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2022ko gure gertakizun azpimarragarrienak

langiledenda

1.637 95.500

Espainia

denda
1.676

63 ireki 
49 itxi

Mercadona Talde Bateratua

Cultius Marins del Delta De l'Ebre hornitzailearen muskuilu-bateak, Tarragonan.4

erosketak
23.112 M€-ren

% 15,5eko 
merkatu-kuota

Espainian salmentara  
dedikatutako azalera osoaren 

30.304 M€-ko 783 M€-ko
fakturazioa inbertsioa

lanpostu berri erosketak

2.200 22.323 M€-ren

langile

99.000
3.200 lanpostu berri



Portugal

langiledenda

39 3.500

31.041 M€-ko 923 M€-ko

M€: milioi euro.

5

ordaindu ditugu zergatan 
% 12 gehiago

errentagarritasuna 
2 zentimo salmenta-euro bakoitzeko

2.263 M€0,025 €-ko

fakturazioa 
% 11,6 gehiago

inbertsioa

737 M€-ko 140 M€-ko
fakturazioa inbertsioa

lanpostu berri erosketak

1.000 789 M€-ren
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Zuekin guztiokin partekatu nahi dut nola egin dion aurre Mercadonak 

2022ari, ziurgabetasunez betetako hamabi hilabete izan baitira. Atzean 

geratu dira enpresa gisa kudeatzen genituen egoera egonkor eta 

iragartzeko moduko haiek. Testuinguru gero eta konplexuago baten 

aurrean erreakzionatu behar izan dugu: COVID-19aren biharamuna 

oraindik gogoan genuela, Ukrainako gerraren gatazka eta haren eraginak 

iritsi zaizkigu, hau da, energiaren eta lehengaien prezioen igoera eta 

eskasia, eta horrek guztiak inflazio-tasa altuak eragin dizkigu.

Testuinguru konplexu horren ondorioz, oraingo honetan ere Mercadona 

osatzen dugunok inguruneko egoeretara moldatzeko dugun gaitasuna 

erakutsi dugu. Izan ere, azken urte hauek erakutsi digutenez, ez dago 

lehiarako abantaila finkorik, ez eta aldatu ezin den posizionamendurik.

Egoera horiek eta aurre egin diegun ohiz kanpoko egoera guztiak 

gorabehera, Mercadonak hobetzen jarraitu du. Plantillaren ahaleginari, 

lanari, bizkortasunari eta autokritikarako gaitasunari esker lortu du. Izan 

ere, enpresaren eredu propioarekiko konpromisoa dute Mercadonako 

langileek, eredu hori gure gida baita erabakiak hartzeko garaian eta 

lagungarri baitzaigu enpresa gisa aurrera egiteko, helburu komun 

bat lortzeko bidean: bost osagaiak gogobetetzea. Bihotzez zorionak 

Mercadona osatzen dugun 99.000 lagunei, ohiz kanpoko egoeretan ere 

hobetzen jarraitzen baitugu.

Langile horien guztien eta lankidetzan aritzen garen 3.000 produktu-

hornitzaileen ahalegin mentalean oinarritzen da gure enpresa-ereduaren 

arrakasta, zeinak bizkortasunez egokitzeko aukera ematen baitigu: 

arazoak detektatzeko, beste ikuspegi bat izateko pibotatzeko, erronkak 

onartzeko eta guztion artean irtenbideak aplikatzeko. Jarduteko modu 

horri esker eta hainbat ekimen aplikatuta, beste urte batez gure kudeaketa 

hobetzea lortu dugu.

Aurrerapen horrez gainera, 2022an inbertsio-ahalegin handia egin dugu, 

923 milioi eurokoa, Mercadona eraikitzen eta sendotzen jarraitzeko. 

63 supermerkatu berri ireki ditugu Espainian eta Portugalen, eta, hala, 

ekitaldiaren amaieran 1.676 denda genituen. Bi erlauntza berri ere 

inauguratu ditugu, Alacanten eta Sevillan; esklusiboki onlineko eskaerak 

prestatzeko eta banatzeko biltegiak dira erlauntzak. Eta Jateko Prest saila 

ere indartu dugu. Bloke logistikoak eraikitzen, eraberritzen, moldatzen eta 

tresna informatikoak berritzen eta garatzen jarraitu dugu. Halaber, Albalat 

dels Sorellseko (Valentzia) bulego berrien lehenengo fasea martxan jarri 

dugu, eta Portugalgo nazioarteko proiektuaren garapena indartu dugu. 

Presidentearen mezua

“Zorionak 
konpainia 
osatzen dugun 
99.000 lagunei, 
ohiz kanpoko 
egoeretan ere 
egunero hobetzen 
jarraitzen baitugu. 
Ahaleginaren, 
lanaren, 
bizkortasunaren 
eta autokritikarako 
gaitasunaren 
eredu”
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Ekimen horiez guztiez gainera, hornitzaileek produktuak garatzeko eta hobetzeko egiten duten lan bikaina 

nabarmendu behar dugu, kalitate sendoko produktu-aukera eraginkorra eskaintzeko aukera ematen baitigute. 

Gure supermerkatuetan egunero erosten duten 5,7 milioitik gora familiaren konfiantzazko supermerkatu 

gisa indartu da Mercadona lankidetza- eta erakartze-lan horri esker. Urtero eskertzen dut gure “Nagusi”en 

konfiantza, hura gabe Mercadonaren hazkundea eta haren salmenten bilakaera ezinezko izango bailirateke. 

Salmentek % 11,6 egin dute gora, 31.041 milioi eurora iritsi arte.

Mercadona osatzen dugun guztiok bereziki harrotzen gaitu gure konpainiaren bilakaerak eta herrialde 

honetako oparotasunari egiten dion ekarpenak. Gure enpresak aberastasuna sortzen du, gure zuzeneko eta 

zeharkako ekarpenek adierazten duten moduan: 2.263 milioi euro inbertitu dira, 2021ean baino % 12 gehiago. 

Gainera, zeharkako  zergak 390 milioi eurotik gorakoak izan dira, aurreko ekitaldian baino % 13 gehiago. Halaber, 

Mercadonak 718 milioi euroko irabazia lortu du 2022an, aurreko urtean baino % 5,6 gehiago. Irabazi horrek, hala 

ere, euro bakoitzeko 2 zentimoko errentagarritasuna esan nahi du. Beraz, badakigu oraindik asko hobetu 

dezakegula Mercadona Proiektua sendotzeko lanean. 

Aberastasuna eta ongizatea sortzeko lanean ez ezik, konpainia gogotik ari da enplegu egonkor eta kalitatezkoa 

sortzeko lanean, eta argi erakusten dute hori 2022ko datuek, konpainiak 3.200 langile gehiago baititu Espainian 

eta Portugalen. Mercadonak 99.000 langile ditu, eta konpainiak erosteko ahalmena mantenduko diela bermatu 

die, soldata inflazioaren arabera gehituko diela iragarri baitie. Aurten ere Mercadonak bere langileekin partekatu 

ditu irabaziak: 405 milioi euroko saria helburuak lortzeagatik, 2021ean baino % 8 gehiago. 

Gure oparotasun jasangarriaren eredua konpainiak gizartearekin duen harremanaren parte da. Pertsonen 

garapenerako eta ongizaterako ekimen ugari egin dira: adibidez, Ukrainatik etorritako errefuxiatuentzat 1,5 

milioi euroko dohaintza egin da, eta erakunde sozialei 25.100 tona elikagai eman zaizkie, 2021ean baino 

% 22 gehiago. Era berean, Mercadonak badaki kudeaketa jasangarriaren alde lan egiten jarraitzeak zenbat 

lagundu dezakeen planeta zaintzen eta babesten, eta, hala, bere ingurumen-konpromisoa lantzen jarraitu du, 

erakundearen hondakin-politika, karbono-aztarna eta aztarna hidrikoa ezarriz.

2022a bukatu eta ekitaldi berri bat hasi dugu, zeinean, ziurgabetasun-inguruneaz eta inflazio altuarekiko 

kezkaz gainera, erronka berri bat ere gainditu beharko baitugu, interes-tasa altuena, haien ondorioz gure 

“Nagusi”ek erosteko ahalmena galduko baitute, eta horrek eragin nabaria izango baitu erosketa-saskian. Horren 

jakitun izanda, Mercadonan dagoeneko markatu dugu gure enpresa-eredua, zintzotasuna, autokritika eta 

eguneroko ahalegina funtsezko alderdiak dituen bidea. Erronka horiek gainditzea gure ahalegin indibidual 

eta kolektiboaren eta Totaler Erradikalera bideratzeko dugun gaitasunaren mende egongo da, betiere gure 

“Nagusi”ei asmatzeko aukera emango dieten kalitate sendoko produktuak eskainiz. Markatutako helburuak 

betetzen baditugu gutako guztiok, ziur gaude Mercadonak bide onetik jarraituko duela. 

Eskerrik asko, beste urte batez, guztioi, zuen konpromisoarengatik; Administrazio Kontseiluari, Zuzendaritza 

Batzordean duen konfiantzagatik, funtsezkoa baita etorkizuneko erronkei aurre egiteko; eta gure akziodunei, 

etengabe laguntzen digutelako, abenduan zendu zen gure lagun eta akziodun Juan Carlos Gómezek lagundu 

zigun bezala. Eskerrak ematen dizkiot hemendik, izan zuen inplikazioagatik eta eman zigun laguntzagatik, eta 

bat egiten dut Gómez Gómez familiaren saminarekin.

Juan Roig



8

Zuzendaritza Batzordea

Erakundeak ondo funtzionatzen duela eta Administrazio Kontseiluak definitutako 

politikak eta prozedurak zehazten eta betetzen dituela bermatzen du.

Juan Roig 
Presidentea

Administrazio  
Kontseilua

Juan Roig Alfonso Presidentea

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

Enpresa kudeatzeaz, antolatzeaz eta 

ordezkatzeaz arduratzen da.

José Jordá
Denden, Giza 
Baliabideen 
eta Produktu 
Galkorren 
Preskripzioko 
zuzendari 
nagusia

Paco Espert 
Lehorren 
Preskripzioko 
zuzendari 
nagusia

Rafael Berrocal  
Arrain eta 
Itsaski, Fruta, 
Barazki eta 
Ogi Freskoaren 
Erosketetako 
zuzendari 
nagusia

David Cid 
Petrolioaren 
Eratorrien 
Erosketetako eta 
Multinazionaletako 
zuzendari nagusia

José Miguel 
Fernández 
Elikagai 
Eraldatuen 
Erosketetako 
zuzendari 
nagusia

Guillermo 
Pérez 
Esneki 
Erosketetako 
zuzendari 
nagusia
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Administrazio Kontseiluaren barruan dago, 

eta kontabilitate-, zerga- eta finantza-

informazioa, aholkularitza-zerbitzuak, 

arau-betetzea eta finantza-arriskuaren 

kudeaketa ikuskatzeaz arduratzen da.

Ikuskapen  
Batzordea

Juana Roig Herrero Presidentea

Carolina Roig Herrero Idazkaria

Rafael Gómez Gómez Batzordekidea

Francis Alonso 
Haragi, 
Arrautza eta 
Urdaitegi 
Erosketetako 
zuzendari 
nagusia

Marga Santos 
Landako 
Eraldatuen 
Erosketetako 
zuzendari 
nagusia

Rosa Aguado 
Logistikako 
zuzendari 
nagusia

Héctor 
Hernández  
Finantzen 
eta Marina de 
Empresas-en 
zuzendari  
nagusia

Pilar Sanz 
Obra eta 
Hedapenerako 
zuzendari 
nagusia 

Patricia Tobía 
Informatikako 
zuzendari 
nagusia

Elena Tejedor 
Kanpo 
Harremanetako 
zuzendari 
nagusia

Teresa Pol 
Labeko 
Erosketetako 
zuzendari 
nagusia
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EREDUA

Mercadonako kide guztiek helburu 
komun hau dute: gizarteak existitzea 
nahi duen eta hartaz harro egoteko 
modukoa den eredu bat bultzatzea.  
Gure enpresa-proiektuak egoera 
guztietara egokitzen jarraitu du 
testuinguru aldakor batean, ez baitago 
lehiarako abantaila finkorik, ez eta 
aldatu ezin den posizionamendurik 

ere; izan ere, abantaila bereizgarri 
onena enpresa-eredu bat izatea da, 
Mercadonaren Eredua, hain zuzen. Eredu 
horrek plantilla elkartzen du enpresaren 
bost osagai hauek egunero, eta 
intentsitate berarekin, gogobetetzeko 
konpromiso kolektiboan: “Nagusia” 
(bezeroa), Langilea, Hornitzailea, 
Gizartea eta Kapitala.

01

Mercadonaren 
Eredua

02

Garapen 
Jasangarrirako 
Helburuekiko 
Konpromisoa

03

Materialtasuna eta 
interes-taldeak

04 05

Garapen 
jasangarria eta 
arrisku posibleen 
prebentzioa

Irmãdona:  
Mercadona  
Portugalen
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Juan Roigen ametsa

MERCADONAREN EREDUA 

Mercadonak kudeaketa-proiektu  

propio eta bereizgarria sustatzen du,  

Erabateko Kalitatearen Eredua, zeinak  

haren printzipioak eta balioak uztartzen  

baititu. Horri esker, intentsitate berarekin 

gogobetetzen ditu enpresaren osagaiak, 

baina hurrenkera honen arabera:

    . “NAGUSIA”
    . LANGILEA
    . HORNITZAILEA
    . GIZARTEA
    . KAPITALA

01

XEDEA
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

EROSLEA HONELAKOA DA
Fisikoa/Onlinekoa03

02
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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

IKUSPEGIA

Nekazaritzako elikagaien kate jasangarri bat lortzea, gizarteak 

existitzea nahi duena eta gizartea harro sentiarazten duena, 

Mercadona lider eta “Nagusia” iparrorratz dituela

04

05

06

“Mercadonaren Eredua Gizartean partekatzea eta zabaltzea”
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• Trencadísezko horma-
irudiak: gizartean 
eta lan-munduan 
integratzeko proiektua, 
27 fundazio eta 
okupazio-zentroren 
partaidetzarekin.

• Plastikoa murrizteko 
eta haren hondakina 
kudeatzeko 6.25 
Estrategia.

• 17 hiri-lorategi zenbait 
dendaren estalki eta 
fatxadetan, zeinak 
mesede egiten baitiote 
inguruko ingurumenari.

• 91 milioi euro eraldaketa 
digitalean inbertituak, 
Mercadona Online barne 
harturik.

• Denda adimenduna: 
itxaronaldiak laburtzeko 
tresnak.

• Hutsegiteak iragartzeko 
teknologiak, dendetako 
automatizazioaren indargarri.

• Produktu-aukeraren 
kudeaketa digitalizatzea.

• Sinadura digitala denden 
ordutegian.

• Gehiegizko ahaleginak eta 
alferrikako kostuak saihestea 
eta produktibitatea indartzea. 

PRODUKTUEN BERRIKUNTZA 

PROZESUEN BERRIKUNTZA BERRIKUNTZA SOZIALA

BERRITU: 

• Koberrikuntza Eredua: 
Koberrikuntzako 
22 zentro, zeinetan 
“Nagusi”ek beren 
esperientziak 
partekatzen baitituzte 
beren beharrak aseko 
dituzten kalitate 
handiko produktuak 

• Prozesu logistikoen digitalizazioa.

• “BIM” (Building Information 
Modeling) metodologia ezartzea, 
bloke logistikoak eraikitzeko 
proiektuen diseinuan eta 
kudeaketan.

• DPP (Direct Product Profit) 
tresna, kostuak eta produktu 
bakoitzaren errentagarritasuna 
kalkulatzeko eta kostuei buruzko 
erabaki zuzenak hartzeko.

• DEZ (Denden Ekarpen Zuzena) 
tresna denda bakoitzeko kostuen 
eta irabaziaren berri izateko eta 
kostuei buruzko erabaki zuzenak 
hartzeko.

• Dendako stockak kudeatzeko tresna.

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).

• 6 enpresa Mercadona-
Lanzaderaren Corporate 
Programako partaide: 
Sensei, Hoop Carpool, 
Midsaic, Invofox, Busup eta 
Kleta.

 “Nagusia” gogobetetzen lehenak izatea 

 

Mercadonarentzat, berritzea da besteek ikusten ez dutena inork baino lehenago 
detektatzea eta bezeroak gogobetetzeko helburuan asmatzea, irtenbide 
bereizgarrien bidez. Irtenbide horiekin, gainera, laguntzen da Nazio Batuen 
Erakundearen Mundu Ituneko garapen jasangarriko 9. eta 17. helburuak bultzatzen. 
Horretarako, Zeharkako Berrikuntzaren Eredu espezifiko bat du. Lau ardatzen bidez, 
eta bezero, langile, hornitzaile eta I+B+Garen alde egiten duten erakundeekiko 
lankidetza estuko prozesu baten bidez, Mercadonak bost osagaien behar aldakorrei 
erantzuten die, eta irtenbide eraginkor eta jasangarriak eskaintzen dizkie kalitate eta 
zerbitzu handienekin.
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Eredua

PRODUKTUEN BERRIKUNTZA 

BERRIKUNTZA SOZIALA

Tresna honen bidez, bi urteko lanaren 

ondoren, erosketa- eta preskripzio-sailetako 

zuzendariek Mercadonaren produktu-aukera 

osatzen duten 8.000 erreferentzien prozesu-

kostuei eta errentagarritasunari buruzko 

informazioa eskuratzen dute. Informazio hori 

baliatuz, kalitatea hobetzeko eta kostuak 

aurrezteko erabakiak uztartzen dituzte.

prezio hobeezinean 
garatzeko. 

• 217 nobedade, 370 
hobekuntza produktu-
aukeran eta 25 
berrikuntza. 

• Diru-dohaintzak 
kutxatik pasatzean, 
2022ko Elikagaien 
Bilketa Handiari 
laguntzeko.

• Gizarte Txartelak.

DPP (Direct Product Profit)
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Garapen Jasangarrirako  

Helburuekiko konpromisoa  

Mercadona Nazio Batuen Mundu Hitzarmenaren sinatzaile da 2011z geroztik. Ekimen horren bidez, Nazio Batuen 

Erakundeak Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) sustatzen ditu. Hala, konpainiak etengabe egiten du lan 

bere jardueraren inpaktua handiena den helburuei erantzuteko: ingurumen-, gizarte- eta gobernantza-ekintza 

arduratsuak sustatuz eta konpainiak presentzia duen inguruetan eragin positiboa duten ekintzak bultzatuz.

GJH Abian diren ekintzak N L H G K
•  Elikagai-bankuei, jantoki sozialei eta bestelako erakundeei 

egindako dohaintzak.
•  Mercadonak lankidetza soziala ahalbidetzen du janari-

bilketa handiekin eta beste ekimen batzuekin, “Nagusi”ei 
kutxan donazioak egiteko aukera eskainiz. 

•  Gizarte Txartelak.
•  Ukrainako errefuxiatuentzako laguntza.

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

•  Gizarte Txartelak.
•  Ukrainako errefuxiatuentzako laguntza.
•  Dendetako stocka kudeatzea elikagai gutxiago alferrik 

galtzeko.

•  Kalitatea eta Elikagaien Segurtasuna Kudeatzeko sistema.
•  Behar bereziak dituzten taldeentzat moldatutako 

produktu-aukera.
•  Lanpostu guztietako langileentzako osasun- eta 

segurtasun-protokoloak.

• Langileen prestakuntza eta gaikuntza.
• Hezkuntza-erakundeekin lankidetzan aritzea, hala nola 

EDEMekin, eta Ekonomia Zirkularraren Mercadona Katedra 
sortzea UPF Barcelona School of Managementekin.

• “Erantzukizun bera, soldata bera”.
•  Berdintasun-plana.
•  Genero-indarkeriaren biktimentzako babes- eta 

laguntza-protokoloa.
•  Soldata-berdintasunaren aldeko eta genero-indarkeriaren 

aurkako sentsibilizazio-kanpainak.

•  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.

  

• Denda Eraginkorraren Eredua.
• Koberrikuntza Eredua.
• Zeharkako Berrikuntzaren Eredua.
• Hornitzaileekiko Harreman Eredua, industria-kluster batek 

bultzatua.

Zer osagaitan duen 
eragina*:
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Eredua

GJH Abian diren ekintzak N L H G K

• Inor ez diskriminatzeko politika.
• Laneko jazarpenari aurrea hartzeko protokoloa.
• Ezgaitasunak dituzten pertsonak lan-munduan sartzea 

sustatzen duten erakundeekin lankidetzan aritzea.

• Herritarren Kudeaketa Proaktiboa.
• Ingurumen Kudeaketako Sistema propioa, ekonomia 

jasangarri baterako trantsizioa bultzatzeko.
• Logistikako neurri jasangarriak.
• Denda Eraginkorraren Eredua.
• Lorategiz hornitutako estalkiak eta ingurunean integratzea.
• 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea eta hondakinak 

kudeatzea.
• Hirietan Smart Distribution eta SHBI (Salgaien Hiri Banaketa 

Isila) ezartzea.

•  SPB politika komertziala (Beti Prezio Baxuak).
•  Ekoizpen arduratsuko ereduak nekazaritzako elikagaien 

katean.
•  Animalien Ongizaterako Politika.
•  Hondakinak kudeatu eta murrizteko eta elikagaiak alferrik 

ez galtzeko planak.
•  6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea eta hondakinak 

kudeatzea.

•  Ekintza Plana eta Emisioak Murriztea.
•  Optimizazio logistikoa.
•  Ingurumen Kudeaketako Sistema propioa, ekonomia 

jasangarri baterako trantsizioa errazteko.
•  Karbono-aztarnaren neurketa.

 

• Arrantza Produktuak Erosteko Politika.
•  Arrantza-produktuen jasangarritasunaren aldeko 

erakundeekin lankidetzan aritzea.

 

•  6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea eta hondakinak 
kudeatzea.

•  Lorategiz hornitutako estalkiak eta ingurunean integratzea.
•  Enara arruntak eta enara azpizuriak babesteko 

metodologia.

• Erakunde sektorial eta sozialekin aliantzak egitea (AECOC, 
ASEDAS, CEOE, AVE, Berrikuntzarako COTEC Fundazioa, 
Enpresa Berritzaileen Foroa, Espainiako Merkataritza 
Ganbera, ÉTNOR Fundazioa, APED, Portugalgo eta 
Espainiako Merkataritza eta Industria Ganbera, Forética, 
Seres Fundazioa...), GJHak betetzen aurrera egiteko.

• Ezgaitasunak dituzten pertsonak lan-munduan sartzea 
sustatzen duten erakundeekin lankidetzan aritzea.

Zer osagaitan duen 
eragina*:

* Osagaiak:  N “Nagusia”   L Langilea   H Hornitzailea   G Gizartea   K Kapitala
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Materialtasuna eta interes-taldeak

Mercadonak bere jardueran eta bere interes-taldeentzat garrantzi handiena duten gaiekin erlazionatutako 

alderdietako bakoitzaren materialtasuna aztertu du 2022an, haien beharrak asetzeko helburua baitu. Konpainiak 

bost osagai hauen bidez identifikatzen eta zehazten ditu interes-taldeak bere ereduaren barruan. “Nagusia”, 

Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala.

Lehen aldiz, ikuspegi bikoitzarekin landu 

da azterketa hori, eta enpresaren balioan 

eragiten duten gaiak identifikatu eta ebaluatu 

dira, eta, halaber, interes-taldeek alderdi 

horiei buruz duten iritzia ere bai. Horretarako, 

materialtasunari buruzko azterketa zehatz bat 

egin dute gaiarekin zerikusia duten konpainiako 

arduradun guztien artean, “Nagusi” batzuei 

galdeketa bat egin zaie gai material guztiei 

buruz, eta, azkenik, joeren azterketa bat egin 

da, zeinean parte hartu baitute zenbait interes-

taldek (analista finantzarioak, banaketaren 

alorreko adituak, kazetariak…). Horri esker, gai 

material berriak atzeman dira, espektatibak 

definitu dira eta balorazio berriak sartu dira. 

Esan beharrekoa da azterketa bikoitz hori 

erakunde barruan garatzen eta hobetzen ari 

garela une honetan. 

Lau faseko prozesu sekuentzial baten bidez 

egin da lana. Hasteko, gai materialak identifikatu 

eta ebaluatu ditugu, beren inpaktuen eta 

erabaki eta espektatibetan duten eraginaren 

arabera lehenetsiz gai bakoitza. Ondoren, 

matrizea landu da, eta, azkenik, baliozkotu egin 

da. Lan horren emaitza gisa, 30 alderdi material 

identifikatu dira 2022an, zazpi 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.
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Negozio-estrategiaren lehentasuna- +
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Eredua

Gai Materialak

“Nagusi”aren gogobetetasuna

1 Elikagaien segurtasuna eta kalitatea

2 Bezeroarentzako arreta

3 Produktuen berrikuntza

Kalitatezko enplegua

4 Talentua erakartzea eta mantentzea

5 Lana eta familia uztartzea

6 Prestakuntza

7 Soldata lehiakorra

8 Berdintasuna eta dibertsitatea

9 Osasuna eta segurtasuna

10 Komunikaziorako barne-kanalak

Kudeaketa jasangarria eta etikoa 
hornikuntza-katean

11 Irizpide etikoak eta IGG* hornikuntza-katean

12 Ekoizpen jasangarria

13 Animalien ongizatea

Jasangarritasuna eta ingurumena

14 Elikagaiak alferrik ez galtzeko kudeatzea

15 Birziklatzea eta ekonomia zirkularra

16 Logistika jasangarria

17 Energia-efizientzia eta digitalizazioa hobetzea

18 CO
2
-emisioen kontrola

Kanpoarekiko elkarrizketa eta 
gardentasuna 19 Komunikazio korporatiboa

Araudia betetzea, etika eta gobernu 
egokia

20 Produktuen etiketak eta informazioa

21 Segurtasuna eta datuen babesa

22 Jardunbide egokiak eta gobernu korporatiboa

23 Iruzurraren eta ustelkeriaren prebentzioa

24 Informazioaren gardentasuna

Eragin sozioekonomikoa eta balioa 
sortzea

25 Elikagai-dohaintzak eta gizarte-ekintza

26 Komunitatean integratzea

27 Ekintzailetza sustatzea eta laguntzea

28 Kiroletako Mezenasgoa

29 Ingurunearen garapen ekonomikoa

30 Zerga-ekarpena eta gardentasun fiskala

* IGG: Ingurumenari, gizarteari eta gobernantzari dagozkionak.
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Garapen jasangarria eta  

arrisku posibleen prebentzioa 

Osagaiak Arriskuak Politikak eta estrategiak

“Nagusia”

Gure helburu nagusia da “Nagusiak” (bezeroak) 
erabat gogobetetzea Totaler Erradikal 
estrategia aplikatuz, kalitate sendoko eta 
asmatzeko aukera emango dieten produktuak 
eskaintzeko beti

Kalitatea  

• Kalitate-eredua eta elikagaien segurtasuna
• Produktuak kontrastatzea
• “Istripu oso-oso larri”en simulakroak (OOL)
• Trazabilitate-ariketak

   
   
   

Kontsumo-ohiturak aldatzea

• Produktu Aukera Eraginkorra eta Koberrikuntza Eredua
• Elikagai osasungarrien eskaintza
• Freskoen Globala Estrategia
• Jateko Prest eredua ezartzea
• Onlineko erosketa bultzatzea Erlauntzen eta Teleerosketa Berriaren bidez

 
 
 

Eraldaketa digitala

• Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 
• Zeharkako berrikuntza
• Mercadona Online
• Prozesuak automatizatzea

   
   

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

Langilea

“Nagusia” gogobetetzen duenak % 100ean 
gogobeterik egon behar du

Ordansari-estrategiak eta plantillarekiko konpromisoari dagozkion estrategiak

• Lanpostu finkoak
• Sektoreko batez bestekotik gorako soldatak, tarteen araberako politiken arabera eta KPIaren urtetik urterako aldaketaren arabera urtero eguneratuak
• Helburuak lortzeagatiko saria
• Prestakuntza, gardentasuna eta barne-igoera

   
   
   
   

Bateragarritasuna

• Bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzea
• Erantzunkidetasuna bultzatzea
• 5+2 ordutegia dendetan
• Ordutegien, oporren eta atsedenaldien urteko egutegi ezaguna

   
   
   
   

Berdintasuna eta dibersitatea
• Ekitate Printzipioa
• Berdintasun Plana eta Aniztasuna Kudeatzeko Plana

   
  

Lan-arriskuen prebentzioa 

• 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, beharrezkoa izan denean

   
   

   

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

Hornitzailea

Hornitzaileek Mercadonaren Nekazaritzako 
Elikagaien Kate Jasangarria gorpuzten dute

Merkataritza-jardunbide egokiak

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

   
   

   

   
   

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

Gizartea

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

Hirietako mugigarritasun jasangarria • Logistika Eredu Jasangarria

Baliabideen erabilera arduratsua
• Ingurumen Kudeaketako Sistema
• Elikagaiak alferrik ez galtzeko prebentzio-programa
• Denda Eraginkorraren Eredua (8ko Denda)

   

Tokiko komunitateekiko harremana

• Elkarrizketa eta gardentasuna 
• Tokiko komunitateekiko, GKE-ekiko eta kontsumitzaile-elkarteekiko harreman-eredua
• Ekintzailetza sustatzea
• Herritarrekin Kudeaketa Proaktiboa egitea, eragozpen- eta arrisku-iturri izan litezkeenak detektatu eta desagerrarazteko
• Herritarren ekarpenak, inputak, iradokizunak eta kexak azkar eta eraginkortasunez konpontzeko kudeaketa 

   
   
   
   
   

Ingurumena eta klima-aldaketa

• 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
• Denda Eraginkorraren Eredua (8ko Denda)

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

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

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

   
   

Kapitala

Helburua da balioa eransten duten gauzak ondo 
egitearen ondorioz irabaziak lortzea

Errentagarritasuna eta jasangarritasuna

• Finantza-arriskua Kudeatzeko Politikak
• Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena
• Aberastasuna sortzea eta hazkunde partekatua
• Kapital kontzientea
• Barne-prozesuak etengabe berrikustea
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Eredua

Bere jarduerak berekin dakartzan arriskuak prebenitu eta kudeatzeko protokoloak sustatzen ditu Mercadonak, beti 

ere indarrean dagoen legeriaren esparruan. Gainera, plantilla, hornitzaile eta gizartearen aurrean aurkezten ditu 

bere bilakaera eta emaitzak, bere esku dituen kanalen bidez. 

Desempeño 2022

Osagaiak Arriskuak Politikak eta estrategiak

“Nagusia”

Gure helburu nagusia da “Nagusiak” (bezeroak) 
erabat gogobetetzea Totaler Erradikal 
estrategia aplikatuz, kalitate sendoko eta 
asmatzeko aukera emango dieten produktuak 
eskaintzeko beti

Kalitatea  

• Kalitate-eredua eta elikagaien segurtasuna
• Produktuak kontrastatzea
• “Istripu oso-oso larri”en simulakroak (OOL)
• Trazabilitate-ariketak

   
   
   

Kontsumo-ohiturak aldatzea

• Produktu Aukera Eraginkorra eta Koberrikuntza Eredua
• Elikagai osasungarrien eskaintza
• Freskoen Globala Estrategia
• Jateko Prest eredua ezartzea
• Onlineko erosketa bultzatzea Erlauntzen eta Teleerosketa Berriaren bidez

 
 
 

Eraldaketa digitala

• Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 
• Zeharkako berrikuntza
• Mercadona Online
• Prozesuak automatizatzea

   
   

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

Langilea

“Nagusia” gogobetetzen duenak % 100ean 
gogobeterik egon behar du

Ordansari-estrategiak eta plantillarekiko konpromisoari dagozkion estrategiak

• Lanpostu finkoak
• Sektoreko batez bestekotik gorako soldatak, tarteen araberako politiken arabera eta KPIaren urtetik urterako aldaketaren arabera urtero eguneratuak
• Helburuak lortzeagatiko saria
• Prestakuntza, gardentasuna eta barne-igoera

   
   
   
   

Bateragarritasuna

• Bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzea
• Erantzunkidetasuna bultzatzea
• 5+2 ordutegia dendetan
• Ordutegien, oporren eta atsedenaldien urteko egutegi ezaguna

   
   
   
   

Berdintasuna eta dibersitatea
• Ekitate Printzipioa
• Berdintasun Plana eta Aniztasuna Kudeatzeko Plana

   
  

Lan-arriskuen prebentzioa 

• 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, beharrezkoa izan denean

   
   

   

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

Hornitzailea

Hornitzaileek Mercadonaren Nekazaritzako 
Elikagaien Kate Jasangarria gorpuzten dute

Merkataritza-jardunbide egokiak

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

   
   

   

   
   

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

Gizartea

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

Hirietako mugigarritasun jasangarria • Logistika Eredu Jasangarria

Baliabideen erabilera arduratsua
• Ingurumen Kudeaketako Sistema
• Elikagaiak alferrik ez galtzeko prebentzio-programa
• Denda Eraginkorraren Eredua (8ko Denda)

   

Tokiko komunitateekiko harremana

• Elkarrizketa eta gardentasuna 
• Tokiko komunitateekiko, GKE-ekiko eta kontsumitzaile-elkarteekiko harreman-eredua
• Ekintzailetza sustatzea
• Herritarrekin Kudeaketa Proaktiboa egitea, eragozpen- eta arrisku-iturri izan litezkeenak detektatu eta desagerrarazteko
• Herritarren ekarpenak, inputak, iradokizunak eta kexak azkar eta eraginkortasunez konpontzeko kudeaketa 

   
   
   
   
   

Ingurumena eta klima-aldaketa

• 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
• Denda Eraginkorraren Eredua (8ko Denda)

Datuen babesa • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea    

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

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

   
   

Kapitala

Helburua da balioa eransten duten gauzak ondo 
egitearen ondorioz irabaziak lortzea

Errentagarritasuna eta jasangarritasuna

• Finantza-arriskua Kudeatzeko Politikak
• Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena
• Aberastasuna sortzea eta hazkunde partekatua
• Kapital kontzientea
• Barne-prozesuak etengabe berrikustea

   
   
   
   
   



Irmãdona:  

Mercadona Portugalen

2016an Mercadonak nazioartekotze-prozesua hasi zuen Portugalen Irmãdona sozietatearekin (“Mercadonaren 

ahizpa”), eta, handik hiru urtera, 2019an, herrialde hartako lehenengo denda inauguratu zuen. Hazten jarraitu 

duen anbizio handiko proiektua da. Sei urte eskasean 39 supermerkatu izatera iritsi da, azken hamabi hilabeteetan 

hamar inauguratu ondoren; horri esker, 2022an bederatzi distritutan izan du presentzia: Porto, Braga, Aveiro, 

Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria eta Lisboa. 

Irmãdonak espainiar jatorriko enpresa 

portugaldar gisa egiten du bere jarduera 

(Vila Nova de Gaian du egoitza), eta 

Mercadonaren Eredua Portugalen sendotzea 

lortu du. Eredu horrek balioa sortu du 

hasieratik, eta hala erakusten dute datuek: 

590 milioi euroko inbertsio metatua, eta 

140 milioikoa 2022an; eta 3.500 pertsonako 

plantilla (haietatik 1.000 hasi dira lanean 

2022an). Haiek guztiek bat egin dute 

proiektu jasangarri batekin, oraingo eta 

etorkizuneko proiektu batekin. Proiektu 

horrek bere indargune nagusian inbertitzen 

du, hots, giza baliabideetan. Hala, joan den 

urrian erabaki zen Portugalgo hasierako 

soldata % 11 igotzea 2023rako; gainera, 

proiektuak dinamismoa eta baterako 

hazkundea eragiten ditu presentzia duen 

eremuetan.

Oinarri horiekin, Irmãdonak aurrera egiten 

jarraitu du, eta Portugalekiko loturak sendotu 

ditu. Horri esker, gero eta hobeto ezagutzen 

du herrialde horretako gizartea, haren 

gustuak eta haren beharrak. Halaber, ahalik 

eta gehiena aprobetxatu du Mercadona 

Proiektua Portugalen garatzeko aukera, tokiko 

hornitzaileekin batera lan eginez. Tokiko 

hornitzaileei 789 milioi euroko erosketak egin 

zaizkie.

Irmãdonak baterako proiektuan sinergiak 

sortzen jarraitzen du, eta lorpen berriak 

lortzen. Esate baterako, Póvoa de 

Varzimeko (Porto) bloke logistikoa handitu 

du; aurrerapenak egin ditu Almeirimen 

(Santarém), non bigarren bloke logistikoa 

eraikitzen ari baitira, Mercadonak katean 

izango duen handiena; eta, azken hamabi 

hilabete hauetan, Mercadona beste bost 

distritutara iritsi da. 

Lorpen eta emaitza horiek guztiak (737 

milioi euroko fakturazioa, 2022an) langile 

guztien ahaleginari esker lortu dira, “O Chefe” 

(“Nagusia”) gogobetetzeko behar den guztia 

egiteko konpromisoa baitute. Langileak, 

gainera, motibatuta daude “Chefe” horien 

konfiantza eta “Fornecedore”en lankidetza 

ikusita, eta den-denak ezinbestekoak dira 

Portugalgo gizarteak existitzea nahi duen eta 

hartaz harro egoteko moduko enpresa bat 

sendotzeko.
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langile
3.500

fakturazioa
737 M€-ko

inbertsioa
140 M€-ko39

denda ireki
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Montijoko supermerkatuaren fatxada (Setúbal).
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“NAGUSIA”

Mercadonak  Tota le r  E r rad ika l 
estrategian aurrera egiten jarraitu du 
(erradikala izateak beti egitea esan 
nahi du), zeinaren bidez lortu nahi baita 
“Nagusi”ari kalitate sendoa eskaintzea 
produktu bakoitzean, eta, beraz, 
asmatzeko aukera ere ematea. Eta hori 
guztia lehengaiak eta energia garestitu 
ziren eta konpainiak aurreikusi ezinezko 
zerbitzu falta jakin batzuk izan ziren 

testuinguru batean. Hala ere, egindako 
ahaleginari esker, eragin hori murriztu 
egin da elikagaietan oro har izan den 
inflazioaren aldean (hori Espainian  
% 15,7koa eta Portugalen % 19,9koa 
izan da urtearen amaieran), eta kostuen 
igoerari eutsi ahal izan zaio, egunero 
konpainian konfiantza jartzen duten 
5,7 milioi familia baino gehiagori munta 
bereko ahaleginarekin erantzunez.

Egungo testuingurura 
egokitzea

Dendak eta 
Mercadona Online
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Egungo testuingurura egokitzea 

2022an konpainiaren jardueran eragin garrantzitsua izan duten egoera itzelei aurre egin behar izan die 

Mercadonak. Testuingurua desafiatzailea da, KPI orokorraren (% 5,7 handiagoa Espainian eta % 9,6 handiagoa 

Portugalen) eta, bereziki, elikadura orokorraren —konpainiaren jarduera nagusia— KPIaren (% 15,7 handiagoa 

Espainian eta % 19,9 handiagoa Portugalen) bilakaerak erakusten duenez. Egoera horri erantzunez, konpainiak 

prozesuak optimizatu ditu, eta eraginkortasuna indartu du, kostuen igoeraren parte bat xurgatzeko, bezeroek 

ez dezaten jasan kostu guztia; hala, inflazioaren eragina leundu du.

Horrez gainera, martxoan eta azaroan izan 

ziren garraiolari-greben eragina jasan zuen 

Mercadonak. Lanuzte horiek nabarmen eragin 

zioten hornikuntza-kateari, eta ahalegin 

gehigarria egin behar izan genuen kateko 

denda guztietan “Nagusi”entzako hornidura 

bermatzeko.

Urte zaila izan arren, Mercadonako lantaldea 

osatzen duten 99.000 langileek eta 3.000 

produktu-hornitzaileek onena ematen 

jarraitu dute Totaler Erradikal izateko 

bidean segitzeko; hau da, “Nagusi”ei kalitate 

sendoko eta prezio hobeezinekiko produktu-

aukerarekin asmatzeko aukera eskaintzen 

segitzeko. 

Kalitatea eta elikagaien segurtasuna

2022an kal i tatearekiko konpromisoa 

indartzen  ja r ra i tu  du  Mercadonak . 

Horretarako, ezinbesteko irizpide batzuk 

aplikatzen dizkie produktu guztiei: ona 

egotea (hau da, zapore, usain, kolore eta 

testura onak eskainiko dituzten ezaugarri 

organoleptiko bereizgarriak izatea) eta 

ona izatea (hau da, elikagaien segurtasuna 

bermatzea eta gorputzerako osasungarria, 

planetarekiko jasangarria eta sozialki 

arduratsua izatea).

Horri esker, “Nagusi”ek elikaduran, edarietan, 

etxeko garbiketan, norberaren higienean 

eta maskoten zaintzan dituzten beharrei 

erantzuten dien produktu-aukera eraginkorra 

dauka konpainiak. 8.000 erreferentzia 

inguruko produktu-aukera bizia da, eta 

erreferentzia horiek banan-banan aztertzen 

eta garatzen ditu SPB (Beti Prezio Baxuak) 

estrategiaren esparruan. Konpainiak 1993an 

jarri zuen martxan estrategia hori, kalitate 

handieneko erosketa-orga bermatu ahal 

izateko ahalik eta prezio baxuenean urte 

hartatik aurrera. 

Kalitate sendoaren definizio horrek berez 

dakar elikagaien segurtasuna. Testuinguru 

horretan, konpainiak kalitaterako eta 

Ekintza zehatzak 

Kalitate eta Elikagaien Segurtasun Sistemak, 2022an, produktu freskoen 35.000 
kontrastatze egin ditu, prozesu logistikoen 520 ikuskatze gauzatu eta 53.900 gainazal eta 
giro aztertu. Ildo beretik, konpainiak eta hornitzaileek 12 simulakro egin dituzte ekitaldian 
Espainiako 12 autonomia-erkidegotako osasun-agintarien laguntzarekin. Ariketa horiei 
esker, lantaldeen gaitasun indibidual eta kolektiboak eta baterako prestakuntza sendotu 
dira, etorkizunean gerta daitezkeen gorabeherei berme, ezagutza eta eraginkortasun 
handiagoekin aurre egiteko.
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elikagaien segurtasunerako sistema bat 

sortu zuen duela bi hamarkada, zeinean 

hornitzaileek ere parte hartzen baitute. Hala, 

hornikuntza-katea osatzen duten alderdi 

guztiei kontrol zorrotzak egiten zaizkie 

jatorritik azken kontsumitzailearengana iritsi 

arteko prozesu guztietan, helburu hirukoitz 

batekin (zero arrisku, zero akats eta zero krisi 

izatea) eta hiru ardatzetara (prebentzioa, 

erreakzioa eta kontrastatzea) orientatutako 

estrategia bat garatzeko. 

2022an, kalitatea eta elikagaien segurtasuna 

kudeatzeko sistema batzuk digitalizatzen 

hasi gara; besteak beste, osasun-agintarien 

ikuskapen-aktak eta arrisku eta kontrol-puntu 

kritikoen erregistroak. Bestalde, gaiari buruzko 

barne-prestakuntzen edukia eguneratu dugu 

denda eta bloke logistikoetan hasten diren 

langile berrientzat.

Konpainiak, gainera, ospe handiko profesional 

independenteek osatutako bi talde ditu, bata 

Espainian eta bestea Portugalen. Batzorde 

zientifiko aholku-emaile horiek osatzen 

dituzten hogei zientzialari espezialistek 

aholku ematen diote barruko lantaldeari, eta 

ezagutzak eta esperientziak partekatzen 

dituzte haiekin, uneko arazoak minimizatzeko 

eta sor daitezkeen arriskuak prebenitzeko.  

Mari Carmen, Mulako supermerkatuko “Nagusia” (Murtzia).



Etengabeko hobekuntzan oinarritutako 

kalitatea 

Mercadonaren produktu-aukerak (gutxi 

gorabehera 8.000 erreferentziak osatua) 

etengabeko berrikuntzaren alde egiten du 

behar berrietara egokitzeko. Etengabeko 

hobekuntzaren alde ere egiten du, eredua 

egunero aplikatuz eta bezeroen eta 

gizartearen kezka guztiak kontuan hartuz. 

Baterako lanaren eta, zenbait une eta fasetan, 

langile, hornitzaile eta “Nagusi”ek parte 

hartzen duten prozesu kolaboratiboaren 

emaitza da produktu-aukera hori.

Langileei dagokienez, konpainiak behar 

batzuk atzematen ditu preskripzio- eta 

erosketa-sailetako 1.200 pertsonak osatzen 

duten talde baten bidez. Behar horiei 

erantzuteko, hornitzaile espezialistekin 

jarduten du, gai baitira irtenbide 

eraginkor eta kal i tatezkoak 

eskaintzeko. 

Produktu-aukera berritzeko eta 

hobetzeko lan horrez gainera, 

merkatu-azterketa egokiak ere 

egiten dira, eta bezeroek zenbait 

kanalen bidez egiten dituzten 

i radok izunak  aprobetxatzen 

dira; 800 linea eta konpainiak sare 

sozialetan dituen profil ofizialak dira 

horietako kanal batzuk. 

Horrez gainera, Mercadonak Koberrikuntza 

Eredua du, eta, haren bidez, hobekuntzak 

egiten ditu “Nagusi” askoren inplikazioari 

eta parte-hartzeari esker; modu horretan, 

bezeroen gustu eta ohituretara erabat 

egokitutako produktu-aukera eskaintzen 

du. Horretarako, koberrikuntzako 22 zentro 

ditu Espainian eta Portugalen. 2022an, 

beste bat inauguratu du; zehazki, Madrilen. 
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11.000
Espainian

1.500
Portugalenkoberrikuntza-saio 

“Nagusi”ekin batera

12.500

zentro

Koberrikuntzako 

22

Zentro horietan guztietan, 200 espezialistatik 

gora ari dira lanean, eta, guztira, 12.500 lan-

saio egin dira 2022an “Nagusi” maiteminduen 

partaidetzarekin. Maiteminduak produktu baten 

bila joaten dira beti, dagoen tokian dagoela 

ere. Lankidetza-prozesu hori funtsezkoa izan 

da produktu-aukera bilakatzen jarraitzeko, eta, 

guztira, 370 hobekuntza, 217 nobedade eta 25 

produktu-berrikuntza egin dira. 

Horren erakusgarrietako bat pepperoni berria 

da; izan ere, pizzetan eta beste errezeta 

batzuetan erabiltzeko prest dago erraz 

maneiatzeko eta gordetzeko formatuan 

baitator, ZIP itxiturarekiko poltsa batean. 

Beste erakusgarri bat hegaluze-xerrak dira; 

erraz irekitzen den estalkia eta aho zabalagoa 

dituen ontzian baitatoz orain, xerrak errazago 

atera ahal izateko. 

Mercadonaren Koberrikuntza Eredua

Konpainiak bost fasetan oinarritzen den 

prozesu bat gauzatzen du produktu berri 

baten kalitatea definitzeko edo Mercadonako 

dendetan lehendik dagoen beste produktu 

baten kalitatea hobetzeko. Lehenik eta 

behin, “Nagusi”ak eskaintzen ez zaion behar 

berri bat duela edota, produktua eskaini 

arren, produktu horrek hobekuntza jakin 

bat behar duela ohartzen dira espezialistak, 

dendetan ibilita, kanal ofizialen bidez, 

salmentak ikusita edo merkatuko joerak 

aztertuta .  Hort ik  aurrera ,  produktu 

horiez maiteminduta dauden “Nagusi”ak 

aukeratzen dira,  eta,  haiekin batera, 

koberrikuntza-saioak eginez, produktuaren 

ezaugar r i ak  de f in i tzen  d i ra .  Gero , 

erosketa-saileko gerenteak, hautatutako 

hornitzailearekin batera, aukeratutako 

ezaugarriak betetzeko behar den formula 

edo errezeta zehazten du. Irtenbidea 

lortutakoan, espezialistak zenbait proba 

egiten ditu “Nagusi”arekin koberrikuntza-

saioen bidez. Koberrikuntza-zentroetan edo 

bezeroaren etxean aritu daitezke: produktua 

dastatzen dute, haren espektatibak betetzen 

dituen egiaztatzeko Amaieran, produktuak 

“Nagusi”aren eskakizunak betetzen baditu, 

salgai jartzen da Mercadonaren dendetan.
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“Nagusi”en beharrak asetzen

Mercadona jakitun da harreman zuzena 

dagoela elikaduraren eta osasunaren artean, 

eta, horrenbestez, “Nagusi”ek dieta orekatu 

baten premia dutela. Horregatik, ildo hori 

jorratzen jarraitu du 2022an ere. Hala, “ona 

egotea eta ona izatea” kalitate-irizpideari eutsi 

dio, eta, aldi berean, bezeroari saski orekatua 

osatzea ahalbidetzeko konpromisoa indartu 

du, hark erabaki dezan zer elikagai kontsumitu 

nahi dituen, nola prestatu nahi dituen eta 

bakoitzetik zenbat jan nahi duen. 

Pertsona bakoitza norbanako bat da eta bere 

nutrizio-beharrak ditu, eta, elikadura-kontutan, 

premiak, ohiturak eta gustuak askotarikoak 

izan daitezke. Horren jakitun denez, konpainiak 

hiru ildo landu ditu aurten.

Batetik, produktu-aukera askotariko, efiziente 

eta kalitatezkoa eskaintzea, produktu-sorta 

zabala —freskoak nahiz ez-galkorrak— izateko 

aukera emango duena, “Nagusi”ak bere 

beharrak asetzeko produktuak aukeratu ahal 

izan ditzan. Bestetik, konpainiak ahalegina 

egin du janari-kantitatearen eta jatordu-

maiztasunaren araberako beharretara ere 

egokitzeko. Hala, errazioak modu egokian 

definitzeko eta bezeroen kontsumora 

egokitzeko ekintzekin jarraitu du. Horren 

adibide ditugu kalabaza-zatiek eta azalik 

gabeko almendrak. Mercadonak, gainera, 

bere produktu-aukera prestatzeko modu 

osasungarriagoak landu ditu, eta nutrizio-

osaerari arreta eskaintzen jarraitu du. 

Horrenbestez, produktu-aukera hobetu du, 

eta horren adibide dira, esaterako, legatz-

kapritxoak (2022ko berrikuntza bat): osagai 

nagusi gisa arraina duen kroketa osasungarri 

bat da kapritxo deritzona, labean nahiz aire-

frijigailuan presta daitekeena, frijitu beharrik 

gabe. Cottage gazta da beste adibide bat, 

proteinatan aberatsa eta koipe gutxikoa.

Errezetetan ere, hainbat hobekuntza egin ditu 

Mercadonak. Adibidez, lehen eskaintzen ez 

zituen osagai natural-natural batzuk eskaintzen 

ditu orain —ale osoko espeltazko snacka, 

kasurako; irinaren % 100 ale osoko espeltazkoa 

du—, eta erabat murriztu edo ordeztu ditu 

baliorik eransten ez zuten beste osagai batzuk. 

Horren adibide dira azukre erantsirik gabeko 

txokolate- eta banilla-zaporeko soja-edariak, 

ia azukre guztia kendu baitzaie; gehigarririk 

gabeko legatz-hanburgesa; eta gatz 

gutxiagoko crackerak.

Gainera, nabarmendu behar da 2022an amaitu 

zela Espainiako Elikagaien Segurtasun eta 

Nutriziorako Agentziak (AESAN) bultzatutako 

Elikagai eta Edariak Hobetzeko Lankidetza 

Plana. Plan horri esker, 400 produktutik gora 

birformulatu dira 2018az geroztik.

Era berean, hornitzaile espezialistekin eta 

Espainian eta Portugalen erreferentzia diren 

erakundeekin lankidetzan, konpainiak glutenik 

gabeko erreferentziak gehitzen jarraitu du. 

Adibidez, haragi-produktu birrineztatu guztiak 

glutenik gabekoak dira. Modu horretan, 

glutenik gabeko 1.533 produktu eskaintzen 

dira. Intolerantziez ari garela, laktosarekiko 

intolerantzia da ohikoenetako bat, eta 

konpainiak lanean jarraitzen du urtero irtenbide 

berriak eskaintzeko. 2022an bexamela eta 

txerri-haragizko bolak atera ditu.

Beren konfiantza Mercadonan egunero jartzen 

duten “Nagusi”ei erantzun egokiak emateko 

asmoz, konpainia lankidetzan aritzen da 

Espainian eta Portugalen 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). Era berean, 

Mercadonak Nutrizioari, Jarduera Fisikoari 

eta Obesitatearen Prebentzioari buruzko 

Espainiako Estrategiarekin (NAOS) duen 

konpromisoari eusten dio, hornitzaileekin 

batera elikadura osasungarria sustatzeko. 

Publizitatea Autorregulatzeko Kodearekin 

(PAOS kodea) duen konpromisoari ere  

eusten dio.
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Azkenik, beste behar batzuk ere asetzen 

jarraitu du Mercadonak —elikadura beganoa 

eta begetarianoa—, produktu fresko ugari 

eskaintzeaz gain, beste erreferentzia batzuk 

ere eskainiz, hala nola izozki begetalak, zeinen 

oinarrizko osagaia fruitu lehorrak baitira, edo 

seitana, gariz eta glutenez egindako elikadura-

prestakin bat, zeinari gainera alergeno-

aztarnak murriztu baitzaizkio bostetik batera.

Gardentasuna etiketetan

Mercadonak, gardentasunarekiko duen 

konpromisoaren bidez, packagingak eta 

etiketetako informazioa bultzatzen ditu. 

Horretarako, bere marka propioen (Hacendado, 

Bosque Verde, Deliplus eta Compy) itzalpean 

egiten diren produktu guztien fabrikatzaile-

hornitzaileak identifikatzeko metodo propio  

bat du, eta edozein nutrizio-gai edo 

informazio-konturi buruzko oharrak egiten 

dizkie “Nagusi”ei; adibidez, konpainiaren 

bezero-arretarako telefonoa jartzen du etiketa 

guztietan, beharra sortuta ere konpainiarekin 

harremanetan errazago jartzeko.   

Ahalegin horri esker, produktu bakoitzari 

buruzko beharrezko informazioa jasotzen 

du bezero bakoitzak. Informazio objektibo, 

egiazko eta irisgarria, elikagaiak askatasunez 

sartu ahal izan ditzaten beren dietan, datu 

eta xehetasun zehatzagoak izatearen balio 

erantsiarekin, saski orekatua osatu ahal 

izateko. 

Marka propioak

H a c e n d a d o ,  B o s q u e  Ve r d e , 
Deliplus eta Compy, besteak beste, 
Mercadonak 1996tik garatzen dituen 
markak dira, eta haien hornitzaileak 
modu argian etiketatuta daude.
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Produktu-aukera 
osasungarriagoa

AUKERA 
HANDIAGOA  
DIETA 
BEGETARIANO  
ETA 
BEGANOETARAKO

03

Mercadonak lanean jarraitu du 

bere “Nagusi”ei saski orekatu 

bat prestatzea ahalbidetuko dien 

eta organismoari behar dituen 

nutrienteak eta energia emango 

dizkien produktu-aukera 

eraginkor bat eskaintzeko

AZUKRE ERANTSIRIK 
GABEKO 
ELIKAGAIAK

02

OSAGAI  
% 100 
OSOKOEN  
ERABILERA

01
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PRODUKTU 
FRESKOEN 
ESKAINTZA 
HANDIAGOA

04

05

GEHIGARRI 
ETA AZUKREAK 
MURRIZTEA

06

TAMAINA 
“NAGUSI”AREN 
KONTSUMORA 
EGOKITZEA
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Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua

M e rc a d o n a k  g a rd e n t a s u n e a n  e t a 

zintzotasunean oinarritutako etengabeko 

harremana du bere bezeroekin, eta harreman 

horretan elkarrizketa eta komunikazioa 

lehentasunezko elementuak dira, “Nagusi”en 

kezkak detektatzeko, anomalia posibleei 

aurrea hartzeko eta gorabehera bakoitzari 

erantzun zehatzak emateko aukera ematen 

baitute. 

Fi losofia horren barruan, konpainiak 

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzu (BAZ) bat 

du, 81 pertsonak osatua: 67 Espainian, eta 14 

Portugalen. “Nagusi”ek telefonoz edo postaz 

bidali dituzten 250.000 zalantza, eskaera 

eta proposamenak (230.000 Espainian, 

eta 20.000 Portugalen) artatu dituzte, 

ahalik eta irtenbide onena eskaintzeko, kasu 

bakoitza modu indibidualizatuan aztertu 

ondoren. Testuinguru horretan, nabarmendu 

beharrekoa da 2022ko maiatzean Espainiako 

eta Portugalgo Bezeroarentzako Arretarako 

zenbakia bateratu zela. Hala, bezeroak 

errazago komunika daitezke zerbitzu horrekin; 

lehen bezala, urteko 365 egunetan eskaintzen 

da zerbitzua ordutegi berean eta kosturik gabe.

Gainera, urtean zehar konpainiak sare 

sozialetan (Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram eta LinkedIn) dituen profilak aktibo 

mantendu dira, bezeroekin harreman estua 

izateko. Profil horietan, 645.000 elkarrizketa 

izan dira (545.000 Espainian eta 100.000 

Portugalen). Harreman horri esker, hobetu 

beharreko puntuak detektatu dira, eta BAZ 

zerbitzua “Nagusia” erabat gogobetetzeko 

(konpainiak nahi duen moduan) tresna 

eraginkorrenetakoen artean sendotu da.

Horrekin batera, urtean zehar webgune 

korporatiboko FAQ-kopurua areagotu da, 

bezeroei ohiko zalantzak argitzeko mekanismo 

bizkor eta zuzenekoago bat eskaintzeko. 

Aldi berean, WhatsApp bidezko laguntzaile 

birtuala ere, Carol, indartu da. Espainian 

erabilgarri dago eguneko 24 orduetan eta 

asteko 7 egunetan, eta 2022an, 25.000 

elkarrizketa izan ditu bezeroekin.

www.mercadona.es 

 www.facebook.com/mercadona 

 www.twitter.com/mercadona 

 www.instagram.com/mercadona

 www.youtube.com/mercadona

 www.linkedin.com/company/mercadona 

www.mercadona.pt 

 www.facebook.com/mercadonaportugal 

 www.twitter.com/mercadona_pt 

 www.instagram.com/mercadona_portugal

 www.youtube.com/mercadonaportugal

 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal 

PortugalEspainia

Bezeroarentzako arreta-telefonoa



Pedro, Mercadonaren Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuko langilea.

35

“Nagusia”



36

 

Dendak eta Mercadona Online 

Mercadonak, bere egitekoaren barruan, bi erosle-mota identifikatzen ditu: erosle fisikoa, dendetara joaten dena 

jateko, edateko, zaintza pertsonalerako, etxea zaintzeko eta maskotak zaintzeko behar dituen produktuak 

erostera; eta erabilgarri dauden plataforma digitalen bidez erosten duena. Bi bezero-mota horiek gogobetetzeko, 

konpainiak, langileek eta hornitzaileek kalitate sendoko produktu eta zerbitzuak garatzeko eta haiek prezio 

hobeezinetan eskaintzeko ahaleginak egiten dituzte, betiere ingurumena eta ingurunea errespetatuz eta erosketa 

eta kontsumo arduratsuak bultzatuz.

Supermerkatu eraginkorrak (8ko Denda)

Mercadonak hazten jarraitu du 2022an, 

gertuko produktuen eta kalitate sendoa 

prezio hobeezinetan eskaintzearen alde lan 

eginez. “Nagusia” erabat gogobetetzera 

bideratutako proiektu bereizgarri bat sendotu 

du hilabete hauetan. Ekitaldiaren amaieran, 

1.676 supermerkatuko sarea zuen Espainian 

eta Portugalen, katearen estandarretara 

egokitzen ez ziren 49 denda itxi eta 63 

denda berri (53 Espainian eta 10 Portugalen) 

inauguratu ondoren.

Hazkunde hori bultzatu ahal izateko, 

konpainiak 587 milioi euro inbertitu ditu. 

Haietatik 356 denda berriak irekitzeko erabili 

dira, 10 milioi euro supermerkatuetako 

ekipamenduetarako, eta gainerako 83 

milioiak, lursail eta lokal berriak erosteko. 

Halaber, hobekuntza garrantzitsuak egin dira 

dendetan urtean zehar, eta 41 higiezin egokitu 

dira Denda Eraginkorraren Eredura (8ko 

Denda); 138 milioi euro inbertitu dira horretan. 

Horri esker, konpainiak 1.287 supermerkatu 

eraginkorreko sarearekin itxi du urtea, aurreko 

ekitaldiko 1.183 supermerkatuen aldean. 

Denda-eredu propio eta aitzindari horrek 

erosketa-esperientzia hobea eskaintzen die 

“Nagusi”ei, produktu-aukeraren antolamendu 

hobearekin eta erosotasun handiagoarekin. 

Horrez gainera, jasangarritasunarekiko 

konpromisoa indartzen laguntzen du, 

energiaren % 40raino aurrezten baita denda 

konbentzionalen aldean. Izan ere, teknologia 

abangoardistei  eta prozesu askoren 

digitalizazioaren aldeko apustuari esker, 8ko 

Dendek baliabide naturalen optimizazioa eta 

kontsumo kontziente eta kritikoa bultzatzen 

dituzte.

Jateko Prest

Mercadonak 2022an Espainiako Jateko Prest 

eta Portugalgo Pronto a Comer sailetan lan 

egiten jarraitu du. Jatordu batzuetarako 

plater prestatu askotariko eta kalitatezkoak 

587 M€-ko
inbertsioa

356 M€ 
irekieretan

10 M€ 
ekipamenduan

83 M€ 
lursail eta lokal berrietan

138 M€ 
berrikuntzetan

denda

1.676 
denda berritu dira Denda Eraginkorraren 

Eredura egokitzeko
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hautatzen dituzten “Nagusi”ei erantzuten die 

konpainiak ekimen horien bidez. Hala, urtearen 

amaieran 972 dendatan (933 Espainian eta 39 

Portugalen) izan du sail hori.

2018an proiektua hasi zenetik, konpainia 

bezeroen beharretara eta kontsumo-joeretara 

egokitu da urtetik urtera. Modu horretan, 

azken hamabi hilabeteetan plater berriak 

gehitu ditu. Zehatzago esanda, Jateko Prest 

zerbitzuan makarroiak Boloniako erara eta 

dilistak eskaintzen dira orain, eta Pronto a 

Comer zerbitzura jotzen duten “Nagusi”ek 

sandes de leitão eta bolinhos de bacalhau 

platerez gozatzeko aukera izango dute. Era 

berean, bi herrialdeetan gehitu dira Asiako 

aukera ugari; esate baterako, yakisoba, izokin-

pokea eta txerri- eta barazki-gyozak.

Gainera, zerbitzu onena eskaini ahal izateko, 

sail hori duten 972 dendetan salmenta-eredu 

berri bat ezarri du Mercadonak: produktu-

aukera gehiena norberak hartzeko zerbitzuan 

eskaintzen da. Horri esker, bizkortasuna 

lortzen da, “Nagusi”ak denbora gutxiagoan 

itxaron behar du, eta kalitate handiko 

zerbitzua bermatzen zaio. Proiektu horretan, 

50 milioi euro inbertitu dira 2022an, eta 

horri esker batez beste 323 milioi euroko 

salmentara iritsi da kate guztian.

Mari Carmen eta Beatriz “Nagusiak”, Talavera de la Reinako alde zaharreko supermerkatuko mahai eta aulkien gunean (Toledo).

Jateko 
Prest atala 
Espainiako 
eta 
Portugalgo 
972 
dendatan 
dago
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Mercadona Online

Espainian eskaintzen duen onlineko erosketa-

zerbitzuaren garapena indartzen jarraitu du 

Mercadonak 2022an. Proiektu honek hazten eta 

indartzen jarraitzen du, beharrak asetzeko irtenbide 

zehatz eta eraginkorrak ematen dituen kanal hau 

hautatzen duten “Nagusi”ak gogobetetzeko. 

Horretarako, bi Erlauntza berri inauguratu ditu, 

Alacanten eta Sevillan; onlineko salmentarako 

bakarrik erabiltzen diren biltegiak dira. Lehendik 

Valentzian, Bartzelonan eta Madrilen zituenei 

gehituta, bost dira orain. Alacanteko Erlauntza 

2022ko maiatzean inauguratu zen. Konpainiak 

18 milioi euro inbertitu ditu biltegi horretan, 

eta Alacant eta Murtziako probintzietako 200 

posta-koderi ematen die zerbitzua. Mercadonak 

27 milioi euro inbertitu ditu Sevillako Erlauntza 

eraikitzeko, zeina funtzionamenduan ari baita 

joan den azarotik. Zerbitzua erabilgarri dago 

Sevilla eta Huelva probintzien parte bateko 

102 posta-kodetatik eskaerak egiten dituzten 

onlineko “Nagusi”entzat.

Erlauntzen Eredua ez ezik, eskaera gutxiago 

egiten dituzten eremuetako “Nagusi”en beharrei 

erantzuteko, denda fisikoetan eskaerak prestatu 

eta handik banatzeko eredua ere lantzen jarraitu 

du Mercadonak: Teleerosketa Berria. Zerbitzu 

horrek Erlauntzetako esperientzia, teknologia eta 

prozesuen parte bat baliatzen du, egindako eskaerak 

prestatzeko denbora murriztu eta bizkorrago 

erantzuteko, baliabide fisikoak nabarmen 

optimizatuta eta langileek egin beharreko 

gehiegizko ahaleginak nabarmen murriztuta. 

Rosario eta José Damián, Alacanteko Erlauntzako langileak.



39

“Nagusia”

Mercadona Tech

Mercadona Tech-ek bulegoa ireki 
du Madrilen, 2022an. Mercadonaren 
onlineko erosketarako prozesuak 
eta softwarea garatzen duen dibisio 
teknologiko horrek eraikin enblematiko 
bat hautatu du egoitza gisa Recoletos 
pasealekuan, Cibeles plazaren ondoan. 
Egoitza horren bidez, konpainiarako 
produktu digitalen garapenean 
zentratzen den proiektu horren aldeko 
apustua egingo du.

2021ean hiru dendatan probatu da zerbitzua, 

eta, gainerako hirietara zabaltzeko asmoa 

dagoenez, beste probintzia batzuetan 

ere martxan jarri du (esate baterako, 

Lleidan, Gironan, Almerían eta Nafarroan) 

azken hamabi hilabete hauetan. 2022aren 

amaierarako, 18 dendatan eskaintzen zen 

zerbitzua.

Ekitaldi horretan, Mercadonak Gandiako 

(Valentzia) Abaraska mantendu du. Eredu 

horrek ahalik eta gehiena aprobetxatzen eta 

zabaltzen du Erlauntzen ekintza-eremua. 

Eskaerak Erlauntza batean prestatzen dira, 

trailer batean garraiatzen dira Abaraskaraino, 

banatzaileek han jasotzen dituzte, eta 

“Nagusi”ei banatzen dizkiete.

Onlineko “Nagusi”en etxeetara iritsi ahal 

izateko, Mercadonak 2.000 pertsonatik 

gorako lantalde bat du; guztiek dute enplegu 

egonkor eta kalitatezkoa eta prestakuntza 

espezifikoa. Plantilla horren barruan dago 

Mercadona Tech, proiektu honen prozesuak 

eta teknologia aztertzen, planifikatzen 

eta garatzen dituen dibisioa. Laburbilduz, 

lantaldea funtsezkoa izan da 540 milioi 

euroren salmentak lortu ahal izateko.

Kanal honek izan duen bilakaera eta 

erabiltzaileak ematen ari zaizkion berme 

gero eta handiagoa ikusita, konpainiak 

onlineko hazkundearen plana bizkortzen 

jarraituko du. Testuinguru horretan, 2023an 

Boadilla del Monten (Madril) Miniabaraska bat 

inauguratzea aurreikusi du, eta Teleerosketa 

Berria eta Etxerako Zerbitzu Berria ereduak 

garatzeko eta zabaltzeko asmoa ere badu. 

langile baino gehiago 

2.000

erlauntz (onlineko eskaerak 
prestatzeko biltegiak)

5

fakturazioan

540 M€
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Plantillaren osasuna eta 
segurtasuna

Enplegu egonkorra 
eta kalitatezkoa

Pertsonen alde 
jardunez

01 02 03

LANGILEA

Mercadonaren plantilla kohesionatua 
eta oso konprometitua da: 99.000 
pertsonak osatzen dute, eta haien 
guztien eguneroko inpl ikazioa 
funtsezkoa izan da bizi izan dugun 
ziurgabetasun-testuingurua arrakastaz 
gainditzeko. Plantillaren jarduera 
bikainari esker, konpainiaren eraldatze-
prozesua bizkortu da, eta aurrera 
jarraitu du guztiok ezagutzen dugun 

kontrastatze-ereduranzko bidean. Eredu 
hori gardentasunean eta komunikazio 
onean oinarritzen da, eta konpainiari 
aukera eman dio prozesu bakoitzaren 
kostuak kontrolatzeko, inflazioaren 
eragina arintzeko eta, kalitate 
handieneko eta prezio hobeezineko 
produktu-aukera eraginkor baten bidez, 
“Nagusi”ak egunero eskaintzen dion 
konfiantza itzultzeko.
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Enplegu egonkorra  

eta kalitatezkoa

Mercadonarentzat, bere plantilla osatzen duten pertsonak funtsezko elementua dira konpainiaren proiekturako. 

Zerbitzuko bikaintasunaren eta kalitatearen bidez “Nagusia” erabat gogobetetzeko lehentasunezko eta funtsezko 

faktorea da. Konpainiak badaki zenbaterainoko garrantzia duen, eta plantilla oro har motibatu eta atxikitzen 

du bere balioak eskainiz: lan-kondizio lehiakorrak, lan-ingurune egonkorra, sektoreko batezbestekoa gainditzen 

duten soldatak eta giza baliabideen alorreko politika, zeinak prestakuntzaren, proiekzio profesionalaren, 

talentuaren, kontziliazioaren, berdintasunarekiko errespetuaren eta dibertsitatearen alde egiten baitu.

Adinak

% 14 % 30 % 40
29 urte bitartekoak 30-39 urte bitartekoak 40-49 urte bitartekoak 50 urtetik gorakoak

% 16

Jarduera-eremua

% 61
emakumezkoak gizonezkoak

% 39
Generoa

Encarni, La Noriako supermerkatuko langilea (Murtzia).

Langileen banaketa 99.000 langile 
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dendetan
% 82

logistikan bulegoetan
% 12 % 6



Lantaldearen adierazleak

Ezarritako erronkei ekiteko eta banaketa-

sektorea bezain sektore lehiakor bateko lider 

izaten jarraitu ahal izateko, konpainiak talentu 

gehiago ekarri du azken hamabi hilabete 

hauetan. Guztira 3.200 pertsona (2.200 

Espainian eta 1.000 Portugalen), guztiak ere 

kontratu finko eta kalitatezkoekin.

Horri esker, 99.000 pertsonako plantillarekin 

itxi du urtea: 95.500 Espainian eta 3.500 

Portugalen. Bikaintasuna bilatzen duen 

goi-errendimenduko lantaldea du, eta 

baliabide ugari jartzen ditu lantalde horren 

prestakuntzarako eta proiekziorako, jakitun 

baita langileengan inbertitzea konpainiaren 

etorkizunean inbertitzea dela eta egia 

unibertsal hau aplikatzeak bere emaitzak 

dituela: “Jaso ahal izateko, eman egin behar 

da lehenengo”. 

Filosofia horren barruan, Mercadonako giza 

baliabideen politikak sektoreko soldaten 

gainetik eta lanbide arteko gutxieneko 

soldataren (Espainian) eta estatuko gutxieneko 

soldataren (Portugalen) gainetik dauden 

soldaten bidez saritzen du ahalegin eta 

konpromiso hori. Ekitaldiaren itxieran, eta 

Mercadona Ereduarekiko koherentzian, langile 

guztien soldata KPIaren arabera igotzea erabaki 

zuen Zuzendaritza Batzordeak. Hala, soldatak 

2023an % 5,7 igo dira Espainian eta %  9,6 

Portugalen. Portugali dagokionez, gainera, 

oinarrizko langileen hasierako soldata % 11 

igotzeko konpromisoa hartua zuen konpainiak. 

Horretaz gainera, langile bakoitzaren 

errendimendua lidergoa eta produktibitatea 

sustatzen dituen ordainsarien politika aldakor 

baten bidez aintzatesten da. Modu horretan, 

konpainiak inplikatzen direnekin eta urteko 

helburu espezifikoak (aldez aurretik zehazten 

dira) lortzen dituztenekin partekatzen ditu 

irabaziak: 2022an 405 milioi euro bideratu 

dira helburuak betetzeagatiko hobaritara, 

zeinak urtebetetik gorako antzinatasuna 

duten langileen % 99ren artean banatu baitira.
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Jonathan, Navalmoral de la Matako Fuente Capalako supermerkatuko langilea (Cáceres). 
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* Espainian, Mercadonako gutxieneko soldata 

lanbide arteko gutxieneko soldata (1.260 € 

gordin/hil) baino % 20 handiagoa da gutxi 

gorabehera, eta, azken tartean, % 62 handiagoa 

(aparteko ordainsariak barne hartuta).

* Portugalen, Mercadonako gutxieneko 

soldata estatuko gutxieneko soldata (887 € 

gordin/hil) baino % 28 handiagoa da gutxi 

gorabehera, eta, azken tartean, % 75 handiagoa 

(aparteko ordainsariak barne hartuta). Eta, 

gainera, Portugalen hazten jarraitzeko eta lan-

baldintza lehiakor eta kalitatezkoak bultzatzen 

jarraitzeko, konpainiak erabaki du 2023ko 

urtarriletik aurrera gutxieneko soldata hori % 11 

igotzea, hilabeteko 1.133 € gordinera arte.

** 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. 

Espainia

Mercadonako oinarrizko langileen soldaten taula, 12 hilekotan**

*1.507 € 1.655 € 1.837 € *2.039 €

1.282 € 1.375 € 1.505 € 1.645 €

Antzinatasuna 1 urte edo gutxiago 2 urte 3 urte 4 urte baino gehiago

Gordin/hil

Garbi/hil

Indarrean 2023/01/01etik. KPIa % 5,7 handitu.

lanbide arteko gutxieneko soldatarekiko 

 %  20 
lanbide arteko gutxieneko soldatarekiko

  % 62 

Portugal

*1.133 € 1.258 € 1.397 € *1.550 €

915 € 1.003 € 1.072 € 1.160 €

Antzinatasuna 1 urte edo gutxiago 2 urte 3 urte 4 urte baino gehiago

Gordin/hil

Garbi/hil

Indarrean 2023/01/01etik. KPIa % 9,6 handitu.

estatuko gutxieneko soldatarekiko

  % 28 
estatuko gutxieneko soldatarekiko

  %  75
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Pertsonen alde jardunez

Mercadonaren giza baliabideen ereduak langileen hazkundera eta garapenera (alderdi pertsonalari eta 

profesionalari dagokienez) zuzentzen den lan-ingurunea bilatzen du. Horretarako, konpromiso ukaezinetatik 

eratorritako neurri ugari bultzatzen ditu, haietako asko aitzindariak; esate baterako, etengabeko prestakuntza 

eta ikaskuntza, tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioaren defentsa, lana eta bizitza pertsonala uztartzea 

eta etengabeko lankidetza. Ekimen horiei esker, Mercadonak goi-errendimenduko lantaldea du, urtero sendotzen 

dena sektoreko posizio onenean.

Prestakuntza eta etengabeko ikaskuntza

Mercadonarentzat, bere giza baliabideak 

osatzen dituzten guztien prestakuntzan 

inbertitzea da hazkunde-palanka nagusietako 

bat. Zuzeneko itzulkinak sortzen ditu, bai 

kuantitatiboak —produktibitatea nabarmen 

areagotzen baita—, bai kualitatiboak. Talentu 

indibiduala aprobetxatuz eta etengabeko 

lankidetzaz baliatuz baterako erronkak 

gainditzen dituen eredua indartzetik 

eratortzen dira itzulkin horiek.

Mercadonako planti l lak prestakuntza 

orokorra jasotzen du, konpainiako langile 

guztientzako berdina; eta prestakuntza 

espezifikoagoa ere jasotzen dute, lanpostu 

jakin bat i  dagozkion ardurak modu 

eraginkorragoan bete ahal izateko. Harrera 

Plana da zeharkako prestakuntzaren adibide 

garbiena, langile bakoitzak lehenengo 

lanegunean jasotzen duena. Plan horren 

bidez, ongietorria egiteaz gainera, laneko 

segurtasunarekin eta prebentzioarekin 

er lazionatutako oinarr izko alderdien 

berri ematen zaie. Horrez gainera, langile 

bakoitzak prestakuntza jasotzen du sei 

hilabetez eguneroko lanean aplikatu behar 

duten ereduari buruzkoa.

2022an, prestakuntzarekiko konpromiso 

horrekin bat etorriz, konpainiak 100 milioi 

euro bideratu ditu plantillaren trebetasunak 

eta ezagutza sendotzera eta hobetzera; 

zehazki, 3 milioi prestakuntza-ordu jaso 

dituzte. Ahalegin horri esker, prozesu 

eta tresna berriei buruzko ikaskuntza 

indartu da. Ekitaldi horretan, Mercadonak 

prestakuntza-zentro berri bat jarri du 

martxan Porton: bederatzi areto ditu 

Irmãdonako langileei prestakuntza teorikoa 

eta praktikoa eskaintzeko, eta beste bi areto 

bideokonferentzia bidez prestakuntza-saioak 

egiteko. Era berean, Lisboan halako beste 

zentro bat eraiki da, 2023an irekiko dena. 

Gainera, Mercadonak Zuzendari Liderrak 

programa bultzatzen jarraitu du. 2009an 

martxan jarri zuenetik, zuzendaritza-taldeko 

4.665 pertsonari eman die prestakuntza. 

2022ari dagokionez, gainera, 583 pertsonak 

hobetu dituzte trebetasunak eta lidergoa, 

programa horren bidez; 40.000 eurotik gorako 

inbertsioa egiten da batez beste pertsonako. 

Aldi berean, konpainiak kanpoko programen 

bidez indartu ditu prestakuntza-planak, 

espezializazioaren arabera beharrezkoa 

izan denean, eta onlineko prestakuntza 

bultzatzen jarraitu du, tokian bertan egotea 

partaideentzat baliagarria denean izan ezik. 

Era berean, urtean zehar 1.171 langile 

erantzukizun handiagoko postuetara igaro dira 

Espainian eta Portugalen, haien gaitasunari, 

balioari eta konpromisoari esker. Datu horrek 

argi erakusten du Mercadona proiektuak 

konpainia osatzen duten kideei aukera ematen 

diela konpainiaren erritmoan hazteko. 

Pertsonen alde egiten du proiektuak, 

haietan inbertitzen du, talentua erakarri 

eta mantentzeko gai da, eta lan-bizitza 

betegarria izan dadin benetako aukera 

da. Hala, 2022an 111 pertsonak hartu zuten 

erretiroa Mercadonan; haietako gehienak 

enpresan aritu ziren zenbait hamarkadatan. 
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Enpresan egin duten ibilbidean erakutsi 

dituzten ahalegina eta inplikazioa eskertzen 

dizkie konpainiak, haien konpromisoa 

lagungarria izan baita Mercadona Proiektua, 

enplegua, oparotasuna eta aberastasuna 

sortzen dituen enpresa-proiektu hori, 

bizkortzeko eta sendotzeko.

Activo2: tresna kolaboratiboa

Mercadonak Activo2 garapen-aplikazio 

propioa bultzatzen jarraitu du 2022an. 

Enpresaren bilakaerari buruzko eta lortzen 

doazen helburu eta une gogoangarriei 

buruzko informazioa eskuratzeko aukera 

ematen die aplikazio honek plantilla osatzen 

duten langileei, ia denbora errealean. Barne-

komunikazioko kanal horri esker (tresna 

kolaboratibo bat da, gainera), konpainiak 

hobetzeko aukera garrantzitsuak detektatzen 

ditu langileen iruzkinetan: 22.000 iruzkin 

egin dituzte 2022an, hau da, batez beste 110 

interakzio argitalpen bakoitzeko.

Ekitaldi horretan hobekuntza ugari egin 

dira aplikazioan; adibidez, dendetako 

plantillak orain aukera du oporrak eta hileko 

ordutegiak kontsultatzeko. Eta, oro har, 

konpainiakoa izatearen harrotasuna indartzen 

eta informazio esanguratsua partekatzen 

lagundu du, 205 argitalpenen eta zabaldutako 

ia 500 aholkuen bidez; argitalpenek 13,9 

milioi bistaratzetik gora izan dituzte, hau da, 

argitalpen bakoitzeko 68.000 bistaratze, 

batez beste. Argitalpenok gai hauei buruzkoak 

izan dira: produktu-aukeraren mugimenduak, 

berdintasuna, osasuna, laneko prebentzioa, 

ireki diren denda eta bloke logistiko berriak, 

jasangarritasunean egindako aurrerapenak 

eta abar. 

Vicen Balaguer, 49 urtez erabateko dedikazioz Mercadonaren alde lanean

Joan den abenduaren 31n Mercadona osatzen dugun 
guztiontzat oso berezia den emakume bat erretiratu 
zen: Vicen Balaguer, Presidentetza kabineteko burua. 
Vicenek 49 urte eman ditu Mercadona Proiektua 
garatzen eta hazten laguntzen. Konpainiaren 
hasierako garaietan, 70eko hamarkadan, Juan Roigen 
ilusioa, autoexijentzia, lanerako gogoa eta gaztetako 
enpresa-ametsa betetzen laguntzeko gogoa kapital 
bakarra zirenean, Vicen beti izan zen han.

Euskarri eta inspirazio gisa balio 
izan du Mercadona osatzen dugun 
guztiontzat. Haren ahaleginak eta 
dedikazioak adibide gisa balioko 
digute beti. Mercadona osatzen 
dugun 99.000 langileon izenean, 
orain hasiko duzun etapa berri 
hau utzi duzuna bezain oparoa 
izatea opa dizugu.
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Berdintasunarekiko eta dibertsitatearekiko 

konpromisoa

Mercadonaren giza baliabideen kudeaketa 

ereduak berdintasuna eta dibertsitatea 

bultzatzen ditu, funtsezko balio horiek 

ukaezinak baitira konpainiarentzat. Testuinguru 

horretan, berdintasuna eta dibertsitatea 

bultzatzen ditu zuzentasunaren bidez 

alderdi guztietan eta ondorio guztietarako, 

eta ez du onartzen inor sexuagatik, sexu-

or ientaz ioagat ik ,  desgai tasunagat ik , 

adinagatik, nazionalitatearengatik eta bestelako 

arrazoiengatik baztertzerik. 

Nabarmendu beharrekoa da Mercadonak 

Berdintasun Plana duela. 2009an sinatu zenez 

geroztik, Espainiako araudi-aldaketetara 

egokitzen joan da, eta konpainiak bizirik 

mantentzen du, eta etengabe hobetzen 

du. Plan horren bidez, aurrera egiten ari 

da gizon eta emakumeen arteko tratu- eta 

aukera-berdintasunean eta genero-ikuspegia 

ere indartzen da enpresaren kudeaketan. 

Mercadonaren Berdintasun Plana, gainera, 

plantillarekiko eta gizartearekiko konpromiso 

bat da: gizon eta emakumeen arteko 

erantzunkidetasuna eta soldaten ekitatea 

(“erantzukizun bera, soldata bera” printzipioan 

oinarritua) bermatzeko konpromisoa eta 

genero-indarkeria prebenitzeko eta hartatik 

babesteko konpromisoa. 

Horren adibide da konpainiak 2013an abiarazi 

zuen genero-indarkeria kasuetarako jarduketa-

protokoloa. Indarkeria-mota horren biktimak 

babesteko eta haiei laguntzeko erabiltzen da 

protokoloa data hartatik, eta berehalako eta 

zuzeneko laguntza eskaintzen du laguntzari eta 

alderdi psikologiko eta juridikoari dagokienez. 

Lanpostuarekin erlazionatutako abantaila 

zehatzak ere eskaintzen ditu, adibidez, 

lan-eszedentzia, lanaldi-murrizketa edo 

lekualdatzea, zeinak laguntza garrantzitsuk 

baitira indarkeriaren biktima diren langileentzat.

Konpainia, era berean, Genero Indarkeriaren 

aurkako Estatu Itunean sartuta dago 2013az 

geroztik, eta Genero-indarkeriarik gabeko 

Gizarte baten aldeko Enpresen taldekoa da. 

Halaber, sentsibilizazio-kanpainetan parte 

hartzen du sarri; esate baterako, Emakumeen 

Nazioarteko Eguneko eta Emakumeen Aurkako 

Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko 

Eguneko kanpainetan, bai Espainian bai 

2.163 
emakume 
zuzendari

 % 46 

Dionisio, Oviedoko La Floridako supermerkatuko langilea 
(Asturias). 

Daiana, Guimarãeseko Urgezes-eko supermerkatuko langilea 
(Braga). 
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Portugalen, “Genero Indarkeriaren aurkako 

Lasterketa”n eta martxoaren 8ko “Elkarrekin 

gehiago gara” kanpainan. Portugali dagokionez, 

Irmãdona ere Indarkeriaren aurkako Itunaren 

sinatzaile da 2020tik, eta etxeko indarkeriaren 

aurkako protokolo bat du, Espainiakoaren 

antzekoa,  baina Portugalgo legearen 

araberakoa.

Datuek berdintasun- eta ekitate-politika 

horien arrakasta erakusten dute, Mercadonako 

planti l laren % 61 emakumeek osatzen 

baitute (2.163 emakume), zuzendarien % 46 

emakumezkoak baitira, eta konpainia barruan 

erantzukizun handiagoko lanpostuetara 571 

emakume igaro baitira 2022an. 

Mercadonak,  berdintasunarekin duen 

konpromiso globalari esker, “Dibertsitatean 

Lider den Enpresa”ren aintzatespena jaso du 

hirugarren urtez jarraian; hala, bederatzigarren 

posizioan dago txikizkako merkataritzaren 

sektoreko Financial Times Diversity Leaders 

rankingean, zeinean 75 enpresak parte hartzen 

baitute. 

Alba eta Teresa, A Estradako Avenida Pontevedrako 
supermerkatuko langileak (Pontevedra). 

Ángel, Rondako Guadalquivir kaleko supermerkatuko langilea 
(Málaga). 

Dibertsitatearen aldeko ekimenak  

Mercadona elkarlanean ari da Capacis 
Fundazioarekin 2016az geroztik, eta 
haren erabiltzaileek eraikitzen eta 
mantentzen dituzte konpainiak hainbat 
dendatan dituen hiri-lorategiak. 
Horrekin batera, desgaitasuna duten 
pertsonak gizartean eta lan-munduan 
integratzera bideratutako hitzarmen 
batean parte hartzen du, 2019az 
geroztik, ONCE Fundazioarekin. Era 
berean, Trencadís Proiektua sustatzen 
hasi zen  2011n, zeinak 27 fundazio 
eta zentro okupazionaletako 800 
pertsona baino gehiago enplegatzen 
baititu, denda guztietako arrandegiak 
apaintzen dituzten horma-irudiak 
egiteko. Proiektu horien bidez eta 
Mercadonan aritzen diren pertsonekin, 
gaitasun desberdineko 5.000 pertsona 
baino gehiagoren talentua bultzatzen 
eta aprobetxatzen du konpainiak.



Gracielinda, Oeiras-eko Taguspark-eko supermerkatuko langilea (Lisboa). 
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Kontziliazio-neurriak

Langileen ongizatea bultzatzea funtsezkoa 

da lantalde motibatu eta kohesionatu 

bat sendotzeko. Horregatik, Mercadonak 

lanaldia errespetatzen du eta lanpostu 

bakoitzaren berezitasunak eta pertsonen 

beharrak aztertzen ditu, bizitza profesionala, 

pertsonala eta familiarra uztartzen dituen 

laneko giro bat sortuko duten politika 

eta estrategiak garatzeko. Neurri horiek 

Berdintasun Planean jasotzen dira, eta 

konpainiak proiektua osatzen duten 

guztiekiko duen konpromisoa erakusten du. 

Hala, duela gutxi aita edo ama izan diren 

langileek hilabete luzatu ahal izan dute 

legeak zehazten duen jaiotzagatiko baimena, 

eta, horri esker, 20 aste izan dituzte haurra 

zaintzeko; 2022an 2.000 pertsonak erabili 

dute baimen hori. Aita eta ama horiek seme-

alabak zaintzeko eszedentzia har dezakete, 

umeek 12 urte bete arte. Eta lanaldi 

murriztuaz goza dezakete haurrak 15 bete 

arte; eszedentzia amaitzean lanaldi osoko 

kontratua berreskuratuko dutela bermatzen 

die enpresak. 

Bestalde, odoleko edozein ahaide zaindu 

ahal izateko eszedentzia hartzeko aukera 

eskaintzen dio Mercadonak plantil lari . 

Eszedentzia hori bost urte artekoa izan 

daiteke, eta mugigarritasun geografikoa ere 

eska dezakete egoera horri aurre egiteko. 

Gainera, genero-indarkeriaren biktima diren 

langileek hiru urte arteko eszedentzia eska 

dezakete, eta lanpostua gordeko zaie epe 

horretan. 

Konpainiak 5+2 ordutegia du Espainiako 

dendetan. 2020an ezarri zenetik, sistema 

aitzindari horrek urtean zortzi asteburu 

luzez —larunbatetik astelehenera— eta 

asteko bi jaiegunez gozatzeko aukera 

ematen die langileei.  Bestalde, bloke 

logistikoetan txandakako sistema bat 

eskaintzen du lanaldi jarraituarekin eta 

urteko egutegi ezagunarekin. Portugalen, 

establezimenduetako eta biltegietako 

langileek bi atseden-egun jarrai izaten 

dituzte, dendak astelehenetik igandera 

irekitzen baitira.

Garrantzi sozialeko politika horiek guztiek 

erakusten dute bere plantillaren baldintzak 

etengabe hobetzearen eta kontziliazioaren 

alde lan egiten duela Mercadonak. Izan 

ere, 2022an 3.574 pertsonak gozatu dute 

jaiotzagatiko baimenaz, 1.309 langilek 

eskatu dute seme-alabak zaintzeagatiko 

eszedentzia eta 14.928 langilek gozatu dute 

lanaldi murriztuaz.

langilek jaiotza-baimena 
izan dute

3.574
langilek seme-alabak zaintzeko 

eszedentziak eskatu dituzte

1.309
langilek lanaldi murriztua 

aukeratu dute

14.928
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Plantillaren osasuna eta segurtasuna

Mercadonak bere gain hartzen du plantilla guztiaren osasuna babestea eta haren laneko segurtasuna bermatzea, 

eta baliabide eta ahalegin garrantzitsuak bideratzen ditu horretara. Konpainia prebentzioaz baliatzen da 

horretarako, eta profesional sanitarioen sare bat ere badu, badakielako langileen segurtasuna bermatzeko 

inbertsioak haien osasuna eta konpainiaren etorkizuna bermatzen dituela.

Prebentzio-plana eta zerbitzu medikoa

Urtez urte, Mercadonak bere plantillaren 

prebentzioaren inguruko ezagutza eta 

prestakuntza indartzen dihardu. Zeregin 

horretan, lanpostu guzti-guztiek parte 

hartzen dute Prebentzio Planaren eta Osasun 

Programaren bidez. Horretarako, kanpoko 

prebentzio-zerbitzuekin lankidetzan jarraitu 

du 2022an; zehazki, Quirón Prevención, 

Previs, Preving eta Cualtis erakundeekin, 

zeinak hainbat arlotan lagundu baitiote: 

osasuna zaintzen, irizpideak irakasten 

eta agintzen, prozesu berriak garatzen, 

ergonomia eta industria-higienea bultzatzen 

eta laneko istr ipuak eta gaixotasun 

profesionalak minimizatzeko protokolo eta 

ekimenak ezartzen.

Era berean, Espainian eta Portugalen mediku- 

eta prebentzio-zerbitzu propioa garatzen 

jarraitu Mercadonak. Ekitaldiaren amaieran 

214 pertsonak osatzen zuten zerbitzua 

(medikuak, erizainak, osasun-arloetako 

zuzendariak eta 3C —Kontsultetarako 

dei-zentroko— langileak). 3C zerbitzuak 

plantillari telefono bidezko asistentzia 

sanitarioa eskaintzen jarraitu du eguneko 

24 orduetan, eta 2022an 400.000 kontsulta 

inguru jaso ditu eta egunean batez beste 

1.700 dei. Zerbitzuak duen harrera ona eta 

eraginkortasuna erakusten dute datu horiek. 

Pandemiaren testuinguruan abiarazi zen 

zerbitzua, 2020an.

Testuinguru horretan,  gogora ekarr i 

beharrekoa da 2022ko ekitaldiko lehenengo 

hiruhilekoan COVID-19aren pandemia bizi 

izan genuela. Horregatik, osasun-alorreko 

agintarien gomendioei jarraituz, Mercadonak 

bezero eta langileentzako segurtasun- eta 

babes-neurri gehienak mantendu zituen. 

Hala, kasu positibo posibleen detekzio 

goiztiarrari esker, jarraitu beharreko urratsak 

agindu zituen konpainiak, eta kutsatze 

posibleak minimizatu zituen.

104  
arrisku-ebaluazio, zentro 

berrietan eta berrikuntzetan

29 
egun, bajaren 
batez besteko 

iraupena

27 M€-ko 
inbertsioa lan- eta osasun-

arriskuen prebentzioan

* Intzidentziaren indizea = Bajadun istripuen kopurua 1.000 langileko.

 ‰ 28,78*  
lan-istripuen  
intzidentzia
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Gune kolaboratiboak Albalat dels Sorellseko 

bulego berrietan

2020an Vi la Nova de Gaian (Porto) 

abiarazitako bulego-eredu berria bultzatzen 

jarraitu du Mercadonak 2022an ere. 

Hala, Albalat dels Sorellseko (Valentzia) 

instalazioak inauguratu ditu: urtearen 

amaieran 250 langile ari ziren han lanean. 

Bulego berrien diseinua ERRE Arquitectura 

estudioaren lana da, eta haren ideia da 

prozesuaren parteen arteko lankidetza eta 

ezagutza-trukea sustatuko duen ingurune 

bat sortzea, erabakiak hartzeko prozesua 

gauzatzen eta arintzen laguntzeko. 

Proiektua hiru fasetan diseinatu da: 2014an 

hasi zen, Datuak Prozesatzeko Zentroa 

(DPZ) eta Zerbitzuen Zentroa abiarazi 

zirenean. Bigarren fasea 2018an hasi zen, 

eta hurrengo hiru urteetan osatuko da, 

langileak pixkanaka instalazio berri horietan 

sartuz. Epe horretan 100 mil ioi euro 

inbertitzea aurreikusten du Mercadonak. 

Lanerako gune berrian, zeina langileen 

beharrak asetzeko pentsatu baita, 15 lan-

eremu mota izango dira, pertsona bakoitzak 

eremu-mota egokiena hauta dezan egin 

behar duen lanaren arabera. Bulego-eredu 

tradizionaletik eremu ireki kolaboratibo eta 

sormenezkoagoen eredura igaro gara.

Jantoki  zabal eta funtzional bat ere 

bada, langileei eskaintza gastronomiko 

oso eta askotarikoa eskaintzen diena, 

dieta osasungarri eta orekatua izateko 

aukera izan dezaten. Gainera, Hacendado 

Kioskoa izeneko vending-eremu bat ere 

badute, planti l lak supermerkatuetako 

produktu batzuez gozatzeko aukera izan 

dezan atsedenaldietan. Horrekin batera, 

aparkatzeko eremu handi bat ere badute 

bulego berriek, patinete eta bizikletak uzteko 

tokiekin eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko 

puntuekin.

Jasangarritasunaren eta ingurumenaren 

aldeko apustuaren erakusgarri, poluzioa 

xurgatzen eta oxigenoa ekoizten laguntzen 

duten barne-patio lorategidun batzuk ditu 

eraikinak, ekialde-mendebalde orientazioan, 

eguzki-argia hobeto aprobetxatzeko eta, 

ondorioz, kontsumo elektrikoa murrizteko. 

Horrez gainera, tokian bertan ekoitzitako 

materialak erabiltzen ari dira eraikuntza-

lanetan (0 kilometroko materialak), eta, 

horri esker, karbono-aztarna ahalik eta 

gehiena murrizten da. Halaber, 380 plaka 

fotovoltaiko eta eraikina kudeatzeko sistema 

adimendun bat instalatu dira, baliabideen 

erabi lera eraginkor  eta arrazoizkoa 

bermatzeko.

Proiektuak garatzen jarraitzen du, eta azken 

fasea 2023an hastea eta 2025ean bukatzea 

aurreikusten da (koberrikuntzako zentro 

berria eraikitzen denean). Hala, bulego 

berrietan 2.600 pertsona arituko dira lanean 

azkenean, zeinak pixkanaka lekualdatuko 

baitira datozen hiru urteetan.

Irtenbide teknologiko berritzaileak

Albalat dels Sorellseko bulegoek (Valentzia) aplikazio mugikor batean integratuta 
dauzkate, besteak beste, aretoak erreserbatzeko sistema berri bat, armairu adimendunak, 
inprimatze jasangarriagoa eta pausatua eta laguntza informatikoa. IT barra ere sortu 
da, informatikari adituen laguntza bat; zalantza eta gorabeherak artatzen dituzte, eta 
enpresa guztian gauzatzen ari den eraldaketa digitala bultzatzen dute.
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inbertituta 2018 eta 2024 bitartean
100 M€

Albalat dels Sorellseko bulegoak (Valentzia) 

 Langileek aplikazio 
mugikor propio batetik 
kontrolatzen dituzten 
armairu adimendunak 

daude

 Eskaintza gastronomiko 
oso, askotariko eta 

kalitatezkoa eskaintzen 
duen jantokia

Lorategidun kanpoalde 
ekoeraginkorrak ditu. 
Poluzioa xurgatu eta 

oxigenoa sortzen 
dute, eta eguzki-argia 
hobeto aprobetxatzen 

laguntzen dute



55

Langilea

Gloria Hernández, ERRE Arquitecturako proiektu-arduraduna. Nichan Bakkalian eta Victor Ferré, Mercadonako 
antolaketa-arduraduna eta zuzendari teknikoa, obrako lantaldeekin, arduradunekin eta erosketa-arduradunekin; 
Albalat dels Sorellseko (Valentzia) bulego berrien proiektuaz arduratu dira.
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Logistika eraginkor  
eta jasangarria

Espezializazioan 
oinarritutako eredua

Asmamena  
zorrozten

01 02 03

HORNITZAILEA

Mercadonak eta bere hornitzaileek 
urrats garrantzitsuak egin dituzte 
2022an Totaler Erradikal estrategiarako 
bidean. Beti “Nagusia” gogobetetzeko 
gai den produktu-aukera eraginkorraren 
bidez egin dute. Hornitzaileen 
espezializazioak eta ezagutzak 
produktu bakoitzaren preskripzio 

egokiena bermatzen dute, eta konpainia 
bizitzen ari den eraldaketa izugarrira 
moldatzen jarraitu dute harreman-
eredu paregabea bultzatzen jarraitzeko. 
Eredu hori konpainiaren lehia-abantaila 
onenetarikoetako bat izatera iritsi da: 
katebegi guztiak errentagarriak dituen 
hornikuntza-katea. 

57



58

Konpromisoan  

oinarritutako eredua

Hornitzailea funtsezko katebegia da Mercadonaren Ereduan, eta haren konpromisoa funtsezkoa da konpainiaren 

helburu nagusia (“Nagusia” erabat gogobetetzea) bete ahal izateko beharrezko baldintzak sortzeko. Izan ere, 

funtsezko tokia hartzen du konpainia bizitzen ari den eraldaketa izugarriko prozesuan, zeinaren bidez modu 

eraginkorrean bultzatu nahi baititu produktu-aukera eraginkorra eta hornikuntza-katearen garapena.

Horretarako, gardentasunean, konfiantzan 

eta planifikazioan oinarritzen den harremana 

ezartzen du Mercadonak bere hornitzaileekin, 

zeinean ezinbestekoak baitira kalitatearekiko 

konpromisoa eta espezializazioa. Hazkunde 

partekatua bilatzen da harreman horren 

bidez, eta produktu bakoitzean kalitate 

gorena, prezio hobeezina eta zerbitzu bikaina 

bermatu nahi dira; horrez gainera, elaborazio-

irizpide etikoak erabili nahi dira ekoizpen 

jasangarriari eta erantzukizun sozialari 

dagokienez. 

Jardunbide egokiak

Mercadona konpromisodun enpresa bat 

da, eta modu arduratsuan heltzen dio bere 

jarduerari. Horregatik, zenbait urte daramatza 

Elikagaiak Kontratatzeko Merkataritza 

Jardunbide Egokien Kodeari atxikita. Akordio 

hori borondatezkoa da, eta Espainian 

Elikadura Katearen Funtzionamendua 

Hobetzeko Neurrien Legean sartzen da. 

Jardunbide egokien kode hori Nekazaritza, 

Arrantza eta Elikadura Ministerioak bultzatzen 

du, eta nekazaritzako elikagaien sektorean 

merkataritza-jardunbide egokiak sustatzea 

du helburu; hori lortzeko, Espainiako 

nekazaritzako elikagaien kateko elkarte 

ugarirekin dihardu lankidetzan. 

Portugalen, gainera, Nekazaritzako Elikagaien 

Kateko Jardunbide Egokien Kodearen 

sinatzaile da konpainia 2019az geroztik. 

Eragile ekonomikoen arteko merkataritza-

harremana hobetzea da kode horren 

helburua, lan hori funtsezkoa baita alderdi 

guztien arteko oreka eta lankidetza lortzeko, 

bai alderdi horien interesen alde egiteko, bai 

kontsumitzaileen interesen alde egiteko.

Horrez gainera, Nazio Batuen Mundu 

Hitzarmeneko eta Lanaren Nazioarteko 

Erakundearen hitzarmenetako printzipioekin 

bat datozen Jokabide Etikorako Jarraibide 

batzuk betetzeko eskatzen diete Mercadonak 

eta Irmãdonak beren hornitzaileei. Arau horien 

bidez, konpainiak konpromiso sendoa hartzen 

du giza eskubideen eta laneko etikaren 

alorretan, laneko segurtasun eta higienean, 

ingurumen- eta jasangarritasun-gaietan, eta, 

gainera, berdintasuna bultzatzen du, edozein 

dela ere jardueraren herrialdea. Eskakizun 

horiek ez badira betetzen, merkataritza-

harremana berehala eteteko eskubidea du 

konpainiak, hornitzaileari idatziz jakinarazita.

Animalien ongizatea

Mercadonak Animalien Ongizaterako Politika 

bat du, Animalien Osasunerako Mundu 

Erakundeak gai horren inguruan ezartzen 

dituen printzipioetan oinarritua. Konpromiso 

horren testuinguruan, abeltegi-fasean, 

garraioan eta sakrifizioan animalien ongizate-

estandar aitortu eta abalatuak betetzen 

direla egiaztatzen duten hornitzaileenak dira 

Mercadonaren haragia, esnea eta arrautzak. 

Bestalde, Irmãdonaren arrautza-hornitzaile 

guztiek animalia-ongizateko ziurtagiri hori 

dute, eta konpainiak lanean jarraitzen du 

Hornitzaileen 
Jokabide 
Etikorako 

Jarraibideak

http://info.mercadona.es/eu/hornitzaileen-jokabide-etikorako-arauak
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Hornitzailea 

haragi-hornitzaile guztiek ere ziurtagiria izan 

dezaten 2023an.

Gainera, konpainiak kaiolarik gabeko oiloen 

arrautzen erreferentziak eskaintzen ditu 

kate osoan, bai landa-oiloenak, bai zoruan 

hazitakoenak. Eta konpromiso horretan aurrera 

eginez, aurreikusten du 2025aren amaierarako 

arrautza fresko guztien % 100 kaiolan egoten 

ez diren eta sistema ez-konbinatuetan hazitako 

oiloenak izango direla.

Espainian Mercadonarekin lan egiten duten 

eta sakrifizio-zentroa duten hornitzaile guztiek 

Queijaria Victor Fernandes hornitzailearen ardiak, Azeitão-n (Setúbal). 

irudiak grabatzeko eta biltegiratzeko 

sistemak dituzte instalazioetan, jardunbide 

egokiak bermatzeko. Nabarmentzeko 

modukoa da, halaber, Espainiako eta 

Portugalgo 1.676 dendetan saltzen diren 

Deliplus markako kosmetikoak ez direla 

animalietan probatzen.

Mercadonari dagokionez, haragi- eta esne-

hornitzaileak Antibiotikoekiko Erresistentziaren 

aurka egiteko Plan Nazionaletara (PRAN) 

atxikita daude; Medikamentuen Espainiako 

Agentziak eta Osasun Ministerioak bultzatzen 

dituzte plan horiek. 

Animalien 
Ongizaterako 
Politika

http://info.mercadona.es/eu/zaindu-dezagun-planeta/gure-ekintzak/mercadonaren-animalien-ongizaterako-politika-0/news
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Arrantza jasangarria

Mercadonak jasangarritasuna bultzatzen 

du erauzketa-arrantzan eta akuikulturan. 

Horretarako,  konpain iaren Arrantza 

Produktuak Erosteko Politikako printzipioak 

partekatzen dituzten hornitzaileekin bakarrik 

egiten du lan. Konpainiaren politika horrek 

indarreko ordenamenduan jasotzen diren 

neurriak beteko direla bermatzen du eta 

jardunbide jasangarrien alde egiten du; esate 

baterako, espezie mehatxatuak eta galzorian 

daudenak produktu-aukeratik kentzea eta 

jatorritik saltzeko unera arteko trazabilitatea 

bermatzea, edozein espeziez ari garela ere.

Hala, Mercadonarekin eta Irmãdonarekin lan 

egiten duten akuikulturako hornitzaile guztiek 

dituzte nazioartean onartutako estandarren 

ziurtagiriak. Hornitzaile horien prozesuak 

ebaluatzen dituzte ziurtagiri horiek, eta haien 

jarduerari lotutako ingurumen-alderdiak, 

alderdi sozialak eta elikagaien segurtasunekoak 

bermatzen dituzte.

Testuinguru horretan, Lerøy Seafood 

hornitzailearen jardunbide egokien adibidea 

erakutsiko dugu, zeinak urtetik urtera 

(2022an ere) berriztatu baititu elikagaien 

segurtasuneko eta ingurumeneko ziurtagiriak. 

Mercadonak saltzen duen izokin fresko guztia 

arrain-haztegi jasangarri eta arduratsuetatik 

datorrela ziurtatzen da ziurtagiri horien bidez. 

Ildo berean, Escuris eta Frinsa hornitzaileek 

urteak daramatzate bermatzen Hacendadoren 

kontserbako hegalaburraren % 100 arrantza-

toki arduratsu eta jasangarrietatik datorrela, 

eta, eginahal horretan, lankidetza estuan 

dihardute Itsas Produktuen Jasangarritasuna 

Bermatzeko Nazioarteko Fundazioarekin (ISSF, 

ingelesezko siglen arabera).

Bestalde, Irmãdonak “Comprobante Compra 

en Lonja” ekimenarekin bat egin du 2022an. 

Docapescak sortu zuen ekimena 2010ean, 

Portugalgo arrantza-sektorearen balioa 

emateko, arrantzaleei ordainsari bidezkoagoa 

ematearen alde egiteko eta, era berean, 

elikadura osasungarria bultzatzeko produktu 

fresko eta gertukoekin.

Nekazaritza jasangarria

Mercadonako fruta- eta barazki-hornitzaileak 

Global GAP etxearen jasangarritasun-

arauarekin daude ziurtatuta, zeinaren helburua 

baita ekoizpen-jardunbide seguruak eta 

jasangarriak sustatzea eta garatzea. Horren 

ondorioz, egiaztatuta dago arduraz jarduten 

dutela, eta zorrotz bermatzen dituztela 

elikagaien segurtasuna, trazabilitatea, langileen 

osasuna eta segurtasuna, ingurumenaren 

babesa eta baliabideen erabilera eraginkorra. 

Faktore horiekin egiten dute aurrera Garapen 

Jasangarrirako 12. Helburua lortzeko bidean 

(ekoizpen eta kontsumo arduratsua).

Mercadonak sektoreekiko sinergiak 
bilatzen ditu katearen funtzionamendua 
hobetzeko. Horren adibide da uztailaren 
5ean Haragia eta Osasuna Plataformaren 
Jarroko Koberr ikuntza Zentrora 
("Jarrods", Paterna, Valentzia) egindako 
bisita. Plataforma horrek haragiaren 
sektoreko lanbidearteko sei erakunde 
biltzen ditu: Asici, Avianza, Intercun, 
Interovic, Interporc eta Provacuno.

Arrantza 
Produktuak 

Erosteko Politika 

https://info.mercadona.es/eu/zaindu-dezagun-planeta/gure-ekintzak/honelakoa-da-mercadonaren-arrainaren-atzean-dagoen-politika-arduratsua/news
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Sektorearen jasangarritasunaren aldeko 

apustu horri esker, Mercadonako nekazaritza-

hornitzaileak urtetik urtera hazten eta 

sendotzen dira. Agroponiente da horren 

erakusgarri garbia, zeinak 2014tik baitihardu 

elkarlanean konpainiarekin eta etengabe 

hazi baita. Gaur egun, 3.500 hektarea ditu 

Espainian —Andaluzian, Murtziako Eskualdean 

eta Gaztela-Mantxan—, eta 3.000 nekazarik 

baino gehiagok lan egiten dute haietan. 

Langile guztion ahalegina eta dedikazioa 

funtsezkoak dira kateko dendetara askotariko 

produktuak iristeko, hala nola piperrak, 

berenjenak eta kalabazin berdeak.

Portugal aldean, bestalde, Queijaria Artesanal 

Victor Fernandes hornitzailea arduratzen da 

2019tik Queijo de Azeitão tipikoa banatzeaz. 

Setúbalen, Palmelan eta Sesimbran larrean 

ibiltzen diren ardien esnearekin egiten da 

Jatorri Deitura Babestua (JDB) duen artisau-

gazta tipiko hori. Familia-gaztandegi hori 

1988an sortu zen, eta gazta-mota hori ekoizten 

duen merkatuko enpresarik zaharrena da.

Hazkunde partekatua

Mercadonak urteak daramatza hornitzaile 

espezialistekin elkarlanean, guztien artean 

nekazaritzako elikagaien kate jasangarri 

bat eta kluster industrial garrantzitsu bat 

eraikitzeko. Ekosistema ekintzaile horrek, 

jakintza-trukearen eta baterako berrikuntzaren 

aldeko apustuaren bidez, gero eta jardunbide 

eta prozesu efizienteagoak baliatzen ditu 

ekonomia zirkularraren printzipioak sustatuz, 

klima-aldaketan gutxiago eragiteko. Hamabi 

hilabete hauetan, konpainiak indartu egin du 

konpromiso hori, eta orpoz orpo jardun du 

lankidetzan ekosistema hori eraikitzen, industria 

bultzatzen duen eta inplikaturiko alderdi 

guztientzat garapen-motorra den heinean. 

Helburu horrekin, konpainiak 3.000 produktu-

hornitzailerekin jardun du lankidetzan 2022an, 

bai eta 13.500 hornitzaile ez-komertzial 

eta zerbitzu-hornitzaile baino gehiagorekin 

ere —azken horien artean 300 garraiolari 

daude—. Guztien artean, Mercadona 

Proiektua bultzatzen jarraitu dute. Proiektu 

horrek hazkundea lortu nahi du kalitatearen, 

egonkortasunaren, erosketa-segurtasunaren 

eta espezializazioaren bidez, eta, iazko 

ekitaldian, 23.112 milioi euroko erosketa-

bolumena sortu du guztira: 22.323 milioi 

eurokoa Espainian, eta 789 milioi eurokoa 

Portugalgo hornitzaileen artean. 

Elkarrekin egindako lan horri  esker, 

Mercadonak aurrerapen handiak egiten 

jarraitu du; esate baterako, Profand 

hornitzailearen itsaski-salpikoia eta halako 

irtenbide berriak merkaturatzea, zeina 

zaporeagatik eta nutrizio-balio handiagatik 

nabarmentzen baita,  eta “Nagusi”ak 

kontsumitu aurretik prestatu beharrik ez 

izateagatik ere bai. Edo gazta-aukeran 

sartzea Entrepinares hornitzailearen gazta 

urtetsu txigortua (produktu hori bakarra 

da merkatuan, eta bezeroek oso harrera 

ona egin diote), edo Ubago Group Mare 

hornitzailearen izokin ketuaren xerren 

lodiera bateratu izana, hobetu egin baititu 

produktuaren testura eta zaporea. 

Bestalde, konpainiak beste herrialde 

batzuetako hornitzaileekin ere lan egiten 

du, “Nagusi”ari merkatuan topa daitekeen 

aukerarik onena eskaini ahal izateko. 

Horretarako, Espainian eta Portugalen ez 

ezik beste 12 herrialdetan ere badihardu, eta 

plantillako 38 lagunek urteak daramatzate 

hornitzaile espezialista onenekin lanean; haien 

guztien produktuek, Mercadonako produktu-

aukeran integratuta, bezeroen beharrak 

asetzea ahalbidetzen dute, eta kalitate 

gorena bermatzen dute prezio hobeezinetan. 

Esparru horretan, konpainiak ordezkaritza 

iraunkor bat ireki du Bruselan. Hari esker, 

ikusgarritasun handiagoa du, eta hobeto 

azaldu eta partekatu ahal izango du bere 

eredua Europako erakundeetan.



PRODUKTU-AUKERA

01

Eraginkorra, 

“Nagusi”ari beti 

asmatuko duela 

bermatzeko

KALITATEA

02

Produktu orok 

kalitatea sendoa 

bermatu behar 

du beti, bai 

eta elikagaien 

segurtasuna ere

ZERBITZUA

03

“Nagusi”ari behar 

duen produktua 

beti izango duela 

bermatzea

Zimenduak

Elaborados Naturales de la Ribera hornitzailearen tortillak, Funes (Nafarroa).

Denok argi izan behar dugu norabidea: Totaler Erradikala izatea, 
Erradikala hitzak BETI esan nahi duelarik 

“Nagusi”ari asmatzeko aukera ematea
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Ekipoa sortzea

1.200
lagun preskripzioko eta 
erosketetako sailetan 

produktu-hornitzaile
3.000



PREZIOA

04

Produktu bakoitzean 

prezio hobeezina 

ziurtatzea beti 

ERRENTAGARRITASUNA

05

Mercadonari eta 

hornitzaileari 

irabaziak bermatzea 

beti

Totaler  
produktuak

Zimenduak

06

Etengabeko 

lana, berrikusten 

jarraitzeko, 

hobetzen segitzeko 

eta hazkundea 

sustatzeko, 

gizartearekiko 

erantzukizunez 

jokatuz

ETENGABEKO 
HOBEKUNTZA

TOTALER 
ERRADIKALA
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Asmamena zorroztea  

egungo testuinguruan

Mercadonak 2022an aurrez aurre eduki duen erronka nagusietako bat izan da inflazio-egoerak erosketa-

saskiaren prezioan izaniko inpaktua minimizatzen saiatzea, elikagaien KPIa % 15,7 igo baita Espainian urte-

amaieran, eta Portugalen, berriz, % 19,9. 

2021eko apirilean hasitako “ekaitz perfektu” 

baten inguruabarretan —energiaren 

prezioaren igoera, intsumoen kostua 

garestitzea, oro har, edo Ukrainako gerrak 

hainbat tokitako ekonomian eta, bereziki, 

Europakoan sorturiko ondorioak—, asmamena 

zorrozteko hautua egin dute Mercadonak 

eta lankide dituen hornitzaileek, eta, hala, 

erabaki dute aurrera egitea Totaler Erradikal 

hornitzaile bihurtzeko helburuan. Horri esker, 

ekimen gehiago txertatu dituzte beren 

prozesuetan, produktuen garestitze orokorra 

arintzeko eta “Nagusi”ei kalitate goreneko 

produktuak prezio hobeezinetan eskaintzen 

jarraitu ahal izateko, inguruabarrak inguruabar.

Horretarako, Mercadonak eta hornitzaileek 

etengabe lan egin dute hilabete hauetan, 

be ren  ba l i ab ideak  e ta  p rozesuak 

optimizatzeko. Eta lau ardatz nagusiri helduta 

egin dute: beharrezkoa ez dena kentzea, 

logistika optimizatzea, formatuak doitzea eta 

ingurumena gehiago errespetatzen duten 

material eta energien alde egitea.

Lehenbiziko ardatzean, konpainiak produktu-

aukeran “Nagusi”ari batere baliorik ematen 

ez dion guztia aztertu du. Hala, baieztatu du 

asko aurrezten dela material jakin batzuen 

erabilera ordeztuta edo murriztuta —batez 

ere plastikoa, kartoia, papera edo tinta—.

Logistika optimizatzearen kasuan, hala 

Mercadonak nola hornitzaileek birplanteatu 

egin dituzte produktuen antolaketa eta 

bidaien plangintza, baliabide gutxiagorekin 

gehiago garraiatu ahal izateko. Horretaz 

gainera, hilabete hauetan lan handia egin da 

formatuak doitzeko, eta, zenbait produktutan, 

osagai batzuen kantitateak egokitu dira, 

betiere aldez aurretik egiaztatuta neurri 

horrek ez diola egiten inolako kalterik azken 

kalitateari. Era berean, ontziak estandarizatu 

dira produktu jakin batzuen kasuan.

Ildo horretan, konpainiak eta hornitzaileek 

ahalegin eta inbertsio gehiago egin dituzte 

ontziak eta bilgarriak berrikusteko, eta 

material jasangarriagoen aldeko apustua 

egin dute, ahal izan den kasuetan. Aldi 

berean, instalazio tradizionaletan prozesu 

automatizatuak inplementatzen jarraitu dute, 

alferrikako energia-kontsumoa murrizteko eta 

zenbait prozesutan energia berriztagarrien 

erabilera txertatzeko. 

Erabaki horiei guztiei esker, Mercadonak 

aurrezki esanguratsuak lortu ditu produktu 

eta prozesuetan, eta, ondorioz, arindu egin 

du inflazioak azken prezioetan izaniko 

inpaktua. Konpainiak ildo horretan jarraituko 

du lanean, eta, gainera, hobekuntzak txertatu 

ditu jasangarritasunaren alorrean, filosofia 

bera oinarri hartuta: kalitatea beti bermatzea 

eta, aldi berean, inpaktu positiboa izatea 

ingurumenean. Horrekin, agerian geratzen 

da konpainiak “Nagusi” guztiekin eta planeta 

zaintzearekin duen konpromisoa.

 

Elikagaien  
KPIa 

% 15,7 
2022aren  
amaieran,  
Espainian

Elikagaien  
KPIa 

% 19,9 
2022aren  
amaieran,  

Portugalen
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Zaramagako supermerkatuaren fatxada, Gasteiz (Araba).
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ALFERRIKAKOA KENTZEA
MATERIAL JASANGARRIEN 

ALDEKO APUSTUA

ERRATZAK

Kartoizko 
bilgarria 
desagerraraztea

GAZTA-ZATIAK

% 50 murriztu da film 
plastikoa

HARAGI-ERRETILUAK 

Erretiluaren altuera eta lodiera 
murriztea, plastiko gutxiago 
izateko

CURLY XANPU-LERROA 
ETA OLO GELA

rPET ontzia erabiltzen hastea

MARMELADAK ETA 
OLIBA-OLIOA ESPRAI 
FORMATUAN

Sleeverren ordez etiketa edo 
serigrafiatua erabiltzea

AUTORAKO AIRE-
GOZAGARRIAK

Plastikozko kaxaren ordez 
kartoizkoa erabiltzea

Lehengaien kostuen gehikuntzaren eragina 
murrizteko egindako zenbait ekintza
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FORMATUAK DOITZEAOPTIMIZAZIO LOGISTIKOA

aurreztuak 2022an
150 M€

NEZESERRAK

Paper-betegarria 
desagerraraztea, 
garraioa optimizatzeko

KAMIOIAK BETETZEA

Zenbait produkturen unitate-
kopurua berregokitzea palet eta 
kaxa bakoitzeko, 
eta, hala, kamioiak 
gehiago betetzea

LURRINEN ONTZIAK ETA 
POTOAK

Guztiak Europan erosiak, ibilbide 
laburragoak izateko eta  
CO

2
-emisioak murrizteko

ARROZ-GANBA 
ZURIA
Murriztu egin da kaxa 
bakoitzeko izotz-
kantitatea

OTARRAINXKAK

Biltegiek utzi egin 
diote produktua 
unitate solteetan 
banatzeari dendetan, 
eta kaxetan banatzen 
hasi dira

BANDERILLAK OLIOTAN 
ETA ANTXOAK OZPINETAN
Murriztu egin da ekilore-olioaren 
kantitatea

APO-AZAL MELOIA ETA 
URRABURUA

Zamalan-prozesuak 
birplanifikatzea eta hornitzailea 
dagokion bloke logistikora 
hurbiltzea

LOGIFRUIT KAXAK

Zenbait produktu fresko 
garraiatzeko kaxa-modeloa 
aldatzea, kaxetan ale gehiago 
sartzeko
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Logistika eraginkor eta jasangarria

Mercadonak Espainian eta Portugalen dituen 1.676 supermerkatuak hornitu ahal izateko, konpainiak 1,4 milioi 

metro koadrotik gorako sare logistiko efizientea du: hamasei bloke logistiko, bi biltegi satelite eta beste bi 

biltegi erregulatzaile.

Mercadonak, bere jarduerak sortzen duen 

inpaktuaz jabetuta, urteak daramatza 

jasangarritasunaren aldeko apustua egiten 

prozesu logistikoetan. Horrek eskatzen du 

etengabeko ahalegina egitea optimizazioa 

bilatzeko, ekonomia zirkularraren aldeko 

apustua egiteko eta behar duten prozedurak 

automatizatzeko konpromisoarekin segitzeko.

Helburu horiek lortzeko, 12.000 profesionalek 

osatutako talde espezializatu bat du, 

eta, haien konpromisoari esker, zerbitzu 

ef iz ientea eskaini  eta supermerkatu 

bakoitzaren hornikuntza-katea bermatu ahal 

izango da. Xede horiek lortzeko, etengabeko 

inbertsio-ahalegina egiten du konpainiak, 

bai egitura logistikoak modernizatzeko, 

bai diseinua garatzeko, eta BIM (Building 

Information Modeling) modelatze-teknologia 

eta lan-metodologia berrietara egokitzen da 

eta instalazio berriak eraikitzen ditu (2022an, 

hain justu, 129 milioi eurotik gorakoa izan da 

inbertsio-ahalegin hori).

Izan ere, konpainiak sare logistikoa indartzen 

jarraitu du hamabi hilabete hauetan, eta 

jarduketa nabarmenak izan ditu. Horren 

adibide da, konparazio baterako, Almeirimen 

egiten ari  diren bloke logist ikoaren 

eraikuntzan izaniko aurrerapena, Portugalgo 

Santarém barrutian, 440.000 metro koadrotik 

gorako lursailean. Bloke horren lehen fasean, 

produktu lehorrak, hoztuak, freskoak eta 

izoztuak hornitzeko biltegi konbentzional bat 

eraikitzea aurreikusten du. Joan den ekainean 

hasi ziren lanak, eta 225 milioi euro inguruko 

inbertsioa egin beharko da orotara. Horietatik 

dagoeneko 41,6 milioi euro erabili dira 2022an.

Guadixeko bloke logistikoaren kanpoaldea (Granada).
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Sare logistikoan egindako hobekuntzen beste 

adibide bat —kasu honetan, Espainiakoa— 

Parc Sagunteko bloke logistikoan (Valentzia)  

izaniko aurrerapena da. Konpainiak eginiko 

aurreikuspenen arabera, 2025ean amaituko 

da bloke hori, izoztuen biltegi automatizatua 

martxan jartzean, eta ordurako inbertituak 

izango ditu 320 milioi euro baino gehiago 

proiektu horretan. 2021ean hasi zen lanean, 

produktu freskoen biltegia martxan jarrita, 

eta, 2022ko ekainean, hoztuen biltegiaren 

jarduerari ere ekin zitzaion, eta horrekin amaitu 

ziren 74.000 metro koadroko eraikin horretako 

lanak. Urte horretan ezarri zen, orobat, Picking 

zubi-garabia: prestaketa automatikoko sistema 

berritzaile horri esker, langileak murriztu egiten 

ditu gehiegizko ahaleginak.

Nabarmentzekoak dira, era berean, Riba-

roja de Túriako (Valentzia) bloke logistikoan 

proiektatutako lanak. Instalazio horietan, 

konpainiak 60 milioi euro inbertituko ditu 

freskoen nabea osorik eraberritzeko. Horri 

esker, 23.000 metro koadro izatetik 40.000 

metro koadro izatera igaroko da aipaturiko 

instalazioa, eta, gainera, Picking zubi-garabia 

ezarriko du, biltegi adimendunen aldeko 

apustuarekin jarraitzeko. 

129 M€-ko   
inbertsioa

16  
bloke  
logistiko 
operatibo

Hornitzailea

XXI. Mendea biltegia 

Konpainiak proiektu propio eta aitzindari hau ipini zuen martxan duela zenbait urte, zeinak 
halako instalazioen teknologia eta berrikuntza bultzatzen baititu. Horri esker, murriztu egin 
dituzte langileen gehiegizko ahaleginak, eta segurtasun handiagoa lortu dute ingurune 
horietan. Gaur egun, horrelako bost bloke ditu: Ciempozuelos (Madril), Villadangos del 
Páramo (León), Abrera (Bartzelona), Gasteiz (Araba) eta Parc Sagunt (Valentzia). Era 
berean, berrikuntza eta aurrerapen teknologiko horiek inplementatuta dauzkate Guadixen 
(Granada), San Isidron (Alacant) eta Zaragozan, galkorren horniduran.
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A

@

@

@

@

@

@

8 Ingenio

6 Granadilla de Abona

5 Huévar

12 Abrera

10 Zaragoza

11 Guadix

9 Villadangos del Páramo

1 Riba-roja de Túria

16 Parc Sagunt

4 San Isidro

A2 Fuerteventura

BARTZELONA

2 Antequera

MADRIL

15 Getafe

14 Póvoa de Varzim

3 Sant Sadurní d’Anoia

7 Ciempozuelos

17 Almeirim

SEVILLA

R1 Riba-roja de Túria Erregulatzailea

VALENTZIA

13 Gasteiz

A1 Mercapalma

ALACANT

R2 Sant Esteve Erregulatzailea

BOADILLA DEL MONTE

Mercadonaren sare logistikoa

Pilar Sanz, Mercadonaren Obra eta Hedapenerako 
zuzendari nagusia; Ximo Puig, Valentziako 
Generalitateko lehendakaria; Juan Roig eta Fernando 
Roig, konpainiako presidentea eta akzioduna; eta Rosa 
Aguado, Logistikako zuzendari nagusia; Parc Sagunteko 
bloke logistikora urrian egindako bisitan (Valentzia).

Kevin, Parc Sagunteko bloke logistikoko langilea (Valentzia). 
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 1 RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valentzia

 2 ANTEQUERA, Málaga

 3  SANT SADURNÍ D’ANOIA, Bartzelona

 4 SAN ISIDRO, Alacant

 5 HUÉVAR, Sevilla

 6  GRANADILLA DE ABONA, Tenerife (Santa Cruz Tenerifekoa)

 7 CIEMPOZUELOS, Madril

 8 INGENIO, Kanaria Handia (Las Palmas)

 9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León

 10 ZARAGOZA, Zaragoza 

 11 GUADIX, Granada 

 12 ABRERA, Bartzelona 

 13 GASTEIZ, Araba  

 14  PÓVOA DE VARZIM, Porto

 15 GETAFE, Madril 

 16 PARC SAGUNT, Valentzia 

 17 ALMEIRIM, Santarém (eraikitzen)

 A1 MERCAPALMA, Palma (Balear Uharteak)

 A2 FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

 R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA, ERREGULATZAILEA, Valentzia

 R2  SANT ESTEVE, ERREGULATZAILEA, Bartzelona

ERLAUNTZAK (Onlineko biltegiak) 

VALENTZIA

BARTZELONA

MADRIL

ALACANT

SEVILLA

BOADILLA DEL MONTE (eraikitzen)

A Biltegi 
satelitea

Erlauntza 
lanean 

@

Erlauntza 
eraikitzen

@

Eraikitzen ari den 
bloke logistikoa

Ekintza-erradioa

R Biltegi 
erregulatzailea

Martxan dagoen 
bloke logistikoa

Pedro, Póvoa de Varzimeko bloke logistikoko langilea 
(Porto).  

Tamara, San Isidroko bloke logistikoko langilea (Alacant).
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Gizartearekiko  
harremana

Eredu sozial eta 
arduratsua

Aintzatespenak Ingurumenarekiko 
konpromisoak

01 02 03 04

GIZARTEA 

Mercadonak kudeaketa arduratsua 
sustatzen du, eta, planeta babesten 
eta zaintzen laguntzeko erabakiarekin 
bat etorriz, baliabideen efizientziaren 
eta optimizazioaren alde egiten du. 
Eredu hori, gainera, zintzotasunean eta 
gardentasunean dago oinarrituta, eta 
herritarren eskura ipini nahi du berriro 
ere gizartetik jasotzen duenaren parte 
bat, aberastasun partekatua sortzeko 

konpromiso irmoaren bidez eta 
irtenbideak elkarrekin bilatuz. Horrek 
guztiak proiektu egituratzaile eta 
ingurunearekin konprometituta dagoen 
konpainia bilakatzen du Mercadona, eta 
bistaratzen du kide guztiak mobilizatzen 
dituen helburu bat duela: ekintzen bidez 
gizarteari erakustea beharrezkoa dela kide 
guztien oparotasun jasangarria sustatzen 
duten enpresa-ereduak edukitzea.
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Aintzatespenak 

2022aren konplexutasuna gizarte osoarengana ere hedatu da. Testuinguru hori gorabehera, Mercadonak gogotik 

lan egin du hamabi hilabete hauetan, gainerako ekitaldi guztietan bezala, gizartetik jasotzen duenaren parte 

bat atzera gizarteari itzultzeko, elkarlanean jardunez eta pertsonen garapena eta ongizatea ardatz dituzten 

ekimen zehatzak abian jarriz.

Alde horretatik, eta Ukraina aldetik datozen 

errefuxiatuek bizi duten egoera larria ikusita, 

Mercadonak eta Irmãdonak 1,5 milioi euro 

eman dituzte guztira urte osoan zehar, 50na 

euroko balioa duten 30.000 Gizarte Txartelen 

bidez. Txartel horiek banatzeko, Ukrainatik 

Espainiara eta Portugalera iritsitako pertsonen 

harrera-plan ofizialen barruan aitortutako eta 

baimendutako erakunde sozialen laguntza 

izan da. 

Bestalde, konpainiak elkartasun-kanpaina 

askotan jarraitu du parte hartzen, premia 

handiena dutenei laguntzeko eta haien bizi-

kalitatea hobetzen saiatzeko. Arlo horretan 

egindako lanak izan du aintzatespenik. 

Anda luz ia  a ldean ,  Esteponako eta 

Marchenako Udalek balioa aitortu dio 

enpresak dohaintzen alorrean eginiko 

ahaleginari. Aragoiko Gobernuak, bestalde, 

Enpresaren Erantzukizun Sozialaren Zigilua 

eman dio Mercadonari bigarren urtez jarraian. 

Era berean, Tenerifeko jantoki sozialekin 

egindako lankidetzak uharteko Kabildoaren 

Elkartasun Saria eskuratu du 2022an. 

Aintzatespen horietaz aparte, Mercadonako 

langileek ikusi dute gizarteak balioesten 

duela pandemiaren ondorioz egindako 

ahalegin berezi eta konplexua, eta ez 2022an 

bakarrik, baizik eta aurreko urteetan ere bai. 

Hori dela eta, Banatzaileen, Autozerbitzuen 

eta Supermerkatuen Espainiako Elkarteak 

(ASEDAS, gaztelaniazko siglen arabera) 

erabaki zuen eginkizun funtsezko eta 

erabakigarri hori aitortzea handizkako eta 

txikizkako banaketako langile guztiei. Hori 

horrela, ASEDASen I. Galako “Gertutasuneko 

Raquel Santos, Errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako Batzordearen 
(CEAR) gizarteratze-arloko estatu-koordinatzailea, Mercadonaren 
Gizarte Txartel bat ematen Yuliia Moskovkinari. 

Raquel Zamora, Pintoko La Teneríako supermerkatuko 
langilea (Madril) eta Ricard Cabedo, Enpresa 
Harremanetako zuzendari nagusia; Asedasek sustatutako 
“Gertutasuneko Heroi” saria jasotzen, Reyes Maroto 
Industria, Merkataritza eta Turismoko ministroaren eskutik. 
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Heroi” bilakatu dira Mercadonaren parte 

diren 99.000 pertsonak. Pintoko (Madril) La 

Tenería dendako langile Raquel Zamorak jaso 

zuen saria, plantilla osoaren ordezkari gisa.

Gizarteak Mercadonaren konpromisoari 

eta lanari aitorturiko balioa erakusten duen 

beste ezaugarri bat da 2022an Espainian 

ospe onena duen enpresa bihurtu dela, Ospe 

Korporatiboaren Espainiako Monitorearen 

(MERCO) arabera, eta, beraz, berretsi egin 

duela lehen postua sektoreko enpresen artean. 

Horretaz gainera, monitore horren emaitzek, 

zeinean esparru oso desberdinetako 46.000 

lagunek baino gehiagok parte hartzen baitute, 

“Liderren 2022ko Ranking Orokor”reko lehen 

postuan ipini dute Juan Roig konpainiako 

presidentea. Haren kasuan, laugarren urtez 

jarraian. Era berean, monitore horrek historian 

lehenbizikoz sartu du Irmãdona Portugalgo 

enpresa onenen rankingean; 19. postuan, 

hain zuzen ere. OnStrategy aholkularitza-

enpresak ere marken garrantzi eta ospe 

emozionalaren azterketan adierazi du ezen 

aurreko ekitaldiarekin alderatuta gehien hazi 

den marka dela Mercadona.

Mercadonak ohore handitzat ditu horrelako 

aintzatespenak. Baina, batez ere, motibazio 

berezitzat jotzen ditu, ahaleginak egiten eta 

oparotasun partekatua sortzeko aukerak 

antzematen jarraitzeko. Eta akuilu gisa 

hartzen ditu, orobat, beste kolektibo batzuen 

ekimenak bultzatzen jarraitzeko, ingurune 

sozial solidarioagoa sortzeko egiten duten 

ahalegina aitortze aldera.

Horren adibide da Gómez fami l iak 

(konpainiako akzioduna) Gómez Serrano 

Sarien bidez egiten duen lana. Aita zenaren 

ohorez sorturiko sari horien helburua zera 

da, herritarren segurtasun-indarren lanari 

balioa ematea. Ildo berekoak dira Patrocinio 

Gómez Sariak, kasu honetan, ama zenaren 

omenezkoak;  izan ere,  Antequerako 

asistentzia-lanean eta osasun-arretan 

sortzen diren balioak eta entrega eskuzabala 

nabarmentzen eta goraipatzen dituzte. 

OnStrategy aholkularitzaren arabera 2022an 
gehien hazi den markaren aintzatespena egin zaio 
Irmãdonari, lehen aldiz.

Los hermanos Gómez Gómez, accionistas de Mercadona, en la 
entrega del Premio Juan Manuel Gómez Serrano. 

Gómez Gómez anaiek bultzatutako Patrocinio Gómez sariaren 
irabazleak.

Mercadonak 
30.000 
Gizarte 
Txartel 
banatu ditu, 
50 euroren 
baliokoak, 
Ukrainako 
gerrako 
errefuxiatuen 
artean 
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Mercadona Onlineren banaketarako furgoneta mikrohibridoak, Sevillako Erlauntzan.

Ingurumenarekiko  

konpromisoak  

Mercadonak konpromiso handia du ingurumena zaintzeko eta babesteko, eta bere jardunean ahalik eta 

inpakturik txikiena eragitea du helburu. Horretarako, konpainiak politika espezifikoak bultzatzen ditu hondakinen 

kudeaketari, karbono-aztarnari eta aztarna hidrikoari dagokienez, besteak beste, Ingurumena Kudeatzeko 

Sistema propioaren bidez. Sistema hori 30 aditutik gorako talde batek koordinatzen du, eta konpainiako sail 

guztiek jarduten dute lankidetzan harekin, modu transbertsalean. Konpromiso hori bat dator Nazio Batuen 

Erakundeak sustatutako Garapen Jasangarrirako Helburuekin (GJH), eta 2022an 40 milioi euroko inbertsio-

ahalegina egin du.

Kutsadura eta klima-aldaketa

Hamabi hilabete hauetan, konpainiak lanean 

jarraitu du ingurumen-arriskuen prebentzioan, 

eta ahalegin berezia egin du bere jarduerak 

ingurumenean duen eragina apaltzeko, 

atmosferaren kutsadura eta karbono-aztarna 

murriztearen bidez. Ildo horretan, amaitu du 

emisioak murrizteko lehen plana, 2015 eta 

2021 artean burutua, eta gaur egun bigarren 

plana lantzen ari da,  deskarbonizaziorantz 

jorratutako bidearen urrats gisa, zeinak 

2050ean baitu helmuga.

Mercadona 2021ean hasi zen zeharkako 

emisioak kalkulatzen —hau da, garraioak, 

erositako ondasun edo zerbitzuek eta 

hornitutako ondasun edo zerbitzuek sortzen 
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dituztenak—, eta 2015a ezarri zuen oinarri-urte 

gisa. 2022ko ekitaldian, kalkulua hobetzea 

izan du ardatz, eta, murrizketa-kontuetan 

egindako ekintzen ondorioz, konpainiak % 

38,4ko murrizketa lortu du 2015 eta 2022 

bitartean berotegi-efektuko gasen zuzeneko 

kentze eta emisioetan, bai eta inportatutako 

energiaren bidezko zeharkako emisioetan 

ere. Oso datu positiboak dira horiek, kontuan 

hartzen badugu kilitroen salmentak % 22 igo 

zirela denbora-tarte horretan. Konpainiaren 

helburua da prozesu propioetan % 30 gehiago 

lortzea hemendik 2030era bitartean.

Emisio-murrizketa hori lortzeko, Merca-

donak hotz industrialeko sistemak ezarri 

ditu dendetan, ingurumena errespetatzen 

duten gas hozgarriak erabiltzen dituzten 

teknologiekin, batez ere CO
2
 transkritikoan 

oinarrituta. Instalazio horiek, gainera, ihes-

detektagailuak eta mantentze-plan zehatza 

dituzte, gerta daitezkeen ihesak ahalik eta 

lasterren prebenitzeko eta konpontzeko. 

Ekintza horien guztien ondorioz, 215.749 tona 

CO
2
 baliokide murriztu dira gas fluordunen 

ihesak.

Denda Eraginkorraren Eredua (8ko Denda) 

2016an hasi zen ezartzen kate osoan, eta 

elektrizitate-kontsumoan saihets daitezkeen 

emisioak murrizten ere laguntzen du, besteak 

beste, izoztuen altzarietan ateak ipinita, LED 

argiztapena baliatuta edo klimatizazio- eta 

hozte-sistemak hobetuta. Zehazki, 303.599 

tona CO
2
baliokide murriztu dira elektrizitate-

kontsumoagatiko emisioak 2015etik.

G ar ra ioar i  dagok ionez ,  konpa in iak 

kontratatutako kamioi-flotaren logistika 

optimizatzen jarraitu du, eta Euro VI azken 

modelokoak dira ibilgailu guztiak, ingurumena 

gehiago errespetatzen baitute. 2022an, 

gainera, gas natural likidotuz propultsatutako 

95 kamioi eta gas natural konprimituz 

Zuzeneko emisioak eta 
zeharkakoak elektrizitate-
kontsumoagatik vs kilitro-salmenta

Instalazioetan kontsumitutako elektrizitatea

Gas fluordunen ihesak

Instalazioetako errekuntza

Ibilgailu propioak edo flotakoak

KLT-salmenta (kilitro)

2015 2021

00

200.000

6600.000

4400.000

8800.000

101.000.000

141.400.000

2

1.223.237

tCO
2
baliokide Mila milioi kilitro

757.265 753.062

202220212015

121.200.000

propultsatutako 18 kamioi erabili dira, erregai 

jasangarriagoak baitira; horretaz gainera, 

hiru bitrabiler eta 40 megatrailer baliatu dira, 

karga-ahalmen handiagokoak. Nahiz eta bi 

erregaiko 493 furgoneta eta 158 mikrohibrido 

izan, konpainiak eta harekin lan egiten duten 

garraio-hornitzaileek energia alternatiboko 

beste ibilgailu batzuk bilatzen jarraitzen dute, 

hala nola energia elektrikoa edo hidrogenoa 

baliatzen dituztenak. Era berean, nabarmendu 

behar da Espainian 600 garraio-bidaia baino 

gehiago egin direla trenez ekitaldian zehar, 

eta, errepide-bidaiak urritu izanari esker, 

murriztu egin direla emisioak. Ekintza horiek 

guztiak direla eta, 209.296 tona CO
2
 baliokide 

baino gehiago murriztu dira isuriak 2015etik.
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1.  ISO 14064 arauaren arabera kalkulatutako karbono-aztarna. 2021eko datuak, AENORek egiaztatuak. 2022ko 

datuak, egiaztatzeko zain. 

2021

Emisioen urteko murrizketa
(CO

2
 tonatan) -73.215

757.265

Emisioen intentsitatea
(tCO

2
baliokide / saldutako KLT-milioi) 59,04

Gas fluordunen ihesen ondoriozko emisioak 
(tCO

2
baliokide / saldutako KLT-milioi) 13,50

Konpainiak ez du erabiltzen 
ozonoa agortzen duen 

substantziarik
Ozonoa agortzen duten substantzien emisioak

7,64Salgaien garraioak eragindako zuzeneko emisioak
(kgCO

2
baliokide / dendara eramandako m3) 

Emisio totalak  
(CO

2
 tonatan)

 

Karbono-aztarna
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Mercadonak 2021ean eragindako karbono-aztarnaren kalkuluaren  

ziurtagiria, AENORek emana.

2022

-4.204

753.062

58,07

11,80

Konpainiak ez du erabiltzen 
ozonoa agortzen duen 

substantziarik

7,30

 

Certificado Huella de Carbono 
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Baliabideen erabilera jasangarria

Mercadonaren Ingurumena Kudeatzeko 

Sistemak baliabideen erabilera arduratsua 

sustatzen du langileen artean, urtez urte 

konpainiaren jasangarritasuna indartzen 

duten politika espezifikoen bidez.

Energiaren arloan, etengabeko helburua da 

kontsumoa ahalik eta gehiena egokitzea 

beharretara, eta, aldi berean, neurri 

aitzindariak bultzatzea, hala nola Denda 

Eraginkor Berria (8ko Denda) pixkanaka 

ezartzea. Eredu horrek % 40raino ere 

murrizten du energia-kontsumoa denda 

tradizionalekin alderatuta, eta kateak orotara 

dauzkan 1.676 supermerkatuetatik 1.287tan 

dago txertatuta dagoeneko.

Era berean, urtetik urtera handitu egiten 

da energia berriztagarri ez-kutsatzaileen 

aldeko apustua. Hori da, konparazio 

batera, eguzki-energiaren kasua, eguzki-

panelak baitaude instalatuta eta martxan 

114 dendatan, bederatzi bloke logistikotan 

eta hiru Erlauntzetan. Ahalegin horri esker, 

eguzki-energiaren ekoizpen totala 12.192 

MWh izan da 2022an (10.995 MWh Espainian 

eta 1.197 MWh Portugalen), eta bolumen hori 

areagotzea aurreikusten da epe labur eta 

ertainean, pixkanaka-pixkanaka txertatuko 

diren energia garbien proiektuei esker. 

Hamabi hilabete hauetan, gainera, energia 

berriztagarriaren erabileran aurrera egiten 

jarraitu da: eguzki-plaken bidezko ekoizpen 

propioa barnean harturik, beharren % 52,68 

asetzen du. 

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak Paracuellos del Jaraman (Madril), Cañadas del Teide kaleko supermerkatuan.

Mercadonak 
ibilgailu 

elektrikoak 
kargatzeko 

2.059 puntu 
ditu bere 

denda, bloke 
logistiko eta 
bulegoetan
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Deskarbonizazioaren esparruan, Mercadonak 

dendetan, bloke logistikoetan eta bulegoetan 

ibilgailu elektrikoetarako kargaguneak 

jartzearen aldeko apustua egiten jarraitu du. 

Hori horrela, 2.059 kargagune izatera iritsi da 

2022an (1.985 Espainian eta 74 Portugalen), 

ekitaldi horretan beste 340 instalatu ondoren. 

Konpainiaren politika jasangarriek uraren 

erabi lera  arduratsuan ere  eragi ten 

dute, denda eta biltegietan kontsumoa 

optimizatzeko estrategia hidrikoen bidez 

ura eskatzen duten prozesuetarako. Helburu 

hori lortzen laguntzeko, ur-kontsumoa 

denbora errealean kontrolatzeko aukera 

ematen duen teleneurketa-sistema bat du, 

bai Espainian, bai Portugalen (horniduraren 

% 100 udalarena da bi herrialdeotan). Eta, aldi 

berean, kutsatzailerik ez duten eta, horrekin, 

ziklo hidrologikoarekin jarraitu dezaketen 

urak itzultzeko, hondakin-uren araztegiak ditu 

Riba-roja (Valentzia), Huévar (Sevilla), Ingenio 

(Kanaria Handia), Parc Sagunt (Valentzia) eta 

Gasteizko (Araba) bloke logistikoetan —aurki 

Guadixeko (Granada) estazioa batuko zaie 

horiei, egun eraikitzen ari baitira—.

Mercadonak, gainera,  badaki zeinen 

garrantzitsua den biodibertsitatea babestea 

p lanetaren etork izuna bermatzeko. 

Horregatik, eta enpresa lider eta arduratsu 

bati dagokion bezala, ekimen ugari bultzatzen 

ditu, bere jarduerak esparru horretan izan 

dezakeen eragina arintzen laguntzeko. 

Horren adibide da dendetako estalkietan 

lorategiak ipintzea, ur-premia txikia duten 

espezie autoktonoz jantzita. Kutsadura 

eta “bero-uhartearen efektua” murrizteaz 

gainera, ekimen berde horrek biodibertsitate 

handiagoa erakartzeko aukera ematen du, 

hegaztientzako atsedengune bihurtzen 

baita migrazio-prozesuetan. Ildo beretik 

doa konpainiak SEO/BirdLife ekimenarekin 

aspaldiko urteetan duen harremana. 

Lankidetza horri esker, hir i- ingurune 

jasangarriagoak mantentzea lortu da Madrilgo 

erdiguneko eremuetan. 

Portugal

2022

Kate osoan

114,16 m3/m 119 m3/m 111,60 m3/m 233,50 m3/m118 m3/m 209 m3/m

2,26 hm3

1,44 hm3

2,40 hm3

1,40 hm3

2,17 hm3

1,43 hm3

0,09 hm3

0,008 hm3

2,30 hm3

1,40 hm3

0,068 hm3

0,004 hm3

% 100 % 100% 100

Kontsumo totala 
bloke logistikoetan

Kontsumo totala 
dendetan

Batez besteko 
kontsumoa dendako

Udalak hornitua

Espainia 

2021 2022 20222021 2021

Kontsumo elektrikoaren aurrezpena

2116,8 milioi kWh

22
59,4 milioi kWh

Energia-kontsumoa

217.634.639 GJ

22
7.558.131 GJ
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Hondakinen prebentzioa eta ekonomia 

zirkularra

Ekonomia zirkularraren printzipioekin 

konprometituta dagoenez, Mercadonak 

hondakinak kudeatzeko politika bat du, 

hondakinek prozesuetan inpaktu txikiagoa 

izan dezaten. Politika horren helburua 

da hondakin gutxiago sortzea eta haien 

kudeaketa hobetzea. 

Mercadonak duen jardueraren ondorioz, 

hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak 

sortzen ditu, eta, horiek egoki kudeatzeko, 

dendetan eta bloke logistikoetan egunero 

egin behar da lana. Gainera, hango prozesuen 

efizientziaren parte handi bat horren baitan 

dago. Hondakinak baliabide baliotsuak dira, 

eta aukera handia dute ekoizpen-zikloan 

berriro sartzeko. Horregatik, hondakin guztiak 

kudeatzaile baimenduek kudeatzen dituzte, 

legeak zehaztutako balorizazio-eragiketei 

jarraituz. Hala, 2022ko balorizazio-tasa  

% 80koa izan da 2022an; iaz, % 79koa izan zen.

Hondakin ez-arriskutsuen arloan, banaketaren 

prozesu logistiko guztian produktuak 

babesten dituzten ontzi komertzialen 

kudeaketa nabarmendu behar da; batez ere, 

kartoi, film plastiko, porespan eta zurarena, 

katearen supermerkatuetan amaitzen 

baitute. Hondakinak jaso ondoren, bloke 

logistikoetan bildu eta berregokitzen dira 

kudeatzaile baimendu bati entregatzeko. 

Hark ekoizpen-prozesuan sartzen du gero. 

Hori egiten da film plastikoarekin ere; izan 

ere, “Nagusi”ak erosketa etxera eramateko eta 

onlineko eskaerak jasotzeko erabiltzen dituen 

plastikozko poltsa berrerabilgarri bihurtzen da 

filma. Prozesu zirkular horri esker, 8.200 tona 

plastiko berrerabili dira 2022an.

Hiri-hondakinekin bateragarriak direnei 

dagokienez, 2022an 128.877 tona sortu 

dira Mercadonaren jardueraren ondorioz. 

Gainera, konpainiak aukera ematen die 

bezeroei pilak eta kafe-kapsulak lagatzeko 

bere instalazioetan dituen edukiontzietan. 

Era horretan, “Nagusi”en etxeetan sortutako 

289 tona pila eta 747 tona kafe-kapsula 

berreskuratzea lortu da. Kafe-sektoreko 

enpresen a l iantza den Arecafé-ren 

lankidetzaren bidez, Mercadonak kudeatzaile 

baimenduetara bidali ditu kafe-kapsulak, 

egoki balorizatu ditzaten. Han, konpost 

bihurtzen dituzte kafe-hondarrak, eta beste 

bizitza bat ematen diete berreskuratutako 

aluminioari eta plastikoari.

Era berean, konpainiak fabrikazio- eta 

manipulazio-prozesuetan sortzen diren 

azpiproduktuak egoki kudeatzen jarraitu 

du. Beraz, dendetan eta biltegietan sortzen 

den giza kontsumorako ez den animalia-

jatorriko azpiproduktua (GKEAJA) eta ogi-

fabriken prozesuan sortzen dena kudeatzaile 

baimenduek tratatzen dituzte, eta animaliak 

elikatzeko osagai bihurtzen dituzte. 2022an, 

16.622 tona balorizatu dira; aurreko urtean, 

12.254.

Horretaz gainera ,  Mercadonak 6.25 

Estrategiaren aldeko apustua egiten jarraitu 

du, plastiko gutxiago erabiltzeko eta 

egokiro kudeatzeko. Estrategia horri esker, 

urtean zehar ontziak berrikusten jarraitu 

du konpainiak eta hobetzeko aukerak 

antzeman ditu, 2025erako % 25 murrizteko 

material horren erabilera. Digitalizazio-

proiektuan ere aurrerapausoak eman ditu. 
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Digitalizazioa ekoizpenean hasten da, eta 

sortutako hondakinen azken kudeaketaraino 

iristen da. Lau helburu ditu: hondakinen 

prebentzioa, kudeaketa, balorizazioa eta 

trazabilitate hobea. Instalazioen mantentze-

lan prebentiboarekin erlazionatutako 

prozesuetan bakarrik sortzen diren hondakin 

arriskutsuen prebentzio-planak ere baditu 

konpainiak.

Mercadonak ekonomia zirkularraren alde 

egindako apustuak itzulera zuzena du, bai 

bere jardueraren efizientzian, bai ingurumena 

babesteari dagokionez. Baina, horretaz 

gainera, 2022ak izan du aintzatespen 

sozialik ere. Hala erakusten du, konparazio 

baterako, Trantsizio Ekologikorako eta 

Erronka Demografikorako Ministerioak 

emaniko a intzatespenak .  Izan  ere , 

“Ekonomia Zirkularreko Jardunbide Egokien 

Katalogo”aren hirugarren edizioan, kateko 

dendetako arrandegi-atalak apaintzen 

dituzten trencadís-muralak hautatu ditu, eta 

arlo horretan 2022an egin diren 22 jardunbide 

nabarmenenen artean sailkatu ditu, lortu nahi 

diren helburu guztiak bateratzen baitituzte: 

produktuei beste bizitza bat ematea —

kasu honetan, zeramikazko produktuei—, 

enpresaren Erantzukizun Sozialeko politikaren 

barruan Garapen Jasangarrirako Helburuekin 

(GJH) duen konpromisoa areagotzea, eta, 

batez ere, desgaitasuna duten pertsonei 

okupazioa ematea, fundazioen eta okupazio-

zentroen bidez. 

5.127 2.844Zura

245.070 244.490Papera eta kartoia

17.754 19.527Plastikoa eta porespana

2021 2022
Bereizitako eta birziklatutako  
hondakin-kantitateak (tonatan)

Balorizazio-tasa   
(sortutako hondakin-kantitate osoarekiko)

birziklatua/balorizatua

suntsitu/jakinarazi gabe

 % 79  % 80 

 % 21  % 20 

9.470 
tona GKEAJA 
sortu eta 
balorizatu

7.152  
tona ogi-
azpiproduktu 
sortu eta 
balorizatu
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Iraungitze-datatik 
gertu dauden 

produktuen prezioak 
egokitzea

Produktu-hornitzaileei 
eta dendetako eguneroko 
zerbitzuen hornitzaileei 

eskaerak egunero 
egitea, biltegietan eta 

supermerkatuetan stocka 
pilatzea saihesteko

SPB politika (Beti 
Prezio Baxuak), 
eskaintzarik eta 

sustapenik gabea, 
kontsumo arduratsua 

sustatzeko

Elikagaiak alferrik ez galtzeko  
neurri nagusiak
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Eskaerak salmenta-
aurreikuspenera 

egokitzea, salmenten 
historian oinarritzen den 
tresna informatiko propio 

bati esker

Saldu ez diren 
soberakinak egunero 

ematea hurbileko 
erakunde sozialei

Kontsumorako egokiak 
ez diren produktuak 

kudeatzaile baimenduei 
bidaltzea, ongarri, energia 

edo animalientzako 
pentsu bihurtu ditzaten

Ingurumenari buruzko  
informazio gehiago  
hemen:

https://info.mercadona.es/eu/zaindu-dezagun-planeta/konpromiso-jasangarria
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Eredu sozial  

eta arduratsua

Sortu zenetik, Mercadonak hazkunde partekatua bultzatzen duen enpresa-proiektu bat sendotu du, elkartasun-

proiektuak eta baterako aberastasuna sortzen dituena. Ekintza Plan Sozialaren bidez lantzen ditu helburu horiek, 

eta plan haren bidez askotariko ekimenak sustatzen eta babesten ditu, hala nola solidarioak, prestakuntzakoak 

edo berrikuntzarekin loturikoak. Horiek, aldi berean, funtsezko elementuak dira kohesio eta oreka soziala 

izateko. Azken batean, gizarteari balioa emateaz gainera, haren parte ere bada, eta, hori horrela den heinean, 

harekin batera hazteko helburuarekin jarduten du lankidetzan, halaxe lortuko baitu “Jendeak existitzea nahi 

duen enpresa bat eraikitzea, guztiak harro sentitzeko modukoa”.  

Gizarte Ekintza

Mercadonak ondotxo daki gizarteak zer 

eskatzen dion enpresa lider den heinean, eta 

2022an ere elkartasuna adierazi die kolektibo 

ahulenei. Haien larrialdiei neurri batean aurre 

egiteko eta premiei erantzuteko, konpainiak 

eutsi egin dio bere konpromisoari Ekintza Plan 

Sozialaren babespean, eta produktuak eman 

dizkie hainbat erakunde soziali. Horretaz 

gainera, zenbait erakundek sustatutako 

kaptazio-kanpaina ugaritan parte hartu du 

beste urte batez. 

Urtean zehar elikagaiak eta beste produktu 

batzuk banatu ditu, eta, laguntza horren 

esparruan, 25.100 tona entregatu dira guztira 

(23.200 Espainian eta 1.900 Portugalen); hau 

da, 418.200 erosketa-orga baino gehiago. 

Laguntza hori Espainian eta Portugalen 

diharduten 550 erakunde solidariorekin baino 

gehiagorekin izaniko lankidetzaren bidez 

banatu da, eta, aurreko urtearekin alderatuta, 

% 22ko igoera erregistratu da.

Alabaina, Mercadonaren inplikazioa ez da 

mugatu oinarrizko produktuak emate hutsera. 

2022an “Elikagaien Bilketa Handia”n ere parte 

hartu du, zeina Elikagai Bankuen Espainiako 

Federazioak antolatzen baitu (FESBAL, 

gaztelaniazko siglen arabera). Hari esker, 

konpainiak eta “Nagusi”ek 3,5 milioi euro eman 

dituzte, eta bildutako zenbateko horrekin 

guztiarekin 2.300 tona elikagai baino gehiago 

banatu dira. Edizio horretan, Mercadonak 1.623 

denda bideratu zituen proiektu horretara: 

askotariko koordinazio- eta komunikazio-

jarduerak egin zituen denda horietan, bezeroek 

diru-dohaintzak egin ahal izan zitzaten euro 

bateko multiploetan, erosketa egiteko unean 

kutxatik igarotzean. Berrikuntza sozial horri 

esker, dohaintzak onuradunen benetako 

beharretara egokitzea lortzen da, eta, aldi 

berean, haien efizientzia biderkatzea. 

Mundu Hitzarmenaren sinatzailea 

Giza eskubideen, lan-arauen, ingurumen-arauen eta ustelkeriaren aurkako borrokaren 
arloko oinarrizko balioen defentsan, 2022an eginkizun aktiboa izan du konpainiak Nazio 
Batuen Mundu Hitzarmenean. Foro hori jotzen da erantzukizun sozial handienekotzat, eta 
konpainiak 2011n egin zuen bat harekin. Haren bidez, 162 herrialdetako 21.000 erakunde 
sinatzailerekin baino gehiagorekin parte hartzen du, eta funtsezkoa da lankidetza hori 
gizarte arduratsuagoa, solidarioagoa eta jasangarriagoa eraikitzen laguntzeko. Hain justu, 
konpainiaren inplikazioa ekintza ugaritan islatu da hilabete hauetan. Baina, batez ere, 
aukera eman dio, enpresa gisa, Garapen Jasangarrirako Helburuek Nazio Batuen Mundu 
Hitzarmenaren babesean planteatutako beharrei irtenbideak eta erantzunak bilatzen 
jarraitzeko. Bide horretan, Mundu Hitzarmenaren Espainiako Sarearen bidez, “Brontzezko 
Bazkide Preskriptore” gisa nabarmendu dute eta. 
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Portugalen, orobat, baliabideak kaptatzeko 

hainbat kanpainatan parte hartu du 

konpainiak, hala nola “Shop for Goodness” 

ekimenean (“Nagusi”ek 10.000 euro baino 

gehiago eman zituzten kutxan, Portugalgo 

Gurutze Gorriaren bidez Gizarte Txartelak 

banatzeko) edo “Bilketa Handian”, zeinean 

Portugalgo “Nagusi”ek 56.000 euro baino 

gehiago eman baitituzte, kasu honetan ere 

kutxatik igarotzean. Gainera, Irmãdonak 

lehen aldiz parte hartu du Animalife 

elkarteak animalientzako elikagaiak biltzeko 

antolaturiko kanpainan, zeinean 21.000 euro 

baino gehiago bildu baitziren.

Elkartasun-ekintzako planaren barruan kokatu 

behar da, halaber, Ukrainatik etorritako 

errefuxiatuei laguntzeko ekimena. Mercadona 

Taldeak orotara 1,5 milioi euro bideratu ditu 

haientzat, eta, Espainiako eta Portugalgo 

zenbait erakunde sozialen laguntzarekin, 

premiazko ondasunak eskuratzea ahalbidetu 

die herrialdean eman dituzten lehen 

hilabeteetan.  

Carmela, langilea eta boluntarioa; eta Leticia, “Nagusia”, Valentziako Avenida Valladolideko supermerkatuko Bilketa Handian.

23.200 
Espainian

1.900 
Portugalentona produktu eman ditu  

% 22 gehiago

25.100
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Ekintzailetzari laguntzea

Hazi eta modernizatu nahi duen gizarte 

batentzat, balio ukaezinak dira prestakuntza 

eta ekintzailetza, eta, Mercadonaren ustez, 

funtsezkoak dira elementu horiek berrikuntza 

disruptiboko inguruneak sortzeko. Horiek 

sendotzeko, konpainiak jakintzaren eta 

ikaskuntzaren aldeko apustua egiten du, 

hainbat kanpo-proiekturen bidez.

Marina de Empresas proiektua da, zalantzarik 

gabe, konpainiak talentua erakartzearekin, 

hezkuntza bultzatzearekin eta prestakuntza 

babestearekin duen konpromisoaren 

adierazlerik nabarmenena. Proiektu hori 

Juan Roigen legatuaren parte da, eta etenik 

gabe hazi da, helburuari tinko eutsirik: 

pertsonen talentuaren aldeko Mediterraneo 

osoko apusturik handiena egitea Espainian, 

eta balioa sortzen duen eta berrikuntzaren 

motorra den ekosistema ekintzaile bat 

indartzea, hiru ardatzen inguruan: EDEM, 

Lanzadera eta Angels.

EDEM zentroaren bidez, talentua indartzeko 

lehen zutabeari heltzen zaio; hau da, 

prestakuntzari. Unibertsitate-zentro eta 

negozio-eskola horrek, unibertsitate aurreko 

programak ez ezik, graduak, masterrak eta 

Executive Education edo goi-zuzendaritzako 

programa espezializatuak ere eskaintzen 

ditu. Hezkuntza-eskaintza zabal horretan, 

3.700 ikaslek jardun dute 2022an, eta 

konpainiako hainbat zuzendarik eta Juan Roig 

Mercadonako presidenteak parte hartu dute. 

Roig, urtero bezala, irakasle aritu da, batetik, 

goi-zuzendaritzako “15x15: 15 egun 15 enpresari 

liderrekin” ikastaroan, goi-zuzendaritzako 

programaren barruko SuperETE-en alorrean, 

eta, bestetik,  Enpresa Administrazio 

eta Enpresa Ingeniaritza eta Kudeaketa 

graduetako 4. ikasturtean. EDEM zentroak, 

gainera, ekintza-eremua zabaltzen jarraitu 

du, eta arlo guztietako prestakuntzaren eta 

hezkuntzaren aldeko apustua du. Horretarako, 

ekimen berriak ipini ditu abian, hala nola haur-

literaturako Hortensia Roig Sariaren lehen 

edizioa, emakumeen artean STEM diziplinak 

(ingelesez, Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) sustatzea helburu duena, 

zeina Andrea Navarrok eskuratu baitu, Elsa y 

el club de los números obrarekin.

EDEM zentroak ere Erabateko Kalitatearen 

Eredua zabaltzen du. Haren bidez, lidergoa 

Javier Jiménez, Lanzaderaren zuzendari nagusia, eta Vicente 
del Bosque, futbol-hautatzaile ohia, ekintzaileentzako topaketa 
batean, Marina de Empresas-en.

Juan Roig, Laura Llopis eta Pablo Motosekin, Marina de 
Empresas-en instalazioetara egindako bisita batean.
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eta espiritu ekintzailea sustatzen laguntzen 

da, eta buru-belarri jarduten du talentu horren 

parterik handiena txertatzeko eta gizartearen 

zerbitzura jartzeko. Ekitaldi horretan, EDEMek 

% 95eko enplegagarritasuna lortu du, 800 

enpresa laguntzailetatik baino gehiagotatik 

iritsitako 2.000 eskaintza baino gehiago 

kudeatu baititu. Enplegu-atari propioaren 

bitartez bideratu ditu eskaintza horiek guztiak.

Marina de Empresas proiektuaren bigarren 

ardatza, Lanzadera, etengabe hazi da azken 

hamabi hilabeteotan. Enpresa azeleratzaile 

eta inkubatzaile hori 2013an sortu zen, eta 

1.100 proiektu baino gehiago bultzatu ditu 

oro har: 2022an bakarrik, 300 izan dira. Zifra 

horiekin, 10.000 lanpostu baino gehiagoko 

enplegua sortzera iritsi da, sortu zenetik 22 

milioi euroko inbertsioa eginez ekintzaileei 

laguntzeko mailegutan (zenbateko horretatik, 

1,1 milioi ekitaldiko jardunari dagozkio). 

Angels da hirugarren ardatza, eta haren 

datuak ere aurrekoenak bezain erabakigarriak 

dira. Inbertsio-sozietate horrek 3 milioi 

euro inbertitu ditu 2022an zazpi proiektu 

bultzatzeko, eta, hala, orotara 35 milioi eurora 

iritsi da sortu zenetik ipinitako zenbatekoa. 

Guztira 45 konpainiatan inbertitu da, eta 

guztiak daude lotuta kudeaketan Erabateko 

Kalitatearen Eredua ezartzearen aldeko 

apustua egiten duten proiektu jasangarri eta 

eskalagarriekin. Urtean zehar, gainera, Angels 

Conecta plataforma sortu du, inbertitzaileen 

eta ekintzaileen artean zuzeneko harremana 

ezartzeko. Era berean, urtero ospatzen du IDAY 

edo Inbertitzaileen Eguna. 200 inbertsiogile 

potentzial baino gehiago agertzen dira 

proiektuak aurrez aurre ezagutzera  

—kasu honetan, Lanzadera ardatzaren bidez 

sortuak—, lehenbiziko inbertsio-txandaren 

barruan.

Bestalde, eta gizartearen etorkizuneko 

hazkundearen palanka gisa ekintzailetzari 

ematen zaion laguntzaren esparruan, 

konpainiak Jaume I.a Erregearen sarietako 

“Ekintzailearen Saria” kategoria babesten du, 

EDEM zentroarekin eta Valentziako Enpresarien 

Elkartearekin batera. 2022an eginiko XII. 

edizioan, Ángela Pérez biologo valentziarra 

izan da irabazlea, medikuntza prebentibo, 

pertsonal izatu eta zehaztasunekoan 

espezializatutako Health in Code proiektuarekin. 

 

Arturo Valls; Pepe Peris, Angels-en zuzendari nagusia; 
eta Tony Paños, Lanzaderaren proiektu-zuzendaria.

Quique Dacosta, Lanzaderaren proiektu-zuzendari Tony 
Pañosekin eta Marina de Empresas-en komunikazio 
korporatiboko Neus Garcíarekin, Lanzaderaren egoitzan.

1.100  
proiektu 
Lanzaderan 
sustatuak

3.700  
ikasle EDEMen
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Gizartearekiko harremana

Mercadonak harreman joriak ezartzen ditu jarduten duen ingurunean, etengabeko harremanaren eta elkarrizketa 

sustatzearen bidez. Konpainiak, presentzia duen arloetan loturak estutzeko, entzute aktiboa sustatzen du 

jarrera gisa, eta, haren bidez, tokian tokiko premiak nahiz estatu osoari eragiten diotenak detektatzen ditu. Hala, 

irtenbide efizienteak proposatzen ditu haietarako, eta konpainiaren ereduaren oinarri diren egia unibertsaletako 

bat aplikatzen du: “Jaso ahal izateko, eman egin behar da lehenengo”. 

Kontsumitzaileak 

Kontsumi tza i l e -e l ka r teak  d i ra ,  ba i 

Mercadonarentzat, bai Irmãdonarentzat, 

egunero-egunero Taldearengan konfiantza 

ipintzen duten “Nagusi” askoren ahots 

legitimoa. Hori dela eta, etengabeko 

e lkarr izketa-kanalak dauzka Taldeak 

haien ordezkariekin, bai tokian-tokian, bai 

probintzietan, bai estatuan. 

2022an, gardentasuna eta zintzotasuna 

nagusi dituen etengabeko elkarrizketa 

horren bidez, Mercadona Taldeak 119 

elkarterekin izan du harremana orotara. 

Horri esker, haiekiko hartu-emana estutzeaz 

gainera, bertatik bertara ulertu ditu haien 

kezkak eta premiak, guztia ere irtenbide 

egok iak  topatzeko,  ana l i s ia ren  eta 

adostasunaren bidez.

Era berean, hilabete hauetan egindako 

baterako lanak, beste behin ere, izan du 

eraginik kontsumitzaileen babesa eta 

gogobetetasuna hobetzeko prestakuntza- 

eta informazio- jarduerak sustatzean 

eta garatzean. Presentzia aktiboa izan 

du 75 jardunalditan baino gehiagotan, 

estatuko eta Europako kontsumo-elkarte 

eta -administrazioek sustatutako 18 

ekitaldi eta ekintzatan parte hartu du, 

eta 26 lankidetza-hitzarmen berritu ditu 

—horietako bi Portugalen—. Horrekin 

guztiarekin, Mercadonak berriro ere erakutsi 

du “Nagusiak” daudela erabaki guztien 

erdigunean eta Erabateko Kalitatearen 

Eredua indarrean dagoen kudeaketa-eredu 

bat dela, hobetzeko aukerak detektatzen 

dituela kontsumitzaileekin hitz eginda 

eta elkar ulertzeko eta guztien ongirako 

harremanak ezartzen dituela.

“Partaidetza Mahaia” 

Mercadonak “Partaidetza Mahaia” (MPAC, Mesa de Participación Asociaciones de 
Consumidores) sustatzen jarraitu du 2022ko ekitaldian. Analisi- eta eztabaida-
foro hori 2014an sortu zen, CECU, FUCI, UNAE eta UCAUCE kontsumitzaile- eta 
erabiltzaile-elkarteen konfederazio eta federazioekin batera. Partaidetza Mahaiak 
Batzorde Zientifiko propioa du orain urtebetetik, eta, kontsumo-ohiturei buruz eginiko 
inkestaren bidez, egungo testuinguruak elikaduran eragindako aldaketak aztertu ditu 
2022an, eta gomendio garrantzitsuak jasotzen dituen dekalogo bat idatzi du. Aldi 
berean, birziklatzeari, ohitura osasungarriei, COVID-19ari eta kontsumo-ohituretako 
joera berriei buruzko lau inkesta egin ditu sare sozialetan, eta, horrekin batera, 
hainbat txosten bisual egin ditu eta webgune berria estreinatu du, intuitiboagoa eta 
hezigarriagoa. Ekimen horiei guztiei esker, Partaidetza Mahaiak erreferentzia gisa 
sendotzen jarraitzen du kontsumo-ohituren esparruan. Sektoreko ahots aditu horrek 
lagundu egiten du portaerak aurreratzen eta, era berean, ohitura-aldaketa horiek izan 
ditzaketen erantzunak eta ondorioak aztertzen.
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Joana eta María Teresa, Doctor Alexandre Alves etorbideko supermerkatuko “Nagusiak” (Viseu).

11  
bisita Mercadonaren 

instalazioetara 

18  
ekitaldi eta ekintza, laguntza 

eman zaien elkarteek sustatuak

106 
bilera eta topaketa kontsumitzaile-elkarte eta 

intolerantzia- eta alergia-elkarteekin

26 
lankidetza-hitzarmen kontsumitzaile-

elkarteekin eta zeliakia-, intolerantzia- eta 
alergia-elkarteekin

28 
parte-hartze elkarteek sustatutako 

bideo eta edizioetan

94  
interakzio kontsumitzaile-elkarte eta 
intolerantzia- eta alergia-elkarteekin

119 
kontsumitzaile-elkarterekin eta intolerantzia- eta 

alergia-elkarterekin dihardu harremanetan 

75 
parte-hartze sektoreko biltzar eta 

jardunaldietan
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Kudeaketa herritarrekin

Mercadona enpresa sozialki arduratsua 

da, eta herritarren bizikidetzaren aldeko 

apustua egiten du. Herritarren Kudeaketa 

Proaktiboa proiektuaren bidez, errespetua eta 

elkar ulertzea sustatzen duten harremanak 

eraikitzen dihardu, egitasmo hori 2014an abian 

jarri zenetik. Tresna horrek balizko eztabaida-

guneak detektatzen ditu, eta, adostasunaren 

eta akordioaren bidez, irtenbideak eskaintzen 

ditu, balizko eragozpenak minimizatzen 

dituztenak eta Mercadonaren eta herritarren 

arteko loturak sendotzen dituztenak.

2022an, konpainiak zamalanetako 18.926 

prozesu aztertu ditu Espainiako dendetan, 

baita 4.901 barne-prozesu ere instalazioetan. 

Aldi berean, eta herritarrekin etengabe hitz 

egitearen ondorioz, 346 iradokizuni erantzun 

die, eta kasuen % 78an gai izan da irtenbide 

egoki bat detektatzeko eta 30 egun naturalen 

barruan aplikatzeko. 

Portugalen, Irmãdonak 75 barne-prozesu 

aztertu ditu bere instalazioetan, eta 725 

zamalan-prozesu ikuskatu ditu, guztira, hamabi 

hilabeteotan. Era berean, bezeroen hamar 

iradokizuni erantzun die, eta 30 egun natural 

baino gutxiago behar izan ditu horien % 50i 

konponbidea topatzeko. 

Mercadonak herritarrekin urtez urte duen truke 

horrek harremanak estutzea eta bizikidetza 

erraztea baino gehiago sortzen du. Askotan, 

supermerkatuetan ikusteko moduko ekintzak 

izaten dira. Hala, Denda Eraginkorraren 

Eredua egokiturik dago Desgaitasunen bat 

duten Pertsonak Ordezkatzeko Espainiako 

Batzordeak (CERMI) gomendatzen dituen 

irisgarritasun-estrategietara, betiere kolektibo 

horietako kideei erosketa-prozesua errazteko.

Era berean, konpainiak eraikin enblematikoak 

berreskuratzea sustatzen du denda askotan. 

Halaxe egin du 2022an ere, konparazio 

baterako, Talavera de la Reinako (Toledo) alde 

zaharrean kokatutako denda eraberrituta. 

Mercadonak patio-etxe tradizionalen 

multzo bat simulatu du, XIII. mendetik XX. 

mendearen erdira arte San Pedro eliza 

hartzen zuen tenplu mudejarra zegoen 

tokian. Alde horretatik, zaharberritu eta 

leheneratu egin ditu indusketa-fasean agertu 

diren zutabeak, tinak edo pabadurak. Ekitaldi 

horretan, eta Pajarillos Educa Elkartearekin 

eta inguruko saltokiekin lankidetzan, 

konpainiak Valladolideko Juan Carlos I 

pasealekuko dendatik gertu dauden espazio 

komunak birgaitu ditu; lan horien barruan, 

orobat, mural dekoratiboak txertatu ditu, 

kalteberatasun-egoeran edo gizarte-kultura 

deserrotuan dauden auzoko gazteek eginak.

Horretaz guztiaz gainera, Mercadonak 

formatu komertzial guztien jarduera babesten 

eta defendatzen du bere sektorean, auzoak 

dinamizatzeko elementutzat baititu. Horretaz 

konbentziturik, bi hamarkada baino gehiago 

daramatza udal-merkatuen biziberritzea 

babesten, ingurune horretan kudeatzen dituen 

36 dendek agerian uzten duten bezala.

azterketa  
dendetako zamalan-

prozesuetan

19.651 
iradokizun, kexa  
eta hobekuntza 

kudeatuak 

356
azterketa instalazioen eta 
supermerkatuen barne-

prozesuetan

4.976 

Mercadonak 
36 denda ditu 

Espainiako 
udal-

merkatuetan
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Valladolideko Juan Carlos I pasealekuko supermerkatuaren ondoko horma-irudia. Mercadonak Pajarillos Educa elkartearen  
eta inguruko denden lankidetzarekin sustatutako ekimen bat da, auzoko gune komunak birgaitzekoa. 
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Hazkunde jasangarri  
eta partekatua

Ekaitz perfektua eta 
marjinetan izaniko 
inpaktua

Inbertsioak 
eta kudeaketa-
hobekuntzak

01 02 03

KAPITALA

Mercadonaren Eredua aplikatzeari eta, 
horretaz gainera, plantillaren ahaleginari 
eta hornitzaileen inplikazioari esker, 
gainditu da urteotan bizitako koiuntura 
konplexua, eta lortu dira, orobat, 
markaturiko salmenta- eta irabazi-
helburuak —ez, ordea, errentagarritasun-
xedea, iazkoa baino txikiagoa izan 
baita—. Gainerako osagaiak, “Nagusia”, 

Langilea, Hornitzailea eta Gizartea 
gogobete ondoren lortu ditu konpainiak 
emaitza horiek. Emaitzok lortzeko, 
funtsezkoa izan da “jaso ahal izateko, 
eman egin behar da lehenengo” egia 
unibertsala oinarri duen kudeaketa-
eredua, zeinak pertsonak zaintzen 
baititu eta epe luzeko apustua egiten 
baitu beti.
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Helbide soziala Espainian duen Mercadona 

SAk (Tavernes Blanques, Valentzia) eta 

Portugalgo Irmãdona Supermercados 

enpresak (Vila Nova de Gaia, Porto) osatzen 

dute batez ere Mercadona Taldea. Bi elkarteek 

helburu sozial bera dute eta jarduera bera 

garatzen dute: elikagaiak eta edariak ez ezik, 

zaintza pertsonaleko, etxea garbitzeko eta 

maskotentzako produktuak ere banatzea. 

Horretarako, hainbat filial, sukurtsal eta 

ordezkaritza-bulegoren laguntza dute 12 

herrialdetan. Sare komertzial horri esker, 

konpainiak nazioarteko erosketak bideratzen 

ditu, zeinak lau kontinentetan egiten baititu, 

eta kalitate goreneko Produktu Aukera 

Eraginkorra bermatzen die “Nagusi”ei prezio 

hobeezinetan, baita Espainiatik eta Portugaldik 

kanpo egindako produktu guztietan ere. 

Urteko Memoria honetan jasota geratu denez, 

Mercadonak 1.637 supermerkatuko sarea 

du Espainian 2022aren amaieran, eta 39koa 

Portugalen. Supermerkatu horietatik guztietatik 

1.287k Denda Eraginkorraren Eredua daukate 

ezarrita (8ko Denda), eta sare logistiko propio 

baten bidez hornitzen dira, zeina hamasei 

bloke logistikoz, bi biltegi satelitez eta bi biltegi 

erregulatzailez baitago osaturik.

Denda eta zentro logistikoen sare horrekin 

batera, biltegi-eredu propioa du, Erlauntzak 

deiturikoak, zeinak onlineko eskaerak 

kudeatzeaz eta prestatzeaz arduratzen baitira, 

Espainian erosketa-kanal digitala aukeratzen 

duten bezeroei zerbitzua emateko. Gaur-

gaurkoz, Valentzian, Bartzelonan, Madrilen, 

Alacanten eta Sevillan dago martxan kanal 

hori. Gaur egun 22 koberrikuntza-zentro 

ditu, zeinetan berrikuntzak garatzen eta 

hobekuntzak gehitzen baititu produktu-

aukeran, “Nagusi”en laguntzarekin. 

Ahalegin horri guztiari esker, konpainiak 

hazten jarraitu du 2022an, eta 99.000 langilek 

gidatutako proiektu bereizgarri bat eraiki du. 

Horiek guztiek dedikazioz eta ahaleginez 

jarduten dute, “Nagusi”ak gogobetetzeko 

konpromisoarekin tinko. 

Mercadona Zerga Agentziako Enpresa 

Handien Foroko kide da 2011z geroztik. 

Ogasuneko eta  Funtz io  Pub l ikoko 

Ministerioaren mendeko foro horretan, enpresa 

handien eta Estatuko Zerga Administrazioaren 

arteko lankidetza-esparru bat sustatzen da, 

gardentasun, elkarrekiko konfiantza, fede on 

eta leialtasuneko printzipioetan oinarritua. 

Konpainiak, gainera, bat egin du Zerga 

Jardunbide Egokien Kodearekin, zeinak 

harreman kooperatiboa sustatzen baitu Zerga 

Agentziaren eta hura sinatzen duten enpresen 

artean. Era berean, eta bere borondatez, 

urtero aurkezten dio gardentasun fiskalari 

buruzko txosten bat. Txosten horretan, urteko 

informazio garrantzitsuena jakinarazten da, 

zeina Zerga Agentziaren webgunean agertzen 

baita. Horrela ziurtatzen da betetzen dituela 

estatu-agentziak eskatzen dituen lankidetza- 

eta gardentasun-estandarrak.

2022an, aurreko ekitaldian bezala, Ernst 

& Young SL eta Ernst & Young Audit & 

Associados - SROC SA enpresek ikuskatu 

dituzte Mercadonaren eta Irmãdonaren 

kontuak, hurrenez hurren, eta, bi kasuetan, 

aldeko txostena egin dute, salbuespenik gabe. 

Txosten horiek eta urteko kontuak dagozkien 

erakundeetan aurkezten dira.

Juan Carlos Gómez gogoan

Mercadonak Juan Carlos Gómez izan nahi du gogoan, 1998az geroztik konpainiako akzioduna 
izan zena. Joan den abenduan hil zen, eta albiste tristea izan zen konpainiaren parte garen 
guztiontzat. Juan Carlosek beti erakutsi zuen konpromiso irmoa Antequera bere hiriarekin. 
Haren enpresa-ikuspegiak eta espiritu ekintzaileak berebiziko itzala izan zuten hainbeste 
maite izan zuen hirian eta Mercadonan. Lerroon bitartez, bat egiten dugu Carmen emaztearen 
eta Juan Carlos eta Moisés semeen doluarekin. Inolako zalantzarik gabe, asmatuko dute haren 
legatuari eusten.
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Rondako Guadalquivir kaleko supermerkatuaren sarrera (Málaga). 
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Ekaitz perfektuak Mercadonan  

izan duen eragina

2022aren hasierako zenbait gertaera aurreikusi gabeko eta imajinatu ezinekok —COVID-19aren ondorena, 

Ukrainako gerra eta inflazio oso handia— eragina izan dute Mercadonaren gastuetan, zeinak % 8 handitu bai-

tira, 500 milioi euro baino gehiago.

Egoera horiek pentsarazten zuten 2022a urte 

konplexua izango zela, eta, gainera, hamabi 

hilabete horietan zehar inoiz ezagutu gabeko 

energia-krisi bat izan da, eta tenperatura 

altuko eta lehorte handiko hilabeteak. Horrek 

lehengai eta produktuen garestitzea ekarri 

du, kasu batzuetan eskaintza-eskasia ere 

gertatzeraino eta horren ondorioz zerbitzu 

falta puntual batzuk izateraino. Horiek 

horrela, denbora luzean gure hornitzaileen 

kostu-prezioak igo egin dira (% 39 inguru 

lehen sektorean, eta % 20 nekazaritzako 

elikagaien industrian), eta konpainiak, 

hurrengo kate-begia izanik, ahalik eta 

malgutasunik eta arintasunik handienarekin 

kudeatu behar izan du igoera hori.

Mercadonak, bere hornitzaileek bezala, 

egoera konplexu hori barneratu behar izan 

du bere kostu-egituran, bai KPIaren igoerak  

(% 6,5 Espainian eta % 2,7 Portugalen) 

soldatetan eta errentamenduetan izan 

duen eraginagatik, bai erregaien prezioaren 

igoerak garraio-gastuan izan duen zuzeneko 

eraginagatik.

Plantilla osatzen duten 99.000 pertsonen 

eta laguntzaile dituen 3.000 produktu-

hornitzaileen ahalegin mentalari esker, 

konpainiak lortu du kostu-prezioen igoeraren 

inpaktua arintzea, eta, ustiapen-marjinak 

murriztearen bizkar, kostu-igoera guztia ez 

“Nagusi”en gain joatea. Horrek 375 milioi euro 

inguruko aurrezpena ekarri die “Nagusi”ei.

Horrez gain, Mercadonako kide guztiek 

“Nagus i ” e i  ba l i oa  emango  d i e ten 

ko n p o n b i d e a k  e s k a i n t ze ko  d u te n 

konpromiso kolektiboak lehiakortasuna 

eta errentagarritasuna hobetzea eskatzen 

du, oparotasun jasangarria sustatzen 

duen enpresa-eredu batean oinarritutako 

proiektu bat ziurtatzeko eta sendotzeko. 

Proiektu horrek, bestalde, irabaziak gizartean 

zabaltzen ditu, ekitaldiko zifrek erakusten 

duten bezala: zerga-ekarpen historikoa, 2.263 

milioi eurokoa, % 12 handiagoa 2021ekoa 

baino; helburuak lortzeagatiko 405 milioi 

euroko sari bat, eta irabazi garbiaren % 5,6ko 

igoera.

Ekitaldian zehar garatutako mugimendu 

eta erabaki horiek guztiek egiaztatzen 

dute, beste urte batez, Mercadonak zintzo 

eusten diola Kudeaketa Ereduari, eta 

zorrotz jarraitzen diola eredu horretan 

de f in i tu r i ko  o rdena  sekuentz ia l a r i : 

konpainiak hartzen duen edozer neurri, 

hasteko, “Nagusi”arengan pentsatuta 

hartzen da, ondoren, salmentetan, eta, 

hirugarrenik eta azkenik, irabazietan. 

Kudeaketa-eredu horrek asmatu du 

inguruabarretara egokitzen, erronkak bere 

gain hartzen eta “Nagusi”ei laguntzeko 

irtenbideak ematen, beti saiatuz, ahal den 

neurrian, deskribatutako testuinguru horrek 

inpakturik izan ez dezan konpainiaren 

supermerkatuetara egunero joaten diren 5,7 

milioi familien erosteko ahalmenean.
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Mercadona, kostu-prezioei eusteko horma

375 M€-ko

aurrezpena “Nagusi”entzat % 10
Prezioak arintzea

2022ko egoera batzuk 

% 39 % 20
lehen sektorean industrian

Olioa   Esnea  PastaTomatea  Arrautzak

Ekaitz perfektuak Mercadonan izan duen eragina

500 M€

 % 5

Garraioa Lokalen alokairua  Plantillari soldata igotzea 

SS

GASTUAK

 % 8

 % 17   % 6,5
(Espainia)

  % 2,7
(Portugal)

KOSTU-
PREZIOAK
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Salmenta-unitateak (kilitroak)

Mercadona Taldeak 12.968 milioi kilitro saldu 

zituen 2022an, aurreko ekitaldian baino  

% 1,1 gehiago. Igoera horrek, kontuan izanik 

kontsumoa asko neurtzen dela orain prezioek 

oro har gora egin dutelako, agerian uzten du 

“Nagusi”ek Mercadonari emaniko konfiantza, 

zeina erabakigarria baita konpainia garatzeko 

eta hazteko.

Salmentak

2022an, Taldearen fakturazioa 31.041 milioi 

eurokoa izan da, 2021ean baino % 11,6 

handiagoa, zenbait erosketa-kanalen bidez 

(aurrez aurrekoa, onlinekoa eta Teleerosketa 

Berria) egindako salmentei esker. Horrez 

gainera, konpainiak “Nagusi”en kostu-igoera 

arintzea lortu du, berrikuntzari esker eta 

marjinak murriztuta. 

Irabaziak

Taldearen irabazi garbia 718 milioi euro izan 

da, aurreko urtean baino % 5,6 gehiago. 

Hala ere, irabazi hori salmenta-igoera baino 

nabarmen txikiagoa da, eta horrek erakusten 

du zenbateko ahalegina egin duen konpainiak 

inflazio-egoeraren inpaktuari eusteko; izan 

ere, marjinak murriztu baititu “Nagusi”en 

erosketa-saskiko prezioetan. 

EBITDA

Taldearen EBITDA (Ustiapenaren Emaitza + 

Amortizazioak – Finantza-sarrerak) 1.622 milioi 

eurokoa izan da 2022aren amaieran. Bestalde, 

Taldearen emaitza operatiboaren bilakaera 

bat etorri da irabaziarekin, estrategiarekin eta 

emaitzak epe luzera mantentzeko egin den 

apustu irmoarekin.

Saldutako kilitroen bilakaera
milioi kilo-litro (kilitro)

2112.827

22
12.968

Salmenta gordinen bilakaera
milioi euro

2127.819

22
31.041

Irabazi garbiaren bilakaera
milioi euro

21680

22
718

EBITDAren bilakaera
milioi euro

211.525

22
1.622
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Baliabide propioak

Ekitaldian lortutako irabazi ia guztia 

kapitalizatu denez, baliabide propioen 

kopurua 7.529 milioi eurora iritsi da 2022ko 

ekitaldiaren amaieran, eta horrek agerian 

jarri du konpainiak berrinbertsiorako duen 

borondatea. 

Aipatu beharra dago baliabide propioen eta 

aktibo totalaren arteko ratioa % 62 ingurukoa 

izan dela urte honetan. 

Baliabide propioen bilakaera
milioi euro

216.972

22
7.529

Es Rafal supermerkatuaren fatxada, Palman (Balear Uharteak).
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Ildo horretan, Taldeak 587 milioi euro inbertitu 

ditu Denda Eraginkorraren Eredua ezartzen 

jarraitzeko: dendak ireki eta berritu ditu 

Espainian, eta, aldi berean, dendak ezartzen 

jarraitu du Portugalen, herrialde horretarako 

definitutako proiektua indartzeko. Guztira 

129 milioi euro bideratu dira bloke logistikoak 

eraiki eta berritzera. Valentziako Parc Sagunt 

da aipagarrienetako bat. Eraldaketa digitalaren 

arloan, 2022ko inbertsioa 91 milioi eurokoa 

izan da, Mercadona Online proiektua barne 

Inbertsioak eta  

kudeaketa-hobekuntzak

Mercadonaren jardueran agertoki aurreikusezinek izaniko inpaktua gorabehera, konpainiak aurrera egiteko 

eta bost osagaiei balioa gehitzeko behar diren mugimenduetan inbertitzen segitzearen aldeko apustua egiten 

jarraitu du.  Guztira, 923 milioi euroko inbertsio-ahalegina egin du etorkizuneko erronkei aurre egiteko konpainia 

bizitzen ari den eraldaketa izugarrian; izan ere, Mercadonaren Ereduak epe luzeko irabazietan pentsatuta 

hartzen ditu erabakiak.

harturik. Konpainiak aurrera jarraitu du aurten 

aplikazio eta tresna propioak garatzeko bidean. 

CNA (Cloud Native Architecture) arkitekturaren 

eta Kubernetes plataformaren pean eginiko 

aplikazio eta tresna horiek areagotu egiten 

dituzte erresilientzia, eskalagarritasuna, 

arintasuna eta berrikuntza negozio-

prozesuetarako. Proiektu horrek 1.000 lagunetik 

gorako lantaldea du, askotariko diziplinetan 

espezializatua, eta, 2017az geroztik, 580 milioi 

euroko inbertsio metatua du.

Mercadonaren prozesuen kostuen dibisioko langile batzuk. DPP (Direct Product Profit) tresnaren garapena gidatu dute.
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Inbertsioen bilakaera
milioi euro

211.200

22
923

Horrekin batera, Mercadonak prozesu 

bakoitzaren kostuak modu zientifikoan 

ezagutzeko proiektu bat jarri du martxan  

—bai zuzeneko kostuak, bai zeharkakoak, baita 

produktu bakoitzarenak ere—, zeinaren helburua 

baita zehaztea zer hobekuntza egin daitezkeen 

efizientziaren eta optimizazioaren aldetik, 

betiere bezeroentzako kalitatea bermatuz edota 

are hobetuz. 

Hori horrela, bi urte lanean eman ondotik eta 

5 milioi eurotik gorako inbertsioa egin eta 

gero (600 lagunek egin baitute prestakuntza-

ahalegina), Mercadonak berak garatutako 

tresna informatiko berritzaile bat du 2022aren 

hasieratik. Konpainia barruan DPP (Direct 

Product Profit) izenez ezagutzen da. Denbora 

errealean ematen du 8.000 produktu inguruz 

osaturiko Produktu Aukera Eraginkorraren 

errentagarritasuna, eta kostuak merkatzeko 

hobekuntzak detektatzen ditu prozesuetan. 

Etengabe bilakatzen eta aurrerapenak egiten 

jarraitzen duen berrikuntza horri esker, konpainia 

gai izan da prezio askoren igoera arintzeko, 

prozesuak optimizatuz eta 2022 osoan kostuei 

150 milioi eurotik gora eutsiz prezio-igoera 

moteltzeko erabili ahal izateko. 

Mercadonak jarraituko du efizientzia hobetzen 

duten tresna horien aldeko apustua egiten. Hain 

zuzen ere, halaxe ari da antzeko ezaugarriak 

dituzten beste tresna batzuekin ere, hala nola 

DEZ izenekoarekin (Denden Ekarpen Zuzena), 

zeinak aukera ematen baitu denda bakoitzeko 

kostuak eta irabaziak zein diren jakiteko. Denden 

kudeaketaren esparruan, Mercadonak eskaerak, 

salmenta eta stockaren kontrola kudeatzeko 

dituen tresna informatikoak erabiltzen eta 

hobetzen jarraitu du, elikagaiak gutxiago alferrik 

ez galtzeko. 

Gainerako inbertsioa, 100 milioi euro inguru, 

Valentziako Albalat dels Sorells udalerriko 

bulego zentral berriak eraikitzera bideratu da 

nagusiki.

Beste adierazle batzuk

Hornitzaileak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 

44 egun izan da, eta izakinen errotazio-epea, 

12 egun.

OPEX

Langile-gastua eta Beste Gastu eta Ustiapen-

sarrera batzuk (zergarik gabe). 5.515 milioi euro 

ingurukoa izan da.

Produktibitatea

Ekitaldian zehar, Mercadonak eta Irmãdonak 

% 7 areagotu dute beren produktibitatea 

(soldata-masa gehi irabaziak zergen aurretik/

lan egindako orduak). Horrek egiaztatzen du 

Mercadona Proiektua osatzen duten pertsonek 

inplikaturik dihardutela eta ahalegin handia 

egiten dutela konpainiaren prozesuen kostuak 

optimizatzen laguntzeko.

Eskudiruaren fluxuak

Eskudiru-fluxuen sorrera hau izan da, 2022an 

egindako inbertsioak kontuan hartuta:

Arestian deskribatutako inbertsioak funts 

propioekin egin dira.

Ustiapen-jardueren 
fluxuak: 1.710 M€

Inbertsio- eta finantziazio-
jardueren fluxu garbiak: 1.285 M€

Eskudiruaren aldaketa 
garbia: 425 M€
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Hartara, konpainiak banatu egiten ditu urtero 

sortzen dituen baliabideak Langilearen 

(prima),  Sozietatearen (zergak) eta 

Kapitalaren (akziodunentzako dibidenduak) 

artean, eta konpainian uzten du parte handi 

bat, berriro inbertitzeko eta proiektuaren 

hazkundea ez ezik haren jarraitutasuna ere 

sustatzeko.

“Arrakastak, elkarbanatzen bada, zapore 

hobea du” filosofia esparru gisa markaturik, 

konpainiak % 25 banatzen du ordainsari 

a ldakorreko pol i t ikaren bidez.  Hala , 

saritu egiten ditu urtebetetik gorako 

antzinatasuna duten langileen ahalegina, 

goi-errendimendua eta produktibitatea, 

baldin eta langile horien inplikazioak 

lanposturako berariaz hitzartutako helburu 

pertsonalak betetzea ahalbidetu badu. 

2022an, eta plantilla osoak halako egoera 

latzean bikaintasuna bilatzeko eginiko 

ahalegina aitortzeko, Mercadonak 405 

milioi euro partekatu ditu bere irabazietatik, 

zeinak konpainia osatzen duten pertsonen  

% 99ren artean banatu baitira.

Plantil la horrek, gainera, 3.200 lagun 

gehiago izan ditu ekitaldian (2.200 

Espainian eta 1.000 Portugalen); hau 

da, egunean 9 lanpostu sortu dira, batez 

beste. Hala, Mercadonak 99.000 langile 

konprometitu izan ditu 2022an;  lan 

egonkorra eta kalitatezkoa dute haiek 

guztiek, eta sektoreko batezbestekoaren 

gainetik dauden soldatak.

Bestalde, Mercadona Taldeak oparotasun 

partekatua sustatzen du jarduten duen 

Hazkunde jasangarria  

eta partekatua

Mercadona enpresa-proiektu arduratsu bat da, kudeaketa-eredu bat duena —Erabateko Kalitatearen Eredua—, 

eta bere osagai hauen guztien artean balio partekatua sortzearen alde egiten duena: “Nagusia” (bezeroa), 

Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala.

arloetan, administrazio publikoei eginiko 

zerga-ekarpenaren bidez. 2022an, eta 

Espainiaren kasuan, 1.215 milioi euroko 

ekarpena egin du jasandako zergetan; 

horietatik 240 milioi sozietateen gaineko 

zergari dagozkio, 144 milioi zenbait zerga 

eta tasatari eta 831 Gizarte Segurantzari. 

Portugalen kasuan, eta Irmãdonaren bidez, 

18 milioi euroko ekarpena egin du jasandako 

zergetan; horietatik 12 Gizarte Segurantzari 

dagozkio eta 6 milioi bestelako zergak eta 

tasak ordaintzeari.

Hamabi hilabete hauetan, zifrek berresten 

duten bezala,  Mercadona Proiektuak 

hazten jarraitu du gizartearen eskutik. Eta, 

ordainetan, gizartearengana birbideratu du 

arrakastaren parte handi bat; izan ere, guztira 

27.246 milioi euroko ekarpena egin dio 

Espainiako barne-produktu gordinari 2022an, 

guztizkoaren % 2,05. Ildo horretan, Ikerketa 

Ekonomikoen Valentziako Institutuak (Ivie) 

kalkulatu duenez, Mercadonako jarduera 

ekonomikoak Espainian 684.211 lanpostu 

zuzen, zeharkako eta induzitu sortu ditu 

guztira; hau da, herrialdeko enplegu osoaren  

% 3,59. Ivieren esanean, horrek egiaz 

erakusten du Mercadonaren hazkundeak 

eragin zuzena duela gizartearen hazkundean 

ere.

Horri guztiari zerga-bilketan izan duen 

eragina gehitu behar zaio; izan ere, 2022an, 

9.858 milioi eurokoa izan da, Espainiako 

Administrazio Publikoen bilketa zenbatetsi 

osoaren % 2,1 ,  Gizarte Segurantzako 

kotizazioak barne; konpainiaren historian 

zerga-bilketan izan den inpakturik handiena.

Mercadonaren 
zerga-

ekarpena 
2.263 milioi 

eurokoa izan 
da 2022an
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Mercadonaren jarduera ekonomikoaren eragina*

PortugalEspainia

Errentaren, lanaren eta zerga-bilketaren ekarpen osoa**

baterako ekarpena BPGan

27.246 M€
BPGaren % 2,05

Jasandako eta bildutako zergak Jasandako eta bildutako zergak

Mercadonaren zerga-ekarpena

2.170 M€ (% 11 gehiago) 93 M€ (% 50 gehiago)

Mercadona

Jasandako zerga-ekarpena

Gizarte Segurantza

831 M€ (% 7 gehiago)

Zergatan 
 

240 M€  
sozietate-zergatan (% 22 gehiago)

384 M€ (% 13 gehiago)

Zergatan

6 M€ (% 7 gehiago)

Gizarte Segurantza

12 M€ (% 34 gehiago)

Irmãdona

Gizarte Segurantza

163 M€ (% 6 gehiago)

BEZ

357 M€ (% 21 gehiago)
BEZ

61 M€ (% 65 gehiago)

PFEZ

435 M€ (% 12 gehiago)
PFEZ

8 M€ (% 31 gehiago)

Gizarte Segurantza

6 M€ (% 34 gehiago)

Mercadona Irmãdona

Bildutako zerga-ekarpena

lanpostu Espainian

684.211 
Espainiako enplegu 

totalaren % 3,59

zerga-bilketa

9.858 M€
Espainiako administrazio 
publikoen zerga-bilketa 

totalaren % 2,1  
 (Gizarte Segurantzaren 

kotizazioak barne)

*   M€: milioi euro.
**   Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (Ivie) 2022an erabilitako metodologiaren arabera eguneratu 

dira datuak.
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AKTIBO EZ-KORRONTEA 7.880.278

 Ibilgetu ukiezina eta materiala 7.437.821

 Finantza-inbertsioak eta beste aktibo batzuk 442.457

AKTIBO KORRONTEA 4.278.260

 Izakinak  878.595

	 Zordunak	eta	finantza-inbertsioak	 194.767

 Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido baliokide 3.204.898

AKTIBOA, GUZTIRA 12.158.538

ONDARE GARBIA 7.528.770

 Kapitala 15.921

 Erreserbak 6.794.698

 Ekitaldiko emaitza 718.151

PASIBO EZ-KORRONTEA 37.049

 Hornidurak eta beste pasibo batzuk 37.049

PASIBO KORRONTEA      4.592.719

 Hornitzaileak 3.212.361

 Hartzekodunak eta zorrak administrazio publikoekin 1.029.707

 Langileak 350.651

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 12.158.538

MERCADONA TALDEA
Egoeraren balantzea 2022ko abenduaren 31n*
(milaka eurotan)

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

MERCADONA TALDEA
Galdu-irabazien kontua 2022ko abenduaren 31n*
(milaka eurotan)

 Negozio-zifraren zenbatekoa 28.466.170

 Zuzkidurak (21.238.881)

	 Beste	ustiapen-sarrera	batzuk	 28.608

 Pertsonal-gastuak (3.678.832)

 Beste ustiapen-gastu batzuk (1.910.915)

 Ibilgetuaren amortizazioa (746.880)

 Ibilgetua besterentzearen emaitza  4.207

USTIAPENAREN EMAITZA 923.477

 Finantza-sarrerak 4.956

EMAITZA FINANTZARIOA 4.956

ZERGA AURREKO EMAITZA 928.433

 Irabazien gaineko zerga  (210.282)

EKITALDIKO EMAITZA 718.151

* Mercadonaren eta Irmãdonaren datu finkatuak, Memoria honetarako berariaz kalkulatuak.
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Egiaztatze-txosten independentea

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

Egoera Bateratuari buruzko txostena aurkeztu du Mercadona SA eta Irmãdona 

Supermercados, Unipessoal, Lda. parte diren Inmo-Alameda SLU Talde Bateratuak, 

zeina bere kudeaketa-txosten bateratuaren zati baita. EYk, egiaztatze-zerbitzuen 

emaile independente gisa, egiaztatu zuen, eta 2023ko 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”.

* GRI estandarrak eskatzen duen bezala, Memoria honen helburua da informazio benetakoa, garrantzitsua eta zehatza ematea.

Informazio gehiago behar izanez gero, egiaztatze-

txostena eta Informazio Ez-finantzarioaren Egoerari 

buruzkoa helbide honetan egongo dira eskura:

Informazio gehigarri garrantzitsua

http://info.mercadona.es/eu/hasiera
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Zk. Adierazlea  Orria / Iruzkina

1 Erakundearen izena MERCADONA, S.A.

2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak Or.: 12-21, 30-31

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

4 Eragiketen kokapena
Espainia eta Portugal
Or.: 4-5

5 Jabetzaren izaera eta forma juridikoa Or.: 12-13, 94-97

6 Zerbitzatzen diren merkatuak Or.: 4-5, 12-13

7 Erakundearen tamaina Or.: 4-5

8
Enplegatuei eta beste langile batzuei buruzko 
informazioa

Or.: 4-5, 40-55

Mercadonak 99.000 enplegatu finko ditu 
(95.500 Espainian eta 3.500 Portugalen), eta 
ez du azpikontratistarik jarduera nagusian

9 Hornikuntza-katea Or.: 4-5, 56-67

10
Erakundean eta haren hornikuntza-katean egin 
diren aldaketa nabarmenak

Or.: 6-7, 14-15, 58-61

11
Konpainiak zuhurtasun-printzipioa kudeatzeko 
moduari buruzko informazioa

Or.: 20-21

12 Kanpo-ekimenak Or.: 26-27, 58-61, 86-93

13 Erakundea kide den elkarteekiko harremana Or.: 90-91

14 Presidentearen adierazpena Or.: 6-7

15 Eragin, arrisku eta aukera garrantzitsuen Or.: 20-21

16
Balioak, printzipioak, estandarrak eta 
portaera-arauak

Or.: 12-21

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

17 Aginte-egitura Or.: 8-9

Mercadonaren jarduera  

ekonomikoaren eragina



110

Zk. Adierazlea  Orria / Iruzkina

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.: 86-93

20
Aginte-organo nagusiaren eta haren 
batzordeen osaera

Or.: 8-9

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

Administrazio Kontseiluko presidentea 
Zuzendaritza Batzordeko burua ere bada

22 Interes-gatazkak

Ez dago interes-gatazkarik
Zuzendaritza Batzordeko kide guztiak 
Mercadonako langileak dira, eta ez dago 
interes-gatazkarik

23 Aginte-organo nagusiaren funtzioak Or.: 8-9, 20-21

24
Aginte-organo nagusiaren ezagutza 
kolektiboa

Or.: 8-9

25
Aginte-organo nagusiaren jardueraren 
ebaluazioa

Or.: 8-9

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

Sail bakoitzak Zuzendaritza Batzordeari 
berariaz jakinarazten dizkio, koordinazio-
bileretan, bere jarduerari dagozkion alderdi 
ekonomiko, sozial eta ingurumenekoak

27
Arriskua kudeatzeko prozesuen 
eraginkortasuna

Or.: 18-21

28
Alderdi ekonomiko, ingurumeneko eta sozialen 
azterketa

Or.: 16-21

Konpainiaren aginte-organoek alderdi 
ekonomiko, ingurumeneko eta sozialei 
buruzko zer guztiak gainbegiratzen eta 
onartzen dituzte

29
Aginte-organo nagusiaren funtzioa 
jasangarritasunaren azterketari dagokionez

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

30
Aginte-organo nagusiari kezka garrantzitsuak 
jakinarazteko prozesua

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

31
Organo nagusiari jakinarazitako kezka 
garrantzitsuen izaera eta kopurua

Bere jarduerari lotutako eta bere ardurapeko 
kezka guztiak jakinarazten zaizkio
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Informazio gehigarri

Zk. Adierazlea  Orria / Iruzkina

32 Ordainsari-politikak

Or.: 45

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

33 Ordainsariak zehazteko prozesuak Or.: 42-43, 45  

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

35 Interes-taldeen zerrenda Or.: 18-21

36 Negoziazio kolektiboko hitzarmenak

Or.: 48-49, 51

Langile guztiak barne hartzen dituen lan-
hitzarmen propioa

37 Interes-taldeen identifikazioa eta hautapena Or.: 18-21

38
Interes-taldeen parte-hartzea zehazteko 
irizpideak

Etengabeko elkarrizketa interes-taldeekin, 
haien beharrak eta itxaropenak ezagutzeko 
eta betetzeko 

39 Funtsezko alderdiak eta sortutako kezkak

Or.: 18-21

Interes-taldeekiko harremanari esker, 
“Nagusi”ekin egindako produktu-hobekuntzak 
aplikatzen dira, hornitzaileekin berrikuntzak 
lantzen dira eta lehen sektorearekin ezagutzak 
partekatzen dira produktu freskoen aukera 
hobetzeko 

40 Memoriaren definizioa eta edukia

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

41 Gai materialen zerrenda

Or.: 18-21

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

42 Informazioaren birformulazioa Ez da egon aldaketa esanguratsurik 

43 Azterketa-aldia 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra

44 Txosten berrienaren data 2021

45 Azterketa-zikloa Urtero

46
Txostenari buruzko galderak egiteko eta 
zalantzak argitzeko gunea

Harremanetarako datuak, kontrazalean
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Zk. Adierazlea  Orria / Iruzkina

47

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

Or.: 42-43, 45

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

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

Or.: 4-5, 61, 103

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

50
Ustelkeriaren kontrako politikak eta 
komunikazio- eta gaikuntza-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  7.558.131 GJ

54 Energia-intentsitatea 0,1857 GJ/m3 merkantzia

55 Energia-kontsumoan aurreztea 59,4 milioi kWh   

56 Ur-kontsumoa

Kontsumoa, guztira: 3,7 hm3 (2,259 hm3 
dendena eta 1,441 hm3 bloke logistikoena)

Batez besteko kontsumoa (denda eta 
hilabete bakoitzeko): 114,16 m3/hil    

57 Ur-bilketa, iturriaren arabera

% 100 udaleko hornikuntza-sarea

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

58
Gas hoztaileen ihesek eragindako berotegi-
efektuko gasen zuzeneko emisioak

11,80 Tn CO
2
 baliokide/MKilitro

59
Energia-kontsumoak eragindako berotegi-
efektuko gasen zeharkako emisioak

21,36 Tn CO
2
 baliokide/MKilitro

60
Merkantzien garraioak eragindako berotegi-
efektuko gasen zuzeneko emisioak

7,30 kg CO
2
 baliokide/m3 merkantzia

61
Berotegi-efektuko gasen emisio totalen 
intentsitatea

58,07 Tn CO
2
 baliokide/MKilitro

62
Berotegi-efektuko gasen urteko emisioen 
murrizketa

-4.204 tona CO
2
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Informazio gehigarri

Zk. Adierazlea   Orria / Iruzkina

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

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

424.068 tona hondakin (zura, papera, kartoia, 
plastikoa, poliespana eta beste batzuk); 
horietatik % 80 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.: 42

67

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

Ez dago horrelako bereizketarik

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

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

69

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

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

70
Istripu-tasa, galdutako orduak eta 
absentismoa  

Baja eragin duten lan-istripuak: ‰ 28,78
Galdutako orduak: 9.871.109 
Absentismoa: % 4,81
Gizonezkoen absentismoa: % 1,27
Emakumezkoen absentismoa: % 2,86

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

Oro har, ez da identifikatu gaixotasun 
espezifikoen arrisku edo intzidentzia handia 
duten jardueretan langilerik dagoenik

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

Badaude hitzarmen batzuk indarrean 
sindikatuekin. Halakoetan, zenbait alderdi 
jasotzen dira, hala nola lanpostuen diseinua 
hobetzea, ekoizpen-ekipo eta -metodoak 
ondo aukeratzea laneko segurtasuna 
bermatzeko, eta lanpostu bakoitzeko 
arriskuak minimizatzeko behar den 
informazioa eta prestakuntza sustatzea
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Zk. Adierazlea  Orria / Iruzkina

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

Langile bakoitzeko: 23,9 prestakuntza-ordu 
eta 845,3 €-ko inbertsioa pertsonako, batez 
beste, Espainian, eta 240 prestakuntza-ordu 
eta 5.732 €-ko inbertsioa pertsonako, batez 
beste, Portugalen

74

Trebetasunak kudeatzeko eta etengabeko 
prestakuntzarako programak, langileen 
enplegagarritasuna sustatzeko eta 
ibilbide profesionalen amaiera kudeatzeko 
lagungarriak

Or.: 46-47

75

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

Or.: 43

Langile guztiei urtero egiten zaie beren 
jarduerari buruzko ebaluazioa, bai gorantz, bai 
beherantz

76

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

Or.: 8-9, 42, 48-49

77

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

Or.: 42, 45

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

78
Diskriminazio-kasuen kopurua eta hartutako 
neurri zuzentzaileak

2022an, Mercadonak ez du diskriminazio-
kasurik erregistratu eskura dituen kanalen 
bidez  

79

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

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

Ez da identifikatu arrisku-egoeran dagoen 
hornitzaile garrantzitsurik

80

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

Konpainiak ziurtatzen du ez dagoela haurren 
esplotazio-kasurik bere lantokietan

Ez da identifikatu arrisku-egoeran dagoen 
hornitzaile garrantzitsurik

81

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

Konpainiak ziurtatzen du ez dagoela lan 
behartuko kasurik bere lantokietan

Ez da identifikatu arrisku-egoeran dagoen 
hornitzaile garrantzitsurik

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

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

83

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

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

Zk. Adierazlea  Orria / Iruzkina

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

Konpainiak ez du adierazle hori, baina 
egindako ekintzak Gizartea kapituluan 
zehazten dira (68-93 or.)

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

Or.: 20-21, 92

Ez da identifikatu tokiko komunitateetan 
efektu negatiborik duen zentrorik

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

Or.: 56-67

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

87
Alderdi politikoei egindako ekarpen 
ekonomikoak, herrialdeka eta hartzaileka

Ez da horrelakorik egin azterketa-aldian

88

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

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

89

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

Or.: 30-33

90

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

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

91

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

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

92
Bezeroen pribatutasuna urratzea eta haien 
datuen ihesa oinarri duten erreklamazioen 
kopurua

Konpainiak dakienez, ez da izan gorabeherarik 
aztertutako aldian

93

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

Ez dago araudiaren ez-betetze garrantzitsurik*

* Konpainiak garrantzitsutzat jotzen du 50.000 €-tik gorako edozein zigor.
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Juan Roig eta Hortensia 

Herreroren Legatua Proiektua

Juan Roigek eta Hortensia Herrerok Legatua 

Proiektua bultzatzen jarraitu dute. Andre-

gizonek 2012an hasi zuten mezenasgo-ekimen 

hori bien ametsa eraikitzeko: beren ezagutza 

eta ondare pertsonala partekatzea, gizartearen 

garapenari modu altruistan laguntzeko. 

Horretarako, konpromiso pertsonala eta 

inplikazio ekonomikoa indartu dituzte urtean 

zehar, eta 80 milioi euroko ekarpena egin dute 

2022an, ondare pertsonaletik eratorriak.

Legatua Proiektuak prestakuntzaren eta 

talentuaren aldeko apustua egiten jarraitu 

du, eta Marina de Empresas Mediterraneoko 

industriagune ekintzaile handienaren hiru 

ardatzak bultzatu dituzte: EDEM enpresa-

prestakuntzarako unibertsitate-zentroa eta 

negozio-eskola, zeinean 3.700 pertsona trebatzen 

baitira urtero-urtero; Lanzadera, startupei 

laguntzen dien azeleratzailea; eta Angels, lider 

ekintzaileetan inbertitzen duen sozietatea, zeinak 

guztira 3 milioi euroko inbertsioa metatu baitzuen 

2022an (35 milioi euro sortu zenetik). 

Licampa 1617 sozietatearen bidez, lanean 

jarraitu da Valentziak erabilera anitzeko esparru 

jasangarri bat inauguratu eta finkatu ahal izan 

dezan, kirol-, kultura- eta entretenimendu-

ekitaldiak egiteko: Roig Arena. 2022an, 38,3 

milioi euroko inbertsioa jaso du, eta, 2024an 

bukatzen denerako, 280 milioi euroko inbertsio 

metatua izango du egina.

Kirolari ematen zaion laguntzari dagokionez, Juan 

Roig eta Hortensia Herreroren Legatua Proiektuak 

hazten jarraitu du Trinidad Alfonso Fundazioaren 

eskutik eta Valentzia Basket Clubeko eta L’Alqueria 

del Basketeko gizonezko zein emakumezkoen 

taldeei bikoteak emandako laguntzari esker. 

Trinidad Alfonso Fundazioak, zeinak hamar urte 

bete baitzituen 2022an, Valentziako Erkidegoko 

kirola babesten du, eta guztira 11,5 milioi euro 

inbertitu ditu 2022an, 40 ekimen ingurutan. Bi 

mezenasek saskibaloi-taldeetara bideratutako 

aurrekontua 14 milioi eurokoa izan da guztira.

Era berean, Hortensia Herrero Fundazioak, 

Mercadonako presidenteordea buru duela, 

mezenasgo art ist iko eta kultura laren 

babesle izaten jarraitu du, 6 milioi euroko 

inbertsioa eginez guztira 2022an. Hortensia 

Herrero presidenteordea Valeriola jauregia 

zaharberritzeko lanak finantzatzen ari da. Jauregi 

hori Valentziako hirigune historikoan dago, eta 

Hortensia Herrero Arte Zentro bilakatuko da 

2023an, zeinak 40 milioi euroko inbertsio totala 

beharko baitu. Gainera, 2022an dantzarekin, 

arte garaikidearekin eta ondare historikoaren 

zaharberritzearekin erlazionatutako hamarka 

proiektu sustatu ditu.

JUAN ROIG  
ETA  

HORTENSIA 
HERREROREN 

LEGATUA
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1. Juan Roig eta Hortensia Herrero, Ron Arad arkitektoaren erakusketaren inaugurazioan, Hortensia, Juana, Carolina eta Amparo 
alabekin eta Jesús, Álvaro, Roberto eta Antonio suhiekin. 2. Hortensia Herrero, bere Fundazioak bekaz lagundutako dantzariekin 
batera, Valencia Danza 2022 nazioarteko campusean. 3. Hortensia Herrero, Juan Roig eta Fernando Roig, Mercadonako akziodunak 
eta Administrazio Kontseiluko kideak. 4. Valeriola jauregiko fatxada. Hortensia Herrero Arte Zentroaren eta Fundazioaren 
egoitza izango da. 5. Valencia Basketen 22-23 denboraldirako lehen taldeak, gizonezko eta emakumezkoena, harrobia eta 
eskola. 6. Marta Galimany, Valentziako maratoian, emakumezkoen Espainiako marka hautsi ondoren. 7. Roig Arenaren simulazioa.  
8. EDEM Enpresarien Eskolako egoitzaren fatxada, Valentzian. 9. Ekintzaileak Lanzaderaren egoitzan. 10. Emilio Peña, ekintzailea eta Angels-
en inbertsioa duen Flamingueo startuparen CEOa, Marina de Empresas-en instalazioetan, Investors Day egunean. 

80 M€
Juan Roig eta Hortensia 

Herrero bikoteak bere ondare 
pertsonaletik 2022an egindako 

inbertsioa

5

1 2

4

6 7

8 9 10

3
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Mercadonaren ibilbidea

1977-2022

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.

Juan Roigek eta 
Hortensia Herrerok 
konpainiaren 
kapitalaren gehiengoa 
eskuratu zuten.

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.

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

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

Francisco Roig 
Ballester (1912-2003) 
eta Trinidad Alfonso 
Mocholí (1911-2006) 
senar-emazteek ekin 
zioten Mercadonaren 
jarduerari, Cárnicas 
Roig taldearen 
barruan. Garai hartan 
familiako negozio 
ziren harategiak janari-
denda bihurtu ziren.

1977 1981-1982 1988-1990 1993-1997
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1995ean, langile guztiak 
finko bihurtzeko 
hasitako prozesua 
burutu zen. Une 
horretan, 16.825 
langile zeuden.

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

Ikuskaritza Etiko 
bat egin zuen lehen 
enpresa izan zen.

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

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

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

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.

Mercadonako 
Nekazaritzako 
Elikagaien Kate 
Jasangarriaren 
Garapenari ekin 
zitzaion.

Portugalen sartzeaz 
bat nazioartekotzeko 
proiektuari ekitea 
onartu zuen.

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

1999-2001 2007-20082003-2006 2013-2016
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Mercadonaren ibilbidea

1977-2022

Prozesu eta zerbitzu 
guztietan kalitate 
sendoarekiko 
konpromisoa izan 
zuten Mercadonako 
sail guztiek.

Vila do Condeko 
(Porto) eta Lisboako 
koberrikuntza-zentroen 
inaugurazioa.

Nazioartekotze-
proiektua egia bihurtu 
da Portugalen 10 saltoki 
ireki baitira dagoeneko.

COVID-19aren 
pandemiaren 
testuinguruan, 
Mercadona Proiektua 
osatzen duten 
pertsona apartei esker, 
konpainiak inoiz izan 
duen kudeaketarik 
onena lortu du.

Planeta Zaintzen 
Jarraitzeari baiezkoa 
ematea, 6.25 
Estrategiaren bidez, 
plastiko gutxiago 
erabiltzeko eta 
hondakinak hobeto 
kudeatzeko.

Totaler Erradikala 
estrategiari berriro 
baietz esatea, 
“Nagusi”ari asmatzeko 
aukera emanda 
kalitate sendoko 
produktuen bidez.

Parc Sagunteko 
(Valentzia) bloke 
logistikoko produktu 
hotzen biltegia 
martxan jartzea. 
2025ean egongo da 
erabat erabilgarri.

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

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

Jateko Prest atal berria 
jarri zen martxan.

2017-2018 2019-2020 2021 2022

KALITATEA

gara
GUZTIGUZTIGUZTI         K K K 
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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

800 500 220




