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Consum destina 3,8 milions d'euros a gratificar als seus 
treballadors de tendes i plataformes pel seu esforç i compromís 

 

Suposa una compensació econòmica de més de 280 euros de mitjana per persona, que 

s'abonarà en la nòmina de març, destinada sobretot al personal operatiu 

 

València, 27 de març de 2020- Consum ha aprovat un muntant de 3,8 milions 

d'euros per a gratificar als seus treballadors de tendes i plataformes logístiques, 

com a compensació al gran esforç i dedicació que està realitzant la plantilla, en la 

seua major part personal operatiu, des que es va decretar l'Estat d'Alarma a 

Espanya. Esta gratificació s'abonarà ja en la nòmina de març i suposarà una 

compensació econòmica de 283 euros de mitjana per persona per a recompensar 

el treball, l'esforç i la predisposició d’estos treballadors. 

 

La Cooperativa és conscient de l'esforç i la professionalitat amb els quals estan 

afrontant esta situació els treballadors en el punt de venda, que estan de cara al 

públic cada dia, i l'augment del volum de treball que s'ha produït en les centrals 

logístiques. Consum compartix la seua preocupació davant l'exposició al públic i 

els agraïx tota la seua labor i professionalitat davant els moments excepcionals 

que estem vivint.  

 

Per a fer front a l'augment de la càrrega de treball que s'ha produït en les últimes 

setmanes, Consum també ha reforçat la seua plantilla, mitjançant l'ampliació de 

jornades laborals, així com a través de la contractació de personal per a les 

plataformes logístiques i els supermercats. En concret, des del 13 de març, s'han 

realitzat 1.185 contractes i 1.233 ampliacions de dedicació. 

 

Mesures excepcionals 

Des que es va decretar l'Estat d'Alarma a Espanya, la Cooperativa ha pres una 

sèrie de mesures excepcionals per a oferir un servei de qualitat i procurar la salut 

i seguretat dels seus clients i treballadors. Entre elles, destaca la instal·lació de 

mampares de seguretat en la línia de caixes de tots els seus supermercats, la 

reducció de l'horari d'obertura al públic de 10 a 20 hores, la limitació de compra a 
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6 unitats d'una mateixa referència per persona i dia, i el control de l'aforament a 

les tendes per a evitar aglomeracions. També està donant als clients a l'entrada 

dels supermercats gel desinfectant i guants de plàstic, com a mesura de prevenció 

i seguretat. 

 

També, Consum ha sol·licitat la col·laboració ciutadana perquè només vaja una 

persona per família a realitzar la compra, abstenint-se, en la mesura que siga 

possible, els ancians, xiquets i grups de risc, a més de recordar que es vaja només 

a comprar si és imprescindible i que es prioritze el pagament amb targeta a l'hora 

de pagar. 
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