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1.- SARRERA: 
 

 
   ELAk bere produktuak merkaturatzeko, gaur egun, Estatu osoan 
banaturiko 10.497 saltokiz osaturiko sare zabala du. Saltoki horietatik 
3.987k Oinarrizko  Sarea osatzen dute eta beraien eginkizun bakarra ELAren 
produktuak saltzea da. Beste  6.510 saltokiak saltoki mistoak dira (tabako-
denda, liburu-denda, prentsa… e.a.)  eta beraien negozio nagusiaren 
osagarri gisa merkaturatzen dituzte  ELAren produktuak. Saltoki horien 
guztien jarduera koordinatzeko, zerbitzuen errentamendu-kontratu bidezko  
55 Merkataritzako Ordezkaritza ditu  eta dagokien lurralde-eremuan 
dauden salmenta-puntuen kudeaketa-, merkataritza- eta prestakuntza- 
zereginez arduratzen dira, eta baita zeregin teknikoez eta salmenta-puntuen 
sostengurako eta  hobekuntzarako beharrezkoak diren ekipamenduen 
mantentze-lanez ere. 
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2.- MERKATARITZAKO ORDEZKARITZEN EGITURAKETA: 

 

Ordezkaritzen egituraketa eta baliabide  kopurua beren sare komertzialaren 
hedaduraren mendean daude (salmenta-puntu kopurua eta lurraldearen 
hedadura). Hala ere. badira errentamentua edo zerbitzua ordaintzeko 
zenbait irizpide eta jarraibide zehatz  finkatuta,  eginkizunei dagozkienak  
zein baliabideen banaketari eta eskuragarritasunari dagozkienak (lokalak, 
langileak, baliabideak, e.a.). Horien kontratazioa, antolaketa eta 
mendekotasuna ELArekiko inolako loturarik ez duen Ordezkari Komertzialari 
dagozkio. Ordainketa horiek, guztira, 2009. urtean,  ELAren diru-sarreren 
%0,67 dira. 
 
 
 

 

 

• Asturiasen 2 ordezkaritza daude, Gijon eta 
Oviedo. 

• Alicanten veste 2, Alacant eta Elx. 
• Cádizen, Cadiz eta  Jerez de la Frontera. 
• Zenbakiak Ordezkaritzako zenbat 

establezimendu adierazten du. 
• Populazio-ratio/Salmenta-

puntua:Salmenta-puntuko 4.450 biztanle. 
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3.- MERKATARITZAKO ORDEZKARITZEN EGINKIZUNAK: 
 

    Merkataritzako Ordezkaritzen eginkizuna honako eskumeneko arloetan zehazten da: 
a.- Merkataritza Arloa. ELAren produktuen promozioari eta kudeaketari loturiko 
jarduerak dagozkio. 
 
b.- Administrazio Arloa. Erakundearen nahiz Ordezkaritzaren beraren 
funtzionamenduaren zeregin administratiboei lotutako kudeaketa-jarduerez 
arduratzen da. 
c.- Arlo teknikoa. Arlo honek hurrengoei loturiko jarduerak hartzen ditu: Korporazio-
identitatearen zerbitzu teknikoa eta mantentze-lanak, terminalak, komunikazioak eta 
salmenta-puntuen ikus-entzutezko eta informatikako ekipamendua. 
d. Logistika Arloa. Biltegiaren kudeaketa-jarduerak, material-banaketa eta salmenta-
tokietako  
dokumentazioa jasotzea dagozkio. 
e.- Beste  eginkizun batzuk. Merkataritzako Ordezkaritzetan egiten diren gainerako 
jarduera guztiak. 
 
 
 

 
 

a) MERKATARITZA ARLOA: 
 

 

Merkataritza Arloan Merkataritzako Ordezkaritzei dagozkie beraien 
lurraldeko salmenta-puntuen korporazio-identitatea eta irudia 
mantentzea. 
Salmenta-puntuetako langileak prestatzea joko kontuetan eta 
establezimenduaren jardueran,  baita  agenteak  trebatzea ere. 
ELAk ezartzen dituen kanpaina komertzialen eta promozien 
komunikazioa eta jarraipena egitea. 
Sari garrantzitsuak ezagutzera ematea herri  mailako komunikabideen 
bidez eta kartelak egitea saria eman duen salmenta-puntuan jartzeko. 
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Bote  handien zabalkunderako kartelak eta tira publizitarioak egitea 
salmenta-puntuetan banatzeko. 
Lurraldeko saltokietara bisita komertzialak egitea eta izaera 
komertzialeko azterketak eta txostenak egitea. 
Salmenten analisiak, salmenta-puntu berrien azterketak , 
biztanleriaren azterketa sozio-ekonomikoak, dagokien lurraldean 
berariazko  promozio-kanpainak eta ELAk eskatzen duen maiztasunaz 
Ordezkaritza bakoitzak  gauzaturiko jarduerei buruzko txostena egitea. 

 
 

 
 
 
 

b) ADMINISTRAZIO ARLOA: 
 
 

Ordezkaritzek arlo honetan honako eginkizunak dituzte: 
Postaren sarrera-irteerak erregistratzea. 
 Sari handiak ordaintzea. Sari txikiak saltokietan egiten dira. 
ELAren Bulego Zentralek eskatuta Ordezkaritzen eskumenei loturiko  
idatziak eta txostenak egitea. 
Beren lurraldeko salmenta-puntuen titularren heriotzagatiko  
titulartasun-aldaketak, lekualdaketak, altak, bajak eta titularitate-
aldaketen espedienteak izapidetzea, ondoren ELAk ebatzi dezan. 
Parte-hartzaileek aurkeztutako erreklamazioak tramitatzea. 
Denbora errealean, salmenta-puntuen fakturazioari buruzko agiri 
fiskalak egitea eta saltokien balizko erreklamazioei eta eskaerei 
erantzutea. 
Halaber, Ordezkaritzek salmenta-puntuek ordaindu ez dituzten 
ordainagiak kobratzeko gestioak egitea, nahiz eta itzultze-zenbatekoa 
aurretiaz  Ordezkaritzak berak  aurreratu duen. Horretarako, 
intzidentzien kontu-korronte bat dute aipatu itzultzeak  bidaltzeko. 
 Establezimendu Mistoen Sareko establezimenduen abalak (bermea) 
eguneratzea eta eskatzea, eta, aseguru-etxeekin elkarlanean, ordaindu 
gabe utzitako polizen ordainagiriak kobratzeko  gestioak egitea. 
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Salmenta-puntuek baliogabetu dituzten ordezkagiriak  kontrolatzea 
eta ELAren Bulego Zentraletara bidaltzea. 
Gainera, beraien eskumenei loturiko dokumentazioa zaintzea, 
artxibatzea  eta administratzea. 

 

 
 
 
 
c) ARLO TEKNIKOA: 

 
 

Merkataritzako Ordezkaritzei dagokie Irudi korporatiboari loturiko 
langileen prestakuntzari, instalazioari eta mantentze-lanei buruzko 
zereginak  gauzatzea, baita salmenta-puntuen terminalena eta sare 
komertzialeko establezimenduetan dauden ELArenak diren 
komunikazio- eta informazio-sistemena (informatika-ekipamendua, 
ELAren Kanalaren pantailak, antena parabolikoak… e.a.) . Zehazki 
honako hauek kudeatzen dituzte: 
Joko terminalen mantentze-lanek honakoak hartzen dituzte: salmenta-
puntuetan dauden terminalak konpontzea, jarraipena eta kontrola 
egitea, eta baita instalatzea edota kentzea ere. Horretarako 
Ordezkaritzek badituzte beharrezkoak diren baliabide teknikoak, 
langile kualifikatuak eta hartarako behar dituzten ibilgailuak. 
VSAT antenen (satelitala) mententze-lanak  ezinbestekoak dira banda 
zabaleko konexioa ez duten saltokietako salmenta-terminalen eta 
sistema informatiko zentralen arteko  komunikaziorako. 
Identitate  Korporatiboari dagokionez honakoak dira zereginak: 
Ordezkaritza bakoitzaren eremuko salmenta-puntuen identitate 
korporatiboaren elementuak  kontrolatzea, urteroko  berrikuspena 
egitea, instalatzea, instalazioa kentzea, eta konponketa eta 
mantentze-lanak egitea. 
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 Era berean, ekipamenduen kudeaketa informatikoaz eta beraietan 
instalaturiko softwareaz eta bere eguneratzeaz arduratzen dira. 
 

 
 

d)  LOGISTIKA ARLOA: 
 

 

Ordezkaritzek Bulego Zentralek bidalitako materiala jaso, bildu eta 
banatu egiten dute; horretarako, ezarrita dituzte  materiala banatzeko 
eta jasotzeko  guneak edo ibilbideak. Banaketa eta jasotzea astean 
behin egiten da, gitxienez, lurraldeko salmenta-puntu guztietan. 

 
  

 
 

e) BESTE EGINKIZUN BATZUK: 
 
Arestian aipaturiko guztiez gain, Merkataritzako Ordezkaritzek informazio-, 
aholkularitza- eta promozio-zereginak egiten dituzte, bai Erakundearenak, 
bai ELAren produktuei buruzkoak orokorrean publikoarentzat, eta baita 
lurraldeko instituzioentzakoak  ere. 
Horietaz gain Ordezkaritza komertzialei dagokie beraien funtzionamenduari 
loturiko enpresaren kudeaketa, hala nola langileen kudeaketa, 
kontabilitatea, e.a. 
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