Satisfacer “O Xefe”
Memoria Anual 2015

Memoria Anual Mercadona 2015

Se satisfás “O Xefe”,
chegan as vendas, con elas,
os beneficios e, a partir de aí,
o crecemento compartido

Queremos dar as grazas a Ánxela e a Francisco, traballadora e “Xefe” do supermercado de Mercadona na Avda. Pío XII
(Valencia), por permitirnos utilizar unha fotografía súa para a portada da Memoria Anual.
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Supermercado de La Preparación Textil en Ripoll, Girona.
2

ÍNDICE

Introdución

Os nosos feitos máis relevantes 2015
Mensaxe do Presidente
Comité de Dirección e Consello de Administración

Mercadona

Modelo de Mercadona
Algúns feitos 2015
Modelo de Innovación Transversal

“O Xefe”

1.1 O valor da sinxeleza: Oferta eficaz
1.2 Innovar para sorprender “O Xefe”
1.3 Innovación dixital
1.4 Seguridade alimentaria e calidade
1.5 Facer partícipe ao “Xefe”

O Traballador

2.1 Comprometidos coa excelencia
2.2 Crecemento profesional e formación
2.3 Saúde e seguridade no traballo

O Provedor

3.1 O poder da colaboración
3.2 Vertebración do tecido industrial
3.3 Bloques loxísticos

A Sociedade

4.1 Valores para unha prosperidade compartida
4.2 Escoitar para mellorar
4.3 Relación co ámbito
4.4 Acción social de Mercadona
4.5 Medio ambiente e sostibilidade

O Capital

5.1 Actividade e evolución da compañía
5.2 Evolución das unidades de venda (quilitros)
5.3 Evolución das vendas
5.4 Evolución do beneficio
5.5 Evolución do EBITDA
5.6 Evolución dos investimentos
5.7 Evolución dos recursos propios
5.8 Evolución da produtividade
5.9 Outros indicadores

4
6
8

12
14
16

20
22
24
26
28

32
38
40

44
52
60

64
66
68
72
74

82
83
83
83
85
85
86
86
87

Traxectoria Mercadona 1977-2015
3

OS NOSOS FEITOS
MÁIS RELEVANTES

2015

“O Xefe”

O Traballador

1.574
tendas en 2015

75.000

60 aperturas e 30 reformas

Presenza en

17
comunidades autónomas
400

novidades na oferta

100 novidades desenvolvidas cos
“Xefes” (coinnovación)

5
millóns de fogares compran
en Mercadona

14,7%
cota de mercado en superficie
total de venda da distribución
organizada en España

4

traballadores con emprego
estable e de calidade

1.000
novos empregos fixos
39
millóns de euros investidos
en formación

1.277
euros/mes brutos de soldo de
inicio do persoal base
1.109 euros/mes netos

277
millóns de euros de prima
variable repartidos entre o
cadro de persoal

O Provedor

A Sociedade

O Capital

15.393
millóns de euros de compras

1.497
millóns de euros de

20.831
millóns de euros de

en España, máis do 85%
do total

contribución tributaria

facturación (+3%)

Impacto da cadea de montaxe de
Mercadona en España:

10.649
millóns de quilos-litros

125
fabricantes interprovedores
525
millóns de euros investidos
polos interprovedores

67
novas fábricas e liñas
de produción

2.000
provedores

+

comerciais e de servizo

20.000
pemes e produtores de
+

materias primas

1,8%
do PIB nacional

(quilitros) vendidos (+5%)

651
millóns de euros de

19.500 millóns de euros

640.000

postos de traballo directos,
indirectos e inducidos

investimento

611

millóns de euros de
beneficio neto (+12%)

Colaboración con:

100
comedores sociais
55
bancos de alimentos e
+

500
millóns de euros
destinados a reinvestimento

outras entidades

4.200
toneladas de alimentos doados

Supermercado da Av. Les Valls d’Andorra en La Seu d’Urgell, Lleida.
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MENSAXE DO PRESIDENTE

O ano 2015 foi un ano cheo de reflexións de todos cantos
formamos Mercadona, que nos van axudar a continuar
avanzando neste proxecto común, encamiñado a satisfacer
as necesidades dos nosos clientes (“O Xefe”, como o denominamos internamente) e dos outros elementos da Compañía
(Traballador, Provedor, Sociedade e Capital).
Desenvolvemos as bases dos numerosos retos que temos por
diante: dende a definición do que vai supoñer para todos os
compoñentes da compañía dispoñer dunha oferta eficaz,
ata a transformación dixital para afrontar os novos desafíos
tecnolóxicos, pasando pola implantación da Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona (CASPOPDONA), que nos
permita desenvolver o potencial de produtividade do sector
primario para contribuír, dende a colaboración conxunta, a
mellorar as sociedades locais onde estamos presentes.
Todos estes logros e retos son froito das reflexións, autocríticas e decisións adoptadas durante estes meses, nos que
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comprobamos que “non podemos facer sen escribir e non
podemos escribir sen facer”. Porque canto maior sexa o noso
coñecemento, máis capaces seremos de visualizar as posibilidades de mellora que nos axudarán a garantir o noso traballo
diario para satisfacer as necesidades dos nosos compoñentes.
Para iso, debemos asumir sempre o compromiso de que só
a través da satisfacción do “Xefe”, chegarán as vendas e os
beneficios. Porque se logramos converter nunha obsesión
constante a excelencia e dispoñer de produtos cunha estrita
seguridade alimentaria, nos que prime a innovación, cunha
gran calidade e calidez, e ao menor prezo posible, conseguimos uns excelentes resultados.
Como os alcanzados pola compañía en 2015, ano no que as
vendas experimentaron un crecemento dun 5% en volume,
ata alcanzar os 10.649 millóns de quilos-litros, e a facturación incrementouse un 3% máis que en 2014, ata os 20.831
millóns de euros.

“A nosa principal meta é a de anticiparnos ás expectativas dos nosos
‘Xefes ’no día a día, facendo un traballo excelente e sendo radicais nas
formulacións innovadoras que levemos a cabo para satisfacelos”

Este crecemento foi da man do esforzo investidor da compañía,
que destinou 651 millóns de euros, principalmente na apertura
e reforma de supermercados, a construción de novos bloques
loxísticos, a remodelación das novas seccións de frescos e a
continuación do proxecto de transformación dixital da compañía,
que se iniciou o pasado ano coa inauguración do noso Centro de
Proceso de Datos e que durante este ano continuou reforzando
a infraestrutura informática en tendas e bloques loxísticos.
Tratar todos estes proxectos non é posible sen aprendizaxe, talento e esforzo. Por iso, a compañía creou máis de 1.000 novos
postos de traballo estables, que conforman actualmente una
cadro de persoal de alto rendemento de 75.000 persoas. Este
equipo é a causa do éxito da compañía e o maior dos nosos
activos. A súa capacidade de crear, aprender e adaptar o seu
talento a un liderado colectivo baseado no compromiso, permite
alcanzar a excelencia na satisfacción dos máis de 5 millóns de
fogares que realizan as súas compras en Mercadona.
Ao compromiso das persoas que conforman o noso cadro de
persoal súmase tamén o de provedores e interprovedores que
fabrican para Mercadona. Ano tras ano apostan polo desenvolvemento e a creación de industria no noso país. Unha industria
que hoxe conforman máis de 240 fábricas que vertebran a
xeografía española e á que de xeito recorrente dedican cuantiosos recursos económicos, como os máis de 525 millóns de
euros que en 2015 destinaron conxuntamente para consolidar
a modernización e o desenvolvemento deste clúster industrial,
un dos máis importantes do país.
Como no caso de Mercadona, o esforzo dos máis de 47.100
traballadores que forman o equipo dos 125 fabricantes interprovedores da compañía é un factor diferencial. E a suma de todos
estes esforzos ten un efecto multiplicador que se enfoca cara
a un único obxectivo: a innovación constante e a aposta pola
calidade para desenvolver produtos que satisfagan e sorprendan

“O Xefe”, a través dunha experiencia de consumo impecable.
É o camiño, no que aínda nos queda moito por mellorar.
Ao anterior debemos engadir os avances que se están producindo no desenvolvemento da Cadea Agroalimentaria Sostible de
Mercadona, que nos fixo conscientes do cambio que debemos
levar a cabo e da nosa responsabilidade como empresa para
darlles solucións aos retos que tanto o sector primario como
a sociedade nos esixen no noso ámbito. É por iso polo que en
2015 reforzamos o noso apoio ao sector lácteo e traballamos
directamente cos agricultores, gandeiros e pescadores en
melloras para unha maior sostibilidade dos distintos sectores.
Como consecuencia de todo o anterior, e da visión que xorde
da aplicación do Modelo de Mercadona, centrada no longo
prazo, en 2015 obtívose un beneficio neto de 611 millóns de
euros, un 12% máis que en 2014. E como a compañía vén
realizando dende 2001, este ano tamén compartiu parte do
seu beneficio, aproximadamente un 25%, entre os seus traballadores. Concretamente, 277 millóns de euros en concepto
de prima por obxectivos, o que reforza unha das premisas da
compañía: que o éxito compartido sabe mellor.
É neses valores onde se enmarcan os obxectivos de 2016. A
nosa principal meta é a de anticiparnos ás expectativas dos
nosos “Xefes” no día a día, facer un traballo excelente e ser
radicais nas formulacións innovadoras que levemos a cabo
para satisfacelos. Afrontar estes retos baixo a premisa da
colaboración, recoñecendo e aprendendo dos erros, débenos
guiar a desenvolver, entre todos, un ecosistema eficiente e
produtivo que fará de Mercadona un modelo de empresa que
a sociedade queira que exista.
Dende aquí quero agradecer a todas as persoas que formamos
este proxecto o seu esforzo e alto nivel de compromiso.
Juan Roig
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Presidente
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CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN
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Director Xeral de
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Rosa Aguado

Félix Peña

Director Xeral en
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Director Xeral de
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Directora Xeral de
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Presidente
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Vicepresidenta
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Vogais

Hortensia Roig Herrero
Amparo Roig Herrero
Juana Roig Herrero
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Fernando Roig Alfonso

Director Xeral de
Administración
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Cristina, “Xefa”, e Alfredo, Javier e Laura, traballadores do supermercado de Olivenza, Badajoz.
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MERCADONA

Modelo de Mercadona
Algúns feitos 2015
Modelo de Innovación Transversal
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Modelo de Mercadona
A Visión
“Conseguir unha Cadea Agroalimentaria Sostible de
Mercadona que a Sociedade queira que exista e sinta orgullo
dela, a través do liderado e tendo o ‘Xefe ’ como faro”

Mercadona é unha compañía de supermercados de
capital español e familiar. Dende a súa fundación, o
obxectivo é satisfacer plenamente todas as necesidades de alimentación, limpeza do fogar e hixiene
persoal dos seus clientes, así como as necesidades
relacionadas co coidado das súas mascotas. Conta cun
cadro de persoal composto de 75.000 traballadoras
e traballadores que se esforzan cada día por ofrecer
a máxima excelencia no servizo. Grazas a eles, máis
de 5 millóns de fogares depositan anualmente a súa
confianza na compañía.
No momento do peche de 2015, Mercadona dispón
dunha rede de 1.574 supermercados, tras inaugurar
60 novas tendas e pechar 7 que non respondían aos
estándares actuais requiridos pola compañía, que ten
presenza en 17 comunidades autónomas.
Para construír un proxecto de crecemento sostible e
compartido, Mercadona basea todas as súas decisións
nun modelo de xestión específico dende 1993, que
evolucionou ano tras ano coa participación de cantos
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forman a compañía. Con este modelo perséguese satisfacer coa mesma intensidade os cinco compoñentes
en toda a Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona: “O Xefe”, como internamente denomina os
seus clientes, O Traballador, O Provedor, A Sociedade
e O Capital.
Grazas ao seu Modelo, Mercadona desenvolve obxectivos e estratexias específicas para satisfacer os cinco
compoñentes, entre os que se encontra o Provedor
que, igualmente, traballa para satisfacer cada un dos
seus compoñentes e desta maneira garantir a satisfacción de toda a nosa Cadea Agroalimentaria Sostible.
Para tratar a misión e a visión de forma tanxible e
alcanzable, a compañía comparte estratexias transversalmente ao longo de toda a cadea, o que permite
planificar as accións de forma conxunta con todas as
partes. Con iso trata de visualizar e de darlle prioridade
aos cambios de xeito ordenado para axustar procesos
evitando desequilibrios, de forma produtiva, porque
a mellora é unha constante en Mercadona.

O Modelo de Mercadona axúdanos a ir a
todos na mesma dirección, dános axilidade,
permítenos desenvolver estratexias e
facilítanos a toma de decisións
Un Modelo que evoluciona coas
reflexións de todos os que formamos
Mercadona, cuxos fundamentos son:
As verdades universais e os paradigmas
que conforman os nosos valores e
comportamentos sempre orientados a
satisfacer os 5 compoñentes da compañía
A Misión

“Prescritores totais das solucións necesarias para que
‘O Xefe ’ fabrique a súa Compra Total (Frescos e Secos)
dentro dunha Cadea Agroalimentaria Sostible”
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COMPOÑENTES E OBXECTIVOS
1. “O Xefe”

O noso principal obxectivo é que “O Xefe” estea sempre
satisfeito.
A satisfacción do “Xefe” lográmola a través de garantir
a seguridade alimentaria e a máxima calidade e calidez,
ofrecer unha oferta eficaz co mínimo presuposto,
así como co mellor servizo e no mínimo tempo.

2. O Traballador

Quen satisfai “O Xefe” ten que estar satisfeito e
comprometido ao 100%.
Baseamos a nosa política laboral na estabilidade,
na conciliación familiar, na formación continua
e na promoción interna, entre outros.

3. O Provedor

Compartir un proxecto común baseado nos
fundamentos do Modelo.
Relación de traballo conxunto e a longo prazo de todos
os elos dentro dunha Cadea Agroalimentaria Sostible
cun mesmo obxectivo: a satisfacción total do “Xefe”.

4. A Sociedade

Cumprir a misión da empresa a través de satisfacer a
Sociedade contribuíndo ao seu desenvolvemento.
É unha obriga favorecer o desenvolvemento económico e o
progreso social do país e minimizar o impacto ambiental.

5. O Capital

O beneficio chega tras satisfacer o resto dos
compoñentes.
O obxectivo é perdurar no tempo e obter beneficios
como consecuencia de facer ben as cousas.

1. Helena e Pilar, “Xefas” do supermercado en Barañáin, Navarra. 2. Yolanda, traballadora do supermercado de El Fontán en Oviedo, Asturias.
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ESTRATEXIAS
• Máxima calidade ao mínimo prezo: Carro Menú
• Oferta eficaz

ALGÚNS FEITOS 2015
• Baixada de prezo do Carro Menú un 2%. Aforro para “O Xefe” de 96 euros/ano
• Desenvolver como captar, definir e garantir a calidade todos os días
• Aumento de 2,4 puntos de cota de mercado en produtos frescos

• Novas seccións de frescos

• 500 instalacións avaliadas a provedores e 1.000 controis de produtos frescos

• Garantir Seguridade Alimentaria sempre

• 12 centros de coinnovación e 5.500 sesións con “Xefes” para desenvolver 100
novos produtos

• Innovación para sorprender “O Xefe”

• +1.000 produtos sen glute na oferta

• Soldo de inicio do persoal base de 1.277 € brutos ao mes (1.109 € netos/mes)

• Estabilidade, conciliación, formación,
promoción, directivos líderes

• 8.150 traballadores pasan de tramo e incrementan un 11% o salario mensual

• Compromiso e implicación

• O 98% dos traballadores obteñen prima por cumprir compromisos

• Compartir beneficios da compañía: 277 millóns de euros en primas por obxectivos

• Plan de Igualdade

• 338 traballadores ascendidos a cargos directivos, 51% dos traballadores
ascendidos son mulleres

• Rotación

• Protocolo de apoio e asistencia para os casos de violencia de xénero
• 2,9% de rotación

• Impulsar a industrialización e a economía
produtiva cos fabricantes interprovedores
• Seguir avanzando no desenvolvemento do Proxecto
Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona
• Impulsar a relación baseada no Código de Boas
Prácticas Comerciais con Interprovedores

• Clúster industrial de 240 fábricas en España
• Inicio das obras do bloque loxístico de Mercadona en Vitoria-Gasteiz
• 20 proxectos para incrementar a sostibilidade do sector primario
• Estudos de trazabilidade sobre a orixe nacional do aceite de oliva, froitas e verduras,
certificados polas auditorías Det Norske Veritas (DNV-GL) e Neoris
• 5 novos fabricantes interprovedores: 125 en total
• + 100 novos provedores especialistas para ofrecer os mellores produtos

• Contribución tributaria de 1.497 millóns de euros

• Crecemento compartido para achegar
beneficios á sociedade

• Plan de Relación co Ámbito: 87 reunións con asociacións de consumidores e
intolerancias alimentarias

• Diálogo e transparencia

• Implicación persoal de Juan Roig no Grao Universitario ADE para Emprendedores
de EDEM Escola de Empresarios e no Premio Rey Jaime I ao Emprendedor

• Impulsar o emprendemento
• Medio Ambiente e Acción Social

• Sistema de xestión ambiental propio
• Colaboración con 55 Bancos de Alimentos e outras entidades e máis de 100
comedores sociais

• Incremento do 3% da facturación, 5% en volume (quilitros) e 12% do beneficio neto

• Crecemento e rendibilidade

• Investimento de 651 millóns de euros

• Reinvestimento e visión de longo prazo

• Incrementar ano tras ano os nosos recursos propios para ter unha empresa cada
vez máis sólida: 500 millóns de euros de beneficio destinados a iso en 2015

• Beneficio compartido

• Do beneficio total repártese un 25% co Traballador (primas), un 25% coa Sociedade
(impostos), un 40% en Reinvestimento e un 10% co Capital (dividendos)

3. Rocío, traballadora da Cooperativa Valle del Jerte. 4. Supermercado da Estr. de Riaza, Segovia. 5 . Bloque loxístico de Abrera, Barcelona.
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Modelo de Innovación Transversal
Un modelo de innovación radical no que participan activamente
os seus clientes e recoñecido internacionalmente
Innovar sempre foi unha constante dentro do modelo
de xestión de Mercadona, unha paixón que lle permitiu evolucionar e adaptarse aos novos escenarios.
A compañía, de feito, busca sempre novas ideas. E
faino dende unha perspectiva diferente, o que lle
permite dispoñer dun modelo de xestión sólido e
diferencial, que garante a competitividade presente
e futura da compañía .

Para construír e consolidar ese círculo virtuoso Mercadona traballa en catro eixes de innovación: de procesos,
tecnolóxica, de concepto e de produto. E en todos
os eixes, aposta de xeito sostido pola introdución
de melloras que eliminen complexidade e procesos
que non engadan valor na cadea de montaxe, co
obxectivo de poder satisfacer as necesidades dos
cinco elementos da compañía.

4 EIXES DA INNOVACIÓN
1. Mellorar e optimizar a cadea de valor da compañía para evitar custos
innecesarios.
Ecodeseño: máis de 500 medidas levadas a cabo polos fabricantes
interprovedores para reducir consumo, minimizar residuos,
optimizar loxística e facilitar reciclaxe en todo o proceso de
fabricación dos produtos de marca propia.
Plan de sinerxías entre interprovedores: aproveitamento
de produtos e subprodutos para reforzar a eficiencia e
produtividade.

2. Un concepto diferencial no que todas as innovacións se
impulsan exclusivamente se lle engaden valor ao “Xefe”.
819 Tendas Ecoeficientes nas que priman criterios como
a comodidade, os espazos diferenciados por negocios, a
eficiencia enerxética ou a comodidade de uso.

Innovación
de Procesos

Innovación
de Concepto

1. Xabón das mans do interprovedor Laboratorios Maverick en Ulldecona, Tarragona. 2. Sección de froita e verdura do supermercado no Mercat de Sants, Barcelona.
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O modelo de innovación de Mercadona é, grazas
a todo iso, un referente internacional. Así o pon
de manifesto un estudo elaborado por The Boston
Consulting Group, editado no libro Oito Leccións
para Garantir o Crecemento Infinito. Nel, Mercadona
destaca polo “seu modelo de innovación radical no
que participan activamente os seus clientes”, factor
este que contribúe a que a compañía dispoña dun
nivel de identificación por parte dos seus clientes
moi por enriba de empresas tanto de Europa como
de Estados Unidos.

A innovación de Mercadona foi igualmente un caso
de estudo en Portland (EE.UU.), onde no transcurso
da celebración da prestixiosa Conferencia PICMET, en
2015, o profesor de Estratexia, Xestión de Innovación
Tecnolóxica e Desenvolvemento de Novos Produtos
da Universidade Politécnica de Valencia, José Albors,
destacou que “Mercadona desenvolveu un sistema de
coinnovación orixinal e moi eficiente, onde a Cultura
da Calidade Total e a política de Recursos Humanos
son a base do seu éxito”.

3. Investimento constante de recursos en tecnoloxía para axilizar ao
máximo a toma de decisións correctas e simplificar os procesos.

Innovación
Tecnolóxica

Innovación
de Produto

Proxecto de Transformación Dixital: cun investimento estimado
de 126 millóns de euros, 90 millóns de euros dende 2012.
A posta en marcha en 2014 do Centro de Proceso de
Datos de Albalat dels Sorells (Valencia) permitiulle á
compañía reforzar a infraestrutura informática en tendas
e bloques loxísticos.

4. Desenvolver produtos cunha experiencia de consumo
impecable para “O Xefe” é o principal reto dos 125
interprovedores de Mercadona, e no que colaboran os
monitores dos departamentos de Prescrición.
12 centros de coinnovación nos que se realizaron 5.500
sesións cos “Xefes” para innovar conxuntamente.

3. Balanza táctil na sección de froita e verdura. 4. Laboratorio do interprovedor Dafsa no Pol. Ind. La Esperanza en Segorbe, Castelló.
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Raquel, “Xefa” de Mercadona, na súa casa cociñando produtos frescos.
18

1

“O XEFE”

1.1
1. 2
1. 3
1. 4
1. 5

O valor da sinxeleza: Oferta eficaz
Innovar para sorprender “O Xefe”
Innovación dixital
Seguridade alimentaria e calidade
Facer partícipe ao “Xefe”
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1.1
O valor da sinxeleza: Oferta eficaz
Dispoñer dun enfoque no que prima a sinxeleza é clave na experiencia
de compra dos nosos “Xefes”

Captar, definir e garantir cada día a calidade dos
produtos que conforman a súa oferta é, sen dúbida, un dos retos principais nos que está inmersa
Mercadona para satisfacer plenamente “O Xefe”.
Desenvólveo mediante a busca constante dunha
excelencia na que prima a sinxeleza. Este valor é
clave e diferencial para poder ofrecerlles sempre
aos seus clientes a máxima calidade e ao mínimo
prezo posible, por medio dunha oferta eficaz que,
independentemente de quen fabrique o produto,
garántelle seguridade alimentaria, máxima calidade
e calidez, un mínimo prezo, un servizo excelente e
o mínimo tempo para satisfacer a experiencia de
compra de máis de 5 millóns de fogares.

Dende 1993, Mercadona aposta pola estratexia
comercial Sempre Prezos Baixos (SPB). E en 2015,
dentro desta estratexia, seguiu traballando para
evitar custos innecesarios e xerar aforros constantes.
Grazas a iso, os seus clientes poden elixir produtos
de entre as aproximadamente 8.000 referencias da
súa oferta para facer o seu Carro Menú: o carro da
Compra Total coa maior calidade e ao mínimo custo
mensual, factor moi relevante para o presuposto dos
fogares que depositan a súa confianza na compañía.

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy son, entre outras,
marcas que Mercadona desenvolve dende 1996, cuxos fabricantes
interprovedores están claramente identificados na etiquetaxe

Guacamole natural fresco elaborado polo fabricante interprovedor Frutas Montosa, en Valle Niza (Málaga).
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Aposta polos produtos frescos locais
Mercadona leva anos consolidando un modelo que
aposta por dispoñer de produtos de tempada e de
proximidade. Prima a especialización, por medio
de provedores locais, especialmente nos produtos
frescos, o que se traduciu nun importante impulso ao
sector primario do noso país e ás economías locais. En
2015, Mercadona seguiu apostando polos produtos
da nosa terra, reforzando tanto a súa calidade como
incrementando os seus volumes.

Oferta eficaz tamén sen glute
No momento do peche do ano
Mercadona dispoñía, dentro da súa
oferta eficaz, de máis de 1.000 produtos sen glute,
fronte aos 900 de 2014. Actualmente, o 16% da
oferta de alimentación é apto para celíacos.Todas
estas referencias, como o resto de produtos que
forman parte da oferta da compañía, ofrecen a
máxima calidade e totais garantías alimentarias e
nutricionais.

EXEMPLOS DA APOSTA POR FRESCOS LOCAIS
Allo Morado

4.900 toneladas procedentes de
Andalucía e Castilla-La Mancha
Proaco, empresa familiar con 480 hectáreas
de cultivo en Córdoba, Sevilla, Málaga,
Granada, Ciudad Real e Albacete produce
5.000 toneladas durante a campaña.

Aguacates

2.900 toneladas procedentes
de Málaga e Granada

Ana Belén López, agricultora especialista no
cultivo de aguacates, produce 100 toneladas
de aguacates ao ano en Cajiz (Málaga)
para o interprovedor Frutas Montosa.
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1.2

Innovar para sorprender “O Xefe”
Cooperar para ofrecer produtos cunha grande experiencia de consumo

100
produtos

de coinnovación

desenvolvidos nos 12
centros de coinnovación

8.000
referencias
na oferta

22

Os fabricantes interprovedores
de Mercadona destinan a
I+D+dobre i máis recursos
que a media española do
sector: o 2,84% do seu
cadro de persoal dedícase
a esta actividade,
fronte ao 1,09%
(Fonte: INE 2014)

400
novidades

algunhas delas destacadas
no Top Ten Innovación
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1.3
Innovación dixital
Unha transformación constante para xestionar unha oferta eficaz

Un dos principais retos nos que a compañía está
inmersa é o seu Plan de Transformación Tecnolóxica,
para o que ten previsto realizar investimentos por
valor de 126 millóns de euros, dos que 90 millóns xa
se acometeron no período 2012-2015.
Grazas a este importante esforzo investidor, a compañía está logrando non só reforzar a súa competitividade, senón achegarlles valor aos seus “Xefes”,
posto que todas as melloras aplicadas nos procesos
das tendas e nos bloques loxísticos xeran unha maior
optimización e axilizan as respostas, o que se traduce
así mesmo nun mellor servizo e experiencia de compra.
Tras a inauguración do Centro de Proceso de Datos
(CPD) de Albalat dels Sorells (Valencia), Mercadona
seguiu reforzando a estrutura do seu “cerebro informático”. Para iso, tomou a decisión de empezar a
construír en 2016 outro CPD en Villadangos del Páramo
(León), que vai permitir replicar a tecnoloxía e garantir
os máximos niveis de seguridade e dispoñibilidade para
o funcionamento ininterrompido das operacións da
compañía. Para a súa posta en marcha está previsto
un investimento inicial de 6 millóns de euros.
Ademais, en liña coa aposta pola innovación dixital
para incrementar a produtividade, axilizar os procesos e
mellorar aínda máis o servizo aos “Xefes”, a compañía
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está implantando progresivamente diferentes iniciativas, como por exemplo as balanzas táctiles en todas
as seccións de autoservizo (forno, froita e verdura), o
que implicou un investimento de 9 millóns de euros.
Tamén se están realizando probas de laboratorio con
pantallas táctiles e información máis visual nas caixas
dalgunhas tendas piloto. Ademais, estanse testando
terminais de última xeración que permiten interactuar
cos diferentes procesos en tempo real para coñecer
o stock da oferta de cada supermercado en todo
momento. Todo iso co obxectivo de poder dispoñer
de ferramentas informáticas que fagan máis fácil a
experiencia de compra do “Xefe” e o labor dos traballadores, xestionando así máis eficazmente a oferta.
Consciente da importancia que a transformación
dixital ten para o presente e futuro da compañía,
Mercadona seguirá dedicando importantes esforzos e
recursos á aplicación do seu Plan de Transformación.
De feito, actualmente traballa no seu desenvolvemento
un equipo de 100 enxeñeiros propios, cuxo labor se
viu recoñecido con senllos certificados da Axencia
de Certificación en Innovación Española (ACIE), que
acreditan os desenvolvementos acometidos especificamente en “Reenxeñería en Procesos de Tenda de
Mercadona” e “Nova Arquitectura Tecnolóxica de
Procesamento de Datos e Xestión TI de Mercadona”.

OS 5 PIARES DA TRANSFORMACIÓN

TECNOLÓXICA E DIXITAL
Arquitectura informática horizontal

Transformación de todo o sistema informático, por medio dunha estrutura horizontal
baseada en que a información é única e compartida por todos os sistemas.

Análise de información en tempo real

Mellora do sistema de análise da información (big data) co dobre obxectivo de centralizala e acelerar a velocidade
de acceso a esta para que cada traballador dispoña dos datos que necesita rapidamente, axilizando os procesos.

Reenxeñería da infraestrutura informática dos centros loxísticos
Introdución das últimas tecnoloxías de virtualización para maximizar o uso dos equipos informáticos
e dos sistemas necesarios para poder dispoñer do stock dos centros loxísticos en tempo real.

Reenxeñería da infraestrutura informática das tendas
Actualmente estase traballando en múltiples medidas para mellorar a experiencia
de compra dos “Xefes” e o labor dos nosos traballadores.

Ferramentas colaboradoras

Implantación de ferramentas que utilizan tecnoloxía na nube pública e que lles permiten aos
membros do cadro de persoal compartir información en tempo real dende calquera lugar.

Laboratorio de informática aplicada en Paterna, Valencia.

Sección de froita e verdura do supermercado da Gran Vía en Murcia.
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1.4

Seguridade alimentaria e calidade
Unha esixencia compartida con todos os provedores para ofrecer a máxima
seguridade alimentaria sempre
Para Mercadona a seguridade alimentaria é irrenunciable en todos e cada un dos produtos da súa oferta.
Garantila é unha esixencia á que destina importantes
recursos e na que se implican igualmente todos os
interprovedores, fabricantes das marcas Hacendado,
Bosque Verde, Deliplus e Compy, entre outras. Grazas
a esta responsabilidade conxunta e constante, pode
ofrecerlles aos consumidores as máximas garantías,
para o que leva a cabo un exhaustivo control de
todos e cada un dos procesos.
A compañía conta cun Sistema de Xestión de Calidade e de Seguridade Alimentaria que engloba
toda a cadea de subministración: dende a súa orixe
ata o consumidor final. E sobre todo, asume un
compromiso total neste ámbito que se reflicte no
cumprimento, sempre e baixo calquera circunstancia, da Regra de Ouro de Mercadona, que asegura,
por esta orde, que calquera produto da súa oferta
ten primeiro que garantir a seguridade alimentaria;
despois, a calidade; logo, a calidez; tamén ser parte
dunha oferta eficaz; en quinto lugar, co mínimo
prezo; en sexto, ofrecer o máximo servizo; e por
último, investindo o mínimo tempo en compralo.
En 2015, e para reforzar a seguridade alimentaria
dende o ámbito da prevención, Mercadona, en colaboración cos seus interprovedores, puxo en marcha
un Método de Simulacros. Esta iniciativa permitiu
mellorar a coordinación de todos os actores que
intervirían nunha posible continxencia, para o que
se trataron numerosos e diferentes escenarios de
simulacros ao longo do ano, prácticas que contri-
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buíron a mellorar o devandito método e incrementar
os niveis de seguridade alimentaria.
Mercadona, ademais, incorporouse en 2015 á Xunta Directiva da Entidade Nacional de Acreditación
(ENAC), coa que colabora estreita e activamente. Así
mesmo, seguiu traballando en 2015 para ofrecer a
máxima transparencia coa adaptación da etiquetaxe
ao Novo Regulamento de Información ao Consumidor, ao Regulamento (UE) nº1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello sobre a Información
Alimentaria (FIC Regulation). Ao longo do ano, a
compañía reforzou igualmente a súa colaboración
coas autoridades sanitarias de Seguridade Alimentaria
e Farmacia das distintas comunidades autónomas.
Ademais, participou activamente en foros de referencia en materia de Seguridade Alimentaria, como
os organizados pola Axencia Española de Consumo,
Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN) ou
a Asociación Española de Codificación Comercial
(AECOC), entre outros.

Grupo de Traballo de Interprovedores
de Cosmética (GTIC)
En 2014 Mercadona e os fabricantes interprovedores
puxeron en marcha o Grupo de Traballo de Interprovedores de Cosmética (GTIC) co obxectivo de reforzar
os métodos de calidade e seguridade estandarizados.
En 2015, seguiron traballando en definir os piares do
Protocolo da Marca Deliplus. Ademais, a compañía
substituíu os parabenos da formulación dos seus
produtos de perfumería, iniciativa que comezou en
2011 e finalizou en 2015.

DECÁLOGO DE SEGURIDADE ALIMENTARIA
EN PROVEDORES E INTERPROVEDORES
1
Identificación e
control dos seus
provedores de
materias primas

2
Control de
produción

5

3

Control de
incorporación
de cambios

4

Análise e
control de
puntos críticos
6

O obxectivo é valorar
e verificar os niveis de
seguridade alimentaria de
forma áxil e continuada

Control de
limpeza e
manipulación

8
Verificación
de melloras
de calidade

7
Verificación
de detectores

9
Método de
Xestión de
Alertas

Control de
instalacións

10
Certificacións

PLAN CONTROL DE SEGURIDADE ALIMENTARIA E CALIDADE

500

+

1.000

+

97%

500

+

instalacións avaliadas

controis realizados

dos interprovedores

controis

Avaliación das
instalacións e dos
procesos de provedores

Control dos produtos
frescos e contaminación
cruzada de alérxenos

Certificacións IFS (a maioría
con High Level V6) e
BRC Global Estándar for
Food Safety

Control de procesos
loxísticos
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1.5

Facer partícipe ao “Xefe”
340.000 consultas e suxestións para mellorar cos clientes

En 2015, a compañía deu o paso de facer partícipes aos seus “Xefes” das melloras que se levan a
cabo, consciente do valor que as súas consultas e
suxestións achegan ao seu desenvolvemento. Por iso
fomenta unha actitude na que prima a empatía e
que promove o diálogo constante e a participación
dos seus clientes, clave para poder seguir crecendo
por medio da satisfacción total do “Xefe” en todos
os ámbitos.
Aínda que cantos forman parte do cadro de persoal
se implican diariamente neste labor, é especialmente
destacable neste ámbito o traballo realizado polos
monitores dos departamentos de Prescrición da compañía, que, ao pé da tenda, logran captar e observar
as preferencias e necesidades dos “Xefes” para que
a compañía poida ofrecerlles respostas acertadas.
Ademais diso, Mercadona é consciente do importante que é explicarlles ben o seu modelo de xestión
aos consumidores e de enriquecelo cos seus puntos
de vista. Por iso, non só se reúne periodicamente
con diferentes federacións nacionais de asociacións
de consumidores, senón que colabora con elas en

proxectos concretos nos que todas as partes saen
sempre beneficiadas, pois permiten coñecer máis
en profundidade a Mercadona e, ao mesmo tempo,
fan que a compañía teña máis información sobre os
gustos e as preferencias dos consumidores.

Servizo de Atención ao Cliente (SAC)
Mercadona dispón dun Servizo de Atención ao Cliente
que canaliza todas as inquietudes que formulan os
clientes a través das diferentes canles que mantén
abertas cos seus “Xefes”. Grazas a iso, a compañía
pode escoitar as súas opinións e aclarar as súas dúbidas con maior axilidade e acerto.
En 2015, as máis de 40 persoas que integran o Servizo
de Atención ao Cliente de Mercadona recibiron un
total de 340.000 consultas e suxestións distintas, que
contribuíron a detectar puntos de mellora para, como
é o seu obxectivo, ser a compañía que lles ofreza as
mellores solucións a través dunha oferta eficaz e dunha positiva experiencia de compra co mellor servizo.

Servizo de Atención ao Cliente

900 500 103

O Servizo de Atención ao Cliente de Mercadona foi en 2015 o mellor valorado do sector da distribución
pola Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL). O devandito estudo destacou a eficacia do servizo
e a valoración positiva das respostas obtidas.
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90.000
consultas en
redes sociais

www.mercadona.es

66.000

media de
mencións/mes

Sandra, “Xefa” do supermercado da Av. Blas Infante en Andújar, Jaén.

529.500

total de seguidores en redes sociais
(+92.500 seguidores en 2015)

435.000

92.000

206.000

seguidores en Facebook

seguidores en Twitter

reproducións en YouTube

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona
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Alejandro, traballador do supermercado de Mutilva, Valle de Aranguren, Navarra.
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O TRABALLADOR

2.1 Comprometidos coa excelencia
2.2 Crecemento profesional e formación
2.3 Saúde e seguridade no traballo
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2.1
Comprometidos coa excelencia
A principal forza impulsora do compromiso é
o liderado individual e colectivo
Dispoñer dun equipo de alto rendemento de 75.000
persoas é un dos maiores activos da compañía. Para
contar con este feito diferencial, no que todos os seus
compoñentes están comprometidos con alcanzar a
calidade e a excelencia no seu traballo diario, a compañía aplica a verdade universal de que “para poder
recibir, primeiro hai que dar”. E por iso lles ofrece ás
súas traballadoras e aos seus traballadores un clima
laboral no que se fomentan iniciativas que propician o
crecemento conxunto tanto no ámbito persoal como
no profesional e no que o esforzo, a responsabilidade,
o liderado e a mellora constante son variables clave.
Mercadona destina ano tras ano importantes recursos
para impulsar unha cultura que promova a xeración de
equipos comprometidos e profesionais, liderados por
persoas que non só saben inspiralos no seu traballo
rutineiro, senón que teñen a misión de multiplicar o

seu talento e potenciar as súas fortalezas. E tamén
recoñecer as súa melloras, o que permite contar cunha
organización na que todos os seus membros teñen e
exercen capacidade de liderado independentemente
das tarefas ou responsabilidades que desempeñen.
Grazas a iso, o cadro de persoal da compañía é unha
das súas mellores vantaxes competitivas, un conxunto
de persoas que adquiren importantes compromisos co
Proxecto Mercadona, que os cumpren e que, ademais,
desenvolven valores como a responsabilidade, o afán
de superación ou a capacidade de asumir novos retos.
Para Mercadona, o mellor investimento é o que
realiza nas persoas. Así o reflicten o Convenio
Colectivo e o Plan de Igualdade asinados en 2014
coa UXT e CCOO e que se manteñen vixentes en
2015. O devandito convenio foi recoñecido a nivel
europeo polo Foro de Diálogo Social do Comercio da

SALARIOS BRUTO/NETO
Persoal base (caixeiro/a, repoñedor/a)
Táboa de salarios do persoal base de Mercadona en 12 mensualidades. Sen contemplar a prima por
obxectivos (unha ou dúas mensualidades máis dependendo da antigüidade).

Antigüidade

- de 1 ano

2 anos

3 anos

+ de 4 anos

Bruto/mes

1.277 €

1.403 €

1.557 €

1.728 €

Neto/mes

1.109 €

1.197 €

1.307 €

1.429 €

En vigor 01/01/2016
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90%

do persoal
base

Comisión Europea como unha das mellores prácticas
laborais, tras destacar que “Mercadona continuou
a súa expansión a pesar da crise económica e ten
unha boa reputación pola súa estratexia sostible
de Recursos Humanos”. A compañía seguiu incorporando igualmente ao longo do ano diferentes

medidas sociais en beneficio do conxunto do cadro
de persoal, como por exemplo a posta en marcha
dun protocolo de apoio e asistencia para os casos
de violencia de xénero ou a adhesión, dentro do
marco de colaboración co Ministerio de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade, á campaña “Hai Saída”.

CONVENIO COLECTIVO E PLAN DE IGUALDADE 2014-2018
Punto de partida dende o que realizar e incorporar melloras constantes
na relación co seu cadro de persoal

Investimento en
capital humano

Cumprimento dos
compromisos

Principais fitos alcanzados
Subida progresiva do salario base
que se desvincula da inflación

0,6%

de incremento en vigor
dende xaneiro de 2016

Salario mínimo neto de entrada en Mercadona
superior a 1.000 euros

100%

persoal base a xornada completa
cobra como mínimo de inicio máis
de 1.100 euros/mes netos

Prima por obxectivos cumpridos

Política retributiva

Ampliación da excedencia por coidado de fillos ata
que o menor faga os 8 anos de idade
Formación
Plan de Igualdade
baseado no Principio de Equidade: mesma responsabilidade, mesmo soldo

Creación de emprego

98%

do cadro de persoal

8.150
240

traballadores pasaron de
tramo en 2015 (incremento
11% salario mensual)

solicitudes realizadas

participaron en
10.623 persoas
plans de formación

51%
1.000

dos postos ascendidos en
2015 son mulleres
traballadores
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DISTRIBUCIÓN DO CADRO DE PERSOAL
Por área de actividade

34%

8%

Homes

Loxística

3%
Oficinas

Por idades

Por sexo

89%
Tendas

66%
Mulleres

13%
Ata 29 anos

47%
Entre 30 e 39 anos

34%
Entre 40 e 49 anos

Equidade e estabilidade: claves para
o desenvolvemento profesional
A política de Recursos Humanos de Mercadona fomenta valores irrenunciables e esenciais para as persoas.
Aposta polo desenvolvemento persoal e profesional,
a estabilidade, a formación, o liderado, a equidade
e a autoesixencia. Ao mesmo tempo, impulsa unha
cultura do respecto, igualdade e diversidade, na que
son claves a participación de todos e saber “falar
claro”, motivo polo que a compañía fomenta a crítica
construtiva e o debate, imprescindibles para aprender
e crecer como empresa.
Un exemplo evidente da equidade que defende é a
súa política retributiva, baseada no principio de “a
igual responsabilidade, mesmo soldo”. Grazas a ela,
recompensa o esforzo das súas traballadoras e dos
seus traballadores, cun salario que, ademais, durante
anos, e novamente en 2015, mantívose por enriba
da media do sector. Como contrapartida, tamén o
retorno en produtividade continuou incrementándose.
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6%
Entre 50 e 64 anos

Mercadona comparte os beneficios obtidos ao longo
do ano por medio da súa política de retribución variable. Con iso recoñece a consecución dos obxectivos
marcados grazas ao esforzo individual e colectivo.
Cada exercicio prima todos os membros do seu cadro
de persoal con máis dun ano de antigüidade e cuxa
implicación durante os doce meses permitiu non só
alcanzar as metas xerais da compañía, senón tamén
cumprir os obxectivos persoais especificamente
pactados para o seu posto de traballo. En 2015, e
no marco desta política de retribución variable implantada hai 15 anos, a compañía decidiu repartir
un total de 277 millóns de euros entre o 98% das
traballadoras e dos traballadores.
A política de Recursos Humanos de Mercadona
foi novamente recoñecida en 2015, ano no que a
compañía ocupou o primeiro lugar da clasificación

15 anos compartindo os beneficios
da compañía co cadro de persoal

Natalia, traballadora do supermercado de Camí Cas Ramons en Sant Antoni de Portmany, Eivissa.

do seu sector, e o quinto do país, no estudo Merco
Talento. De acordo coas conclusións deste estudo,
Mercadona forma parte do conxunto de empresas
nas que “se prima a motivación e o recoñecemento,
o desenvolvemento profesional, mantense unha
boa relación cos mandos intermedios e impúlsanse
medidas de conciliación” cos traballadores. Así mesmo, a compañía ocupou en 2015 o terceiro posto
na clasificación da enquisa Adecco “Empresas máis
felices para traballar”. Estes recoñecementos reflicten
que Mercadona aposta de xeito sostido pola calidade
laboral, á que seguirá destinando moitos esforzos,
consciente do moito que aínda pode mellorar neste
ámbito.

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Prima por obxectivos

277
millóns de
euros repartidos
entre o cadro de
persoal

98%
Traballadores
que a cobran

Recoñecemento á excelencia no traballo:
o éxito compartido sabe mellor
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Belinda, traballadora do supermercado da Expo na Av. José Atarés, Zaragoza.
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Conciliación: o importante son as persoas
Para Mercadona, a conciliación familiar e laboral
das persoas que forman parte do seu proxecto é
fundamental. É unha responsabilidade que implica
importantes retornos, posto que ano tras ano constata que os resultados chegan e as metas se alcanzan
cando a compañía mantén o seu compromiso coa
satisfacción dos traballadores, o que deriva, á súa
vez, nunha maior implicación do cadro de persoal
coa satisfacción do “Xefe”. Por iso, comprende a
necesidade e importancia de consolidar ano tras
ano o seu compromiso co benestar familiar, coa
incorporación de medidas pioneiras que propician
unha maior satisfacción por parte dos traballadores.

Aínda que este compromiso é constante e son moitas
as iniciativas que se fomentan neste ámbito, algunhas
cifras son explícitas por si soas: en 2015 un 6% de
traballadoras do cadro de persoal decidiu ser nai
e, ademais, 2.769 nais traballadoras optaron por
alongar en 30 días os catro meses de baixa maternal
establecidos legalmente. Tamén ao longo do ano,
15.630 traballadoras e traballadores gozaron de xornadas reducidas, mentres que nalgúns destes casos,
ademais, levaron os seus fillos aos centros educativos
infantís gratuítos que a compañía ten dende 2001
nalgún dos seus bloques loxísticos.

COMPROMETIDOS COA CONCILIACIÓN
En Mercadona a promoción e defensa de medidas
relacionadas co coidado de menores a cargo dos traballadores
é unha realidade e confirman o seu compromiso coa
protección da maternidade e paternidade

2.769

15.630

optaron por ser nais e alongar
30 días a súa baixa maternal

gozaron xornadas
reducidas en 2015

traballadoras

traballadores
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2.2
Crecemento profesional e formación
Apostar pola formación como motor de talento e adaptación
Para poder dispoñer do mellor cadro de persoal do
seu sector, Mercadona mantén un compromiso constante coa formación das súas traballadoras e dos seus
traballadores. Aposta polo seu talento, que impulsa
e reforza, consciente de que investir en intensificar
as súas habilidades e o seus coñecementos non é só
investir no futuro persoal e profesional das persoas,
senón no da compañía.
En 2015, no marco do seu compromiso coa formación,
Mercadona destinou 39 millóns de euros precisamente
para reforzar os coñecementos e as habilidades do seu
cadro de persoal, ata completar un total de 1.600.000
horas de formación, tanto xeral como específica, por
medio de 57 módulos ou accións formativas distintas.
Mostra diso é, por exemplo, o proxecto “Directivos
Líderes”, que en 2015, sexto ano da súa posta en
marcha, formou 290 persoas en tres promocións
diferentes. Tamén hai que destacar as accións formativas dirixidas ao colectivo de axudantes, todos
procedentes da “canteira” da compañía e que reciben
formación durante 26 semanas, cun investimento

medio de 18.000 euros por persoa. Ou as dirixidas a
impulsar os novos modelos de venda de frescos con
cursos específicos de especialización para ser máis
tendeiros, como o curso de manipulación de peixe,
no que participaron máis de 5.400 persoas.
Para propiciar o desenvolvemento profesional de cantos
forman parte do seu cadro de persoal, Mercadona
desenvolve un labor de formación que se inicia co Plan
de Acollida, o primeiro día de incorporación á empresa,
e mantense durante toda a traxectoria profesional.
A cualificación, que Mercadona fomenta e potencia,
é fundamental para unha compañía que aposta pola
promoción interna, como demostra o feito de que en
2015 un total de 388 persoas asumiran, grazas á súa
valía e capacidade, novas e maiores responsabilidades
dentro da empresa. E como demostra, así mesmo,
o seu modelo de promoción interna, un modelo
diferencial que eleva a proxección profesional ata o
máximo expoñente, ata o seu Comité de Dirección,
no que todos os seus directores xerais son froito da
devandita promoción interna.

Rafael Berrocal, director xeral de Compras Carne e Mar, e Francisco Espert, director xeral de Compras Transformados do Campo, impartindo
o curso de promoción de directivos.
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PLAN DE FORMACIÓN
Investimento no plan de formación

39 millóns de euros
57

10.623

módulos
ou accións
formativas

persoas
formadas

520

euros por
traballador

1.600.000 horas de formación
PROMOCIÓN INTERNA

51%

338

persoas
ascendidas

mulleres

49% homes
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2.3
Saúde e seguridade no traballo
Unha política preventiva eficaz, que se audita e mellora ano tras ano coa
implicación de todo o cadro de persoal
Velar pola saúde e seguridade laboral das traballadoras e dos traballadores é unha responsabilidade
prioritaria e un compromiso para Mercadona. Para
iso, a compañía mantén e desenvolve unha política
preventiva na que están involucrados todos e cada
un dos postos de traballo e procesos produtivos.
Ademais, a compañía dispón dun Plan de Prevención e dun Programa de Saúde Laboral propios,
que audita periodicamente. Faino por medio das
auditorías regulamentarias do sistema de xestión de
riscos laborais, así como pola propia participación
dos traballadores a través dos diferentes comités de
seguridade e saúde constituídos. Con iso garante
a eficacia da súa política preventiva, confirma que
se adecúe ás diferentes actividades que se realizan
e que permaneza paralelamente aberta a calquera
suxestión de mellora por parte dos membros do
cadro de persoal.

equipo de especialistas composto por 61 profesionais,
21 deles técnicos de nivel superior especializados en
Seguridade, Hixiene e Ergonomía e Psicosocioloxía
Aplicada e 40 profesionais sanitarios. En 2015, este
equipo foi o responsable de desenvolver e levar a cabo
todas estas melloras e, paralelamente, de facilitarlle
ao conxunto dos traballadores a información e formación necesarias e específicas para levar a cabo as
súas tarefas e minimizar os riscos derivados do seu
desenvolvemento.
Xunto ao traballo desenvolvido coas Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, e como é tradicional
dende hai anos, Mercadona colaborou no intercambio
de coñecementos cos Servizos de Prevención dos
principais provedores, o que sen dúbida é un punto
importante de mellora continua para a compañía
nesta materia.

En 2015 a compañía seguiu reforzando o seu compromiso nesta materia, para o que destinou máis
de 9 millóns de euros. Grazas a este esforzo, non só
levou a cabo todos os recoñecementos necesarios
relacionados coa vixilancia da saúde do cadro de
persoal, senón que introduciu diferentes melloras
preventivas, tanto a través da formación como por
medio do investimento en equipos de protección
específicos, selección e adecuación de maquinaria e
no deseño de novas instalacións.
Para protexer e manter a saúde das persoas que conforman o seu cadro de persoal, Mercadona conta cun
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Raúl, traballador do almacén de refrixeración do bloque loxístico
de Abrera, Barcelona.

Plan de Prevención

Programa de Saúde
Supermercados

90 avaliacións realizadas
100% novos ingresos

Avaliación de riscos dos novos centros
e das reformas realizadas
Formación inicial e periódica

Bloques Loxísticos
Formación dos traballadores (traballos en
altura, equipos de emerxencia, inspección
visual e mantemento básico). Riscos xerais e
específicos (seguridade nas instalacións)

32

cursos programados

Construción do almacén automático
de Abrera (Barcelona)

Pendente

50%

Inicio da construción do almacén de
Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Pendente

90%

Oficinas

9

Criterios preventivos necesarios para
incluír no deseño de oficinas
Avaliación inicial das novas oficinas de
Albalat dels Sorells (Valencia)

guías documentais

55% elaborada

Seguridade e Saúde laboral
Incidencia de accidentes de traballo

14%o*

Duración media da baixa

30 días

Cobertura da campaña de vacinación
de gripe estacional

56%

Cobertura de exames colectiva periódica

49%

Investimento en prevención de riscos laborais

9 millóns de euros

(*) Índice de incidencia = N.º de accidentes con baixa / por cada 1.000 traballadores.
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Cultivo de borraxe do provedor Hermanos Mene en Peñaflor de Gállego, Zaragoza.
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3.1
O poder da colaboración
Traballar conxuntamente para crear e desenvolver unha Cadea
Agroalimentaria Sostible de Mercadona

Durante 2015 a compañía continuou fortalecendo
o desenvolvemento da Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona (CASPOPDONA), que persegue
reforzar e poñer en valor a súa colaboración co
sector primario español. Para iso, tanto Mercadona
como os interprovedores e provedores especialistas
seguiron traballando da man dos sectores agrícola,
pesqueiro e gandeiro, cos que se compartiron esforzos
e coñecementos para contribuír á innovación, mo-

dernización, produtividade e prosperidade en todos
os elos da cadea agroalimentaria de Mercadona.
Tras cinco anos de desenvolvemento, CASPOPDONA
dispón actualmente das bases axeitadas para seguir
avanzando, a través do Modelo de Calidade Total
aplicado en todos os elos da cadea, cara á Visión
marcada: “conseguir unha Cadea Agroalimentaria
Sostible que a Sociedade queira que exista e sinta

Javier, socio do provedor Cooperativa Agrícola El Raso, recollendo coliflor en Calahorra, La Rioja.
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CASPOPDONA
Creando un proxecto común
De onde vimos?

(Mercadona Distribuidor)

Sector
Primario
Especialista

MATERIAS
PRIMAS

IP/P
Especialista

Mercadona

Xefe

XEFE
Por que o facemos?
(Mercadona Totaler)

orgullo dela, a través do liderado e tendo ‘O Xefe´
como faro”.

a especialización, o que permite planificar e investir
para que todos os elos alcancen unha rendibilidade.

Fomentar a relación de diálogo, confianza e transparencia que manteñen todos os elos de CASPOPDONA
permitiu afianzar o proxecto e centrar os esforzos
no que verdadeiramente cada un sabe facer: pescadores, agricultores e gandeiros, en pescar, cultivar e
criar; e Mercadona, en ofrecerlles aos seus “Xefes”
produtos da máxima calidade e frescura. E todo consecuencia dun modelo no que priman a estabilidade,
a proxección de futuro, a seguridade na compra e

A Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona
é, polo tanto, un proxecto que crece e se consolida
ano tras ano; unha aposta que lle permite a Mercadona dispoñer de produtos de provedores cada
vez máis locais e especialistas e, paralelamente,
avanzar no seu compromiso de, sempre que sexa
viable, utilizar materia prima con orixe española. E,
sobre todo, un proxecto común, fonte de sinerxías
e aglutinador de coñecementos.

Colaboración con

7.500

agricultores

4.300
gandeiros

12.000
pescadores
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CONSTRUÍR XUNTOS PARA CRECER XUNTOS
Sector lácteo sostible
Relación estable e sostible coas máis de 3.100 granxas
leiteiras que traballan con nós. Mercadona e os seus
provedores lácteos decidiron incrementar ata un máximo
de dous céntimos de euro por litro. Ademais, son asinantes
do “Acordo para a estabilidade e sostibilidade da cadea
de valor do sector de vacún de leite”, impulsado polo
MAGRAMA.
Medidas concretas para modernizar e potenciar a eficiencia
deste sector: COVAP 45 é un proxecto liderado polo
interprovedor e desenvolvido xunto con 15 gandeiros
dirixido a incrementar a produtividade e reducir os custos
de produción mellorando a rendibilidade.
Gandería Sancel da Cooperativa SCA Corvera en Turanzas, Posada de Llanes, Asturias.
Xardas do interprovedor Pescanoah Islas no porto
de Arguineguín en Las Palmas, Gran Canaria.

Pescanoah Islas
Tras cinco anos de traballo conxunto, esta flota que é
interprovedora de peixe fresco local especializada na captura
de xardas, sardiñas, xurelos e bonito alistado, creceu de xeito
exponencial e mellorou a súa rendibilidade e eficiencia.

Duplicou cadro de persoal

50%

facturación

20%

custos
loxísticos

Arrozais eficientes

15%

da produción
46

20%

Arrocerías Pons e un grupo de 15 agricultores de
arroz da Comunitat Valenciana e Extremadura
están traballando conxuntamente para incrementar
a rendibilidade e eficiencia dos cultivos mediante
a agrupación de parcelas e a modernización nos
labores de cultivo.

dos custos
Colleita de arroz para o interprovedor Arrocerías Pons en Massanassa, Valencia.

Unha ollada cara a CASPOPDONA

Unión Martín
No seu terceiro ano como interprovedor especialista en
cefalópodo, peixe salgado, e peixe en bandexas, logrou
consolidar o seu crecemento; alcanzou os 3,5 millóns de
quilos de peixe preparado, aos que se suman os 1,5 millóns
de cefalópodos vendidos en Canarias.

Ampliación flota propia
Multiplica por dez o seu cadro de persoal

20%

30%

facturación

custos
loxísticos

Polbo na sección de peixería.

286 toneladas de perexil
Horta urbana de Valencia
Vicente Guillot é un dos maiores coñecedores do cultivo
de perexil a nivel nacional e abastece dende as súas hortas
urbanas do ámbito de Valencia gran parte do perexil que
o interprovedor Verdifresh envasa para IV gama e que
se vende en toda a cadea, salvo nas tendas de Canarias.

Recolección de perexil na horta urbana de Valencia.

I Aceite

de sementes

Sovena e ASAJA Cuenca constitúen un equipo de traballo
para analizar o proceso produtivo do xirasol e os cultivos en
rotación co obxectivo de aplicar melloras. En colaboración
con nove agricultores da provincia de Cuenca, detectáronse
melloras que se aplicarán e seguirán analizando na próxima
campaña, na que se incorporarán agricultores de Andalucía
e Castilla y León.

Campos de xirasol en Cuenca.
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PRINCIPAIS ESTRATEXIAS DE

CASPOPDONA
Estabilidade

Relacións de longo prazo que xeren valor en ambas as dúas
direccións pensando sempre no cliente final.

Produtividade

Eficiencia na cadea: pisar o terreo e coñecer as necesidades dos
produtores, eficiencia loxística e aforro de custos, tecnoloxía e
innovación de procesos e coñecer as preferencias dos “Xefes”.

Diálogo

Comunicación constante, transparencia e unión de coñecementos
para unha maior planificación entre todos os compoñentes da
cadea: pedidos ao día sincronizados e xestión en tempo real.

Obxectivo

CRECEMENTO COMPARTIDO E SOSTIBILIDADE
Un proxecto de traballo conxunto buscando sinerxías para ser máis competitivos
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Mariscadores de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) angazando para a captura de cadeluchas. En 2015, Mercadona comprou 10.300 kg destas cadeluchas.
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Importante aposta polo
produto nacional
Dende hai anos Mercadona mantén o compromiso de, sempre que sexa viable, utilizar
materia prima de orixe nacional. Esta aposta
seguiuse reforzando en 2015, ano no que
máis do 85% do volume de referencias
vendidas en Mercadona, tanto nas seccións
de frescos como de secos, corresponde a
produtos cultivados, pescados e elaborados
en España.
Mostra diso é o estudo de trazabilidade
realizado pola auditora especializada Neoris,
que analizou a orixe de diversas froitas e
verduras. As conclusións do devandito estudo confirman a aposta polo sector primario
español que mantén Mercadona, pois a
maioría do total das compras globais dos
devanditos produtos é de orixe nacional.
Segundo o devandito estudo, a falta de
volume ou dos niveis de calidade requiridos
por Mercadona explican o feito de que estes
produtos non sexan de orixe nacional na
súa totalidade, aínda que nalgúns casos,
como os da pera (97%), a laranxa (89%),
a cebola (86%) ou a cabaza (76%) a predominancia española sexa moi elevada.
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Realizamos compras en 80 lonxas e 47 barcos de forma
regular, cun volume anual de 40.000 toneladas de peixe
fresco local. Como exemplo, dende 2014, traballamos
directamente co Buque Pesqueiro Elvimar como interprovedor, con base en Barbate (Cádiz) e dedicado á
pesca do cerco. Mantemos un acordo estable baseado
en “gañar-gañar”, buscando a eficiencia en procesos e
a sostibilidade do barco. En 2015, compramos o 100%
das súas capturas (484 toneladas).

Grupo Siro iniciou un proxecto con explotacións experimentais de cereal co obxectivo de extrapolalo ao sector
primario en modelo de colaboración e transparencia.
Un modelo eficiente e produtivo de trigo duro que
xunte o interese agrícola e industrial permitindo obter
materias primas nacionais para reducir ao máximo as
importacións. Conta coa colaboración de 20 agricultores,
entre eles Víctor Pérez, quen sumou a este proxecto
200 hectáreas en Palencia.

Mercadona, xunto ao seu provedor Jumosol, empresa
familiar de Fuentes de Ebro (Zaragoza), traballou en
2015 nun proxecto pioneiro co reto de dispoñer durante todo o ano de cebola doce nacional, produto cuxa
campaña xeralmente só abrangue 7 meses, de xuño a
decembro. O obxectivo marcado é lograr que en 2017
o 100% deste produto poida ser de orixe nacional.
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3.2
Vertebración do tecido industrial
Fomentar a iniciativa empresarial como valor diferencial clave
para o desenvolvemento dun país
Mercadona leva anos apostando pola xeración dunha
industria eficiente e competitiva no noso país. Faino
xunto aos provedores especialistas e interprovedores
cos que traballa, igualmente comprometidos con este
reto para o que, ano tras ano, se destinan importantes
recursos conxuntos.
Como consecuencia deste esforzo compartido, a
compañía logrou impulsar durante os últimos anos
un importante clúster industrial no país, como pon
de manifesto o feito de que máis de 47.100 traballadores desenvolvan a súa actividade nel. Este
proxecto está composto por máis de 240 fábricas
que contribuíron a dinamizar a economía, a través
da creación de 26.000 postos de traballo directos
nos últimos oito anos.
Para logralo, Mercadona mantén cos seus provedores
especialistas e interprovedores un modelo de relación
baseado na confianza, na transparencia e no longo
prazo. Iso tradúcese na creación de vínculos estreitos
que se reforzan, se é o caso, coa sinatura de acordos de boas prácticas de duración indefinida e que
son motor de sinerxías e produtividade para, como
é obxectivo de cantos forman parte do proxecto

Mercadona, contribuír a consolidar unha industria
que sexa un dos valores diferenciais do noso país e
que á súa vez contribúa a garantir o crecemento dun
sector primario eficiente e especializado.
A consolidación deste clúster industrial fíxose patente
en 2015, ano no que se destinaron 525 millóns de
euros para sumar ao clúster 67 novas fábricas e liñas
de produción. Todo iso permitiu impulsar, un ano
máis, a competitividade do proxecto Mercadona, un
proxecto que conta coa implicación das empresas
interprovedoras e ao que hai que sumar os máis de
2.000 provedores comerciais e de servizos e as 20.000
pemes locais e produtores de materias primas cos
que colabora. Un proxecto, en definitiva, que aposta
pola produtividade, a calidade, a orixe española dos
produtos e a xeración de riqueza no noso país.
Adicionalmente, Mercadona está presente en máis
de 30 países traballando cos mellores provedores co
obxectivo de dispoñer sempre da mellor opción para
“O Xefe”. En varios deses países conta con oficinas
de representación, filiais e sucursais, coas que lles dá
cobertura legal aos traballadores e poden operar en
representación da compañía.

Mercadona é unha das empresas asinantes de The Supply Chain Iniciative,
o acordo voluntario europeo de boas prácticas na cadea agroalimentaria,
impulsado por sete asociacións sectoriais e que conta co apoio da Comisión
Europea. O propósito da iniciativa é promover prácticas comerciais xustas na cadea agroalimentaria,
como base para as transaccións comerciais, xerando un cambio cultural a través do compromiso das
empresas asinantes en toda a Unión Europea.
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UN CLÚSTER INDUSTRIAL QUE
XERA RIQUEZA E VALOR EN ESPAÑA
Reinvestimento continuado no tempo para un crecemento sostible
que garanta sempre a rendibilidade
Mercadona, xunto aos seus interprovedores, está consolidando un clúster industrial que aposta polo investimento constante, a produtividade, a innovación, a optimización de recursos e a eﬁciencia nos procesos.
Un dos principais clústers do noso país, cun investimento de 525 millóns de euros, que avala por si só a
solidez do seu proxecto.

Principais cifras interprovedores

525

millóns de euros

125

fabricantes

+240

de investimento

interprovedores

en España

fábricas

47.100
traballadores

67 novas fábricas e liñas de produción
Exemplos concretos de investimento
Francisco Aragón

Laboratorios Neocos

9,1

7

millóns
de euros

millóns
de euros

Novo almacén e novas
liñas de produción
na súa fábrica de
ambientadores en Molina
del Segura (Murcia)

Novo proxecto
industrial de
coloración capilar en
Algemesí (Valencia).
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35

novos postos
de traballo

novos postos
de traballo

Bodegas Ontañón

5

millóns
de euros

Construción nova
adega propia para
elaboración dos seus
primeiros viños brancos
con D.O. Rueda

Avinatur

14

millóns
de euros

Novo matadoiro en
Purullena (Granada)
entre os máis modernos
e vangardistas a
nivel europeo

182

novos postos
de traballo
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Algúns dos investimentos realizados polos fabricantes interprovedores en 2015

CANTABRIA

ASTURIAS

millóns de €

IPARLAT............................................. 5,1
Renedo de Piélagos (Cantabria)
QUESERÍA LAFUENTE....................... 2,7
Heras - Penagos (Cantabria)

millóns de €

QUESERÍA LAFUENTE....................... 0,9
Arriondas (Asturias)

GALICIA
millóns de €

ESCURÍS............................................. 7,6
A Pobra do Caramiñal - Boiro (A Coruña)
MASCATO......................................... 6,2
Salvaterra do Miño - Vigo (Pontevedra)
QUESERÍAS ENTREPINARES.............. 6,9
Vilalba (Lugo)

CASTILLA Y LEÓN
millóns de €

BODEGAS ONTAÑON....................... 5,2
Fuentecén (Burgos) - Rueda (Valladolid)
IBERSNACKS...................................... 2,8
Medina del Campo (Valladolid)
PROSOL............................................. 8,1
Venta de Baños (Palencia)
QUESERÍAS ENTREPINARES............ 10,7
(Valladolid)

CASTILLA - LA MANCHA
millóns de €

INCARLOPSA................................... 18,5
(Cuenca - Toledo)
SCHREIBER FOODS............................ 8,7
Noblejas - Talavera de la Reina (Toledo)

MADRID
millóns de €

ACOTRAL.......................................... 5,4
Ciempozuelos (Madrid)
GRUPO UBESOL................................ 3,3
San Fernando de Henares (Madrid)
PANIFICADORA ALCALÁ.................. 2,9
Alcalá de Henares (Madrid)

EXTREMADURA
millóns de €

CONSERVAS EL CIDACOS................. 1,7
Coria (Cáceres)
GRUPO HUEVOS GUILLÉN................... 1
Almendralejo (Badajoz)

ANDALUCÍA
millóns de €

AVINATUR.......................................... 14
Purullena (Granada)
COVAP............................................... 6,2
Pozoblanco (Córdoba)
GRUPO SOVENA............................... 1,9
Andújar (Jaén) - Brenes (Sevilla)
GRUPO UBAGO.................................... 2
(Málaga - Cádiz)
PERSAN.............................................. 14
(Sevilla)

CANARIAS
millóns de €

LOGIFRUIT......................................... 1,6
(Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas)
SAT CANARISOL................................ 1,2
(Santa Cruz de Tenerife)
UNIÓN MARTÍN................................ 2,2
(Las Palmas)
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EUSKADI
NAVARRA

millóns de €

ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA.....1,9
Corella (Navarra)
GRUPO HUEVOS GUILLÉN................... 3
Abárzuza (Navarra)
ULTRACONGELADOS VIRTO.......... 16,4
Azagra - Funes (Navarra)

millóns de €

INTERAL............................................ 2,2
Lezo (Gipuzkoa)
IPARLAT................................................ 3
Urnieta (Gipuzkoa)

LA RIOJA

millóns de €

CONSERVAS EL CIDACOS................. 0,6
Autol - Albelda de Iregua (La Rioja)
UCC COFFEE SPAIN.............................. 1
Logroño (La Rioja)

CATALUNYA

millóns de €

GRUPO AUDENS............................... 2,8
(Barcelona)
CASA TARRADELLAS......................... 40
(Barcelona)
EMBUTIDOS MONTER...................... 5,6
(Girona)
SAPLEX................................................. 5
Canovelles (Barcelona)
SCA HYGIENE PRODUCTS................. 8,5
Valls (Tarragona)

ARAGÓN
ILLES BALEARS

millóns de €

GRUPO FONT AGUDES..................... 0,5
Bunyola (Mallorca)
LOGIFRUIT......................................... 0,7
Palma de Mallorca (Mallorca)

millóns de €

BYNSA MASCOTAS........................... 3,6
El Burgo de Ebro (Zaragoza)
PALETAS MARPA.............................. 0,8
Albentosa (Teruel)

COMUNITAT VALENCIANA
millóns de €

MURCIA

millóns de €

AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCOLA....5,9
Torre - Pacheco (Murcia)
CENTRAL QUESERA MONTESINOS..... 3
Jumilla (Murcia)
FRANCISCO ARAGÓN....................... 9,1
Molina de Segura (Murcia)
J.R. SABATER..................................... 3,1
Cabezo de Torres (Murcia)

CINCO TENEDORES........................... 0,7
Torrent (Valencia)
DAFSA............................................... 6,5
Segorbe (Castelló)
HELADOS ALACANT......................... 3,5
San Vicent del Raspeig (Alacant)
NEOCOS LABORATORIOS.................... 7
Algemesí (Valencia)
POSTRES LÁCTEOS ROMAR.............. 3,3
Albal (Valencia)
SPB..................................................... 5,4
Cheste (Valencia)

Algúns dos investimentos dos fabricantes interprovedores en 2015
Algunhas das máis de 240 fábricas do clúster industrial agroalimentario de Mercadona e os interprovedores
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CONVENIO MARCO DE BOAS PRÁCTICAS COMERCIAIS
Principios polos que se rexe a relación de Mercadona cos
fabricantes interprovedores

1

2

Obxectivo conxunto

Cooperación mutua

Relación baseada na aplicación dos
fundamentos do Modelo de Calidade
Total para a satisfacción do “Xefe”.

Sinerxías entre todos os procesos da cadea de
montaxe buscando a máxima eficiencia.

3

4

Principio de “gañar-gañar”

Cumprimento

Acordos beneficiosos para ambas as dúas partes.

Por ambas as dúas partes de todos os
compromisos nos prazos acordados.

5

6

Transparencia

Relación estable

Traballo conxunto co obxectivo de incrementar
a produtividade e a competitividade.

Convenios de duración indefinida con prazos e
avisos previos coñecidos por ambas as dúas partes.

100 novos provedores especialistas

En 2015 incorporáronse +
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Instalacións do interprovedor Dafsa no Polígono Industrial La Esperanza en Segorbe, Castelló.
57

FABRICANTES INTERPROVEDORES

BUQUE PESQUERO

ELVIMAR, S.L.
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Claramente identificados no envase dos produtos que fabrican para Mercadona,
cos que se mantén unha relación baseada nos principios do
Convenio Marco de Boas Prácticas Comerciais (ver páx. 56)

Unión Martín
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3.3

Bloques loxísticos
Innovar para eliminar sobreesforzos e transportar eficazmente
Mercadona reforza ano tras ano a súa rede loxística, que
en conxunto supera os 854.000 metros cadrados de superficie. E para abastecer os supermercados da compañía
na zona norte, iniciou en agosto de 2015 as obras do seu
novo bloque loxístico de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava),
cuxa primeira fase prevé finalizar en 2017. Este proxecto
contempla un investimento, nesta fase, de 50 millóns de
euros e a creación de 100 postos de traballo, que se irán
incorporando a medida que avance a súa construción,
na que participarán 150 pemes.
Ademais, ao longo do ano, realizou avances na construción
do seu novo bloque loxístico de Abrera (Barcelona), que
se prevé que estea finalizado e en total funcionamento
en 2018. Cun investimento de 300 millóns de euros, no
seu desenvolvemento colaboran 150 pemes, que á súa
vez dan traballo a 600 persoas, o que supón un impulso
importante na reactivación económica da zona durante
o transcurso das obras. Tras a posta en marcha en 2015
do almacén de produtos refrixerados, que se suma aos
de conxelados, envases e a fábrica de pan, actualmente o
50% das súas instalacións están operativas e dende elas
abastécense polo momento máis de 250 supermercados
de Cataluña e Aragón. En 2016, ademais, está previsto
incorporar a actividade do almacén de produtos secos.
O novo bloque de Abrera é o quinto intelixente da
compañía, que hai case unha década tomou a decisión

de innovar na súa rede loxística, co desenvolvemento e
a posta en marcha deste tipo de almacéns totalmente
automatizados. Este tipo de bloque loxístico, pioneiro
no sector, é unha aposta de Mercadona polo traballo
de calidade nos almacéns, xa que permite eliminar completamente calquera manipulación e sobreesforzo dos
traballadores, o que contribúe a previr e reducir o risco de
accidentes laborais e, ademais, incrementa a produtividade e eficiencia. De feito, foi en 2007 cando Mercadona
inaugurou o seu primeiro bloque destas características,
concretamente na localidade de Ciempozuelos (Madrid),
ao que posteriormente se sumaron os de Riba-roja de
Túria (Valencia), Villadangos del Páramo (León), Guadix
(Granada) e agora Abrera (Barcelona).
No seu conxunto, e dende que a compañía decidiu
apostar por este modelo loxístico que elimina sobreesforzos e incrementa a produtividade, Mercadona
destinou importantes esforzos e recursos á modernización da súa rede loxística intelixente, para a que
diariamente traballan máis de 1.300 persoas e na
que se investiron ao longo destes anos máis de 700
millóns de euros. Todo iso permítelle dispoñer dunha
loxística coa que abastecer eficientemente todos os
seus supermercados, 1.574 no momento do peche de
2015, co obxectivo, ademais, de transportar cada vez
máis con menos recursos e de permanecer “invisible”
para o ámbito.

Premio El Vigía 2015
O pasado mes de novembro Mercadona recibiu o Premio á Innovación e á Calidade Loxística da histórica publicación “El Vigía”,
especializada en loxística e infraestruturas, “pola súa busca constante de solucións loxísticas que lle permitiron crecer, innovar e
reducir custos”.
Josep Vicent Boira, secretario autonómico da Consellería de Vivenda, Obras Públicas e Vertebración do Territorio da Generalitat Valenciana, e Pedro
Corraliza, director da División de Transportes de Mercadona, no acto de entrega dos premios.
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MAPA BLOQUES LOXÍSTICOS
Máis de 854.000 m2 destinados a
garantir a cadea de subministración
da compañía
9 VILLADANGOS
DEL PÁRAMO

13 VITORIA-GASTEIZ

12 ABRERA

10 ZARAGOZA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

7 CIEMPOZUELOS
1 RIBA-ROJA
DE TÚRIA

A

A1 MERCAPALMA

4 SAN ISIDRO

5 HUÉVAR
11 GUADIX
BLOQUE LOXÍSTICO
en funcionamento

2 ANTEQUERA
6 GRANADILLA
DE ABONA

A3 LANZAROTE
A2 FUERTEVENTURA

A
A

8 INGENIO

EN PROXECTO/CONSTRUCIÓN
A

ALMACÉN SATÉLITE
RADIO ACCIÓN

1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valencia
2. ANTEQUERA, Málaga
3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona
4. SAN ISIDRO, Alacant
5. HUÉVAR, Sevilla
6. GRANADILLA DE ABONA, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
7. CIEMPOZUELOS, Madrid
8. INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León
10. ZARAGOZA, Zaragoza
11. GUADIX, Granada
12. ABRERA, Barcelona
13. VITORIA-GASTEIZ, Araba/Álava
A1. MERCAPALMA, Palma de Mallorca (Illes Balears)
A2. FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)
A3. LANZAROTE, Lanzarote (Las Palmas)

Obras do bloque loxístico de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava).
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Supermercado no Mercat del Ninot, Barcelona.
62

4

A SOCIEDADE

4.1 Valores para unha prosperidade compartida
4.2 Escoitar para mellorar
4.3 Relación co ámbito

4.4 Acción social de Mercadona

4.5 Medio ambiente e sostibilidade
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4.1
Valores para unha prosperidade compartida
Contribuír á prosperidade da sociedade onde Mercadona está presente pasa por
xestionar ética e responsablemente a relación cos seus compoñentes

Fomentar unha xestión ética que teña como base a
prosperidade de todos aqueles cos que se relaciona
Mercadona forma a base do modelo de empresa da
compañía. O diálogo, a transparencia, a cooperación e
o debate cos clientes, os traballadores, os provedores
e a sociedade fan que ano tras ano, e dende 1993, se
introduciran melloras no devandito modelo.
Actualmente, a participación dos clientes no desenvolvemento dos produtos e servizos, a dos traballadores
nos beneficios, as políticas de conciliación, o fomento
de relacións baseadas na estabilidade, a transparencia
na colaboración cos provedores, a redución do impacto
ambiental da compañía e a creación de emprego e riqueza
fan do proxecto común de Mercadona un proxecto de
prosperidade compartida, que lle devolve á Sociedade
parte do moito que dela recibe.
En 2015, as cifras avalan a achega directa que a compañía
realiza, como poñen de manifesto os 1.497 millóns de
euros aboados en concepto de tributos directos e indirectos ás Administracións Públicas, dos que 662 millóns
de euros corresponden aos pagamentos realizados á
Seguridade Social, 243 ao imposto de sociedades, 509
á recadación do IVE e do IRPF, e 83 a outros impostos
e taxas.
Así mesmo, e grazas ao seu compromiso coa xeración
de crecemento produtivo, a compañía tamén contribuíu
con 4.258 millóns de euros ao PIB nacional, un 0,14%
máis que en 2014, ao tempo que creou 1.000 postos
de traballo estable que conforman un cadro de persoal
de 75.000 traballadoras e traballadores.
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A achega que en 2015 a compañía realizou á Sociedade
foi igualmente relevante, grazas á colaboración que
mantén con máis de 2.000 provedores comerciais e de
servizos que forman parte do ámbito de Mercadona. O
seu compromiso co crecemento compartido permitiu,
de feito, impulsar as economías das zonas onde ten
presenza, como poñen de manifesto, por exemplo, os
datos da contribución realizada só polas 125 empresas
interprovedoras: 2.600 novos postos de traballo, ata
un total de 47.100 traballadores directos, un esforzo
investidor en 2015 de máis de 525 millóns de euros e
acordos de colaboración con máis de 20.000 pemes e
produtores de materias primas locais.
Todos estes datos reflicten o compromiso que Mercadona
mantén coa Sociedade, un compromiso estable, sostible
e integrador. E sobre todo, o traballo que a compañía
realiza ano tras ano para alcanzar un dos seus obxectivos
prioritarios: “consolidar un proxecto empresarial do que
a Sociedade se sinta orgullosa e queira que exista”.

O impacto que a actividade de Mercadona
xera no conxunto da sociedade é relevante
tanto en termos de renda e emprego, como en
contribución económica directa (traballadores,
empresas provedoras e interprovedoras e
Admistracións Públicas) e indirecta.

IMPACTO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DE MERCADONA E A
SÚA CADEA DE MONTAXE EN ESPAÑA
Achega Total de Renda e Traballo

19.500

* millóns de euros

1,8% do PIB

achega conxunta ao PIB

*
640.000
postos de traballo en España pola

actividade directa, indirecta e inducida do
ámbito de Mercadona

Cifras da Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona
Volume de
compras en España

15.393

85%
do volume

millóns de euros

total de compras

(produtos+servizos)

2.000

125

+

provedores
comerciais e de servizo

+

fabricantes
interprovedores

1.176

20.000

pemes e produtores
de materias primas

millóns de euros

investimento conxunto Mercadona e interprovedores

Contribución tributaria
Tributos directos e
indirectos

1.497 millóns de euros

(+1% que en 2014)

Contribución Tributaria Directa
Seguridade Social

Imposto de sociedades

Outros impostos e taxas

millóns de euros

millóns de euros

millóns de euros

553

243

83

Contribución Tributaria Indirecta
Seguridade Social

IRPF

282

227

millóns de euros

millóns de euros

millóns de euros

109

IVE

(*) Datos extraídos do informe Impacto Económico de Mercadona 2015 realizado polo Instituto Valenciano de Investigacións Económicas (IVIE).
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4.2

Escoitar para mellorar
Só a través da escoita activa podemos deseñar solucións conxuntas que
contribúan a mellorar a Sociedade
Na relación que Mercadona mantén coa Sociedade,
a comunicación e o diálogo constante son elementos claves, pois favorecen o entendemento mutuo.
Permiten coñecer as necesidades e inquietudes
de cantos a rodean, adaptarse mellor ao ámbito
e deseñar estratexias que ofrezan solucións máis
acertadas e adecuadas para fomentar o crecemento
compartido e a convivencia.
Por todo iso, Mercadona esfórzase constantemente
por achegar o seu modelo de empresa e os valores
sobre os que se basea o seu proxecto á Sociedade.
E así o seguiu facendo en 2015, por medio da
participación en diversos foros e en reunións con
diferentes organismos e asociacións de distintos
ámbitos, o que se traduciu nun coñecemento máis
profundo da compañía por parte da Sociedade.
En liña coa máxima de que “para poder Recibir
primeiro temos que Dar”, un dos seus obxectivos
coa Sociedade é o principio da transparencia,

que a compañía reforzou durante 2015, como
demostra, por exemplo, o feito de que a súa páxina web ofreza a información requirida pola Lei
de Transparencia dende que entrou en vigor en
decembro de 2014.

Proxecto “Mesa de Participación”
Para Mercadona é especialmente relevante coñecer
en profundidade as inquietudes, preferencias e
gustos dos consumidores. Por iso, en 2015 puxo
en marcha o proxecto “Mesa de Participación”,
no que traballa xunto ás federacións nacionais de
asociacións de consumidores de ámbito alimentario: CEACCU, CECU, FUCI, UNAE e CAUCE-UCA.
Todos os integrantes, que manteñen un convenio
marco de colaboración activo, realizaron reunións
periódicas ao longo do ano, cuxas conclusións,
extraídas das diferentes experiencias e análises
realizadas, concretáronse e difundíronse no primeiro estudo deste proxecto: “O Novo Perfil do
Consumidor”.

Diálogo coa Sociedade

72 asociacións de consumidores, tanto nacionais como autonómicas
Colaboración con 15 asociacións de celíacos, de intolerancias e outras alerxias

Achegamento a

Colaboración en 9 estudos e publicacións
25 convenios de colaboración
Participación en 18 xornadas e relatorios
87 encontros informativos
23 visitas a instalacións da compañía e interprovedores
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ALGÚNS RECOÑECEMENTOS

SOCIAIS 2015
Grazas á súa implicación coa Sociedade, a compañía recibiu diversos recoñecementos que supoñen
un estímulo para seguir traballando e impulsando iniciativas co seu ámbito

Informe Merco

Segunda empresa da clasificación con mellor Reputación Corporativa e primeira do sector da distribución xeneralista.
Así mesmo, Juan Roig, presidente de Mercadona, foi recoñecido co primeiro posto na clasificación de Líderes
Empresariais como o mellor valorado polo seu liderado.

Galardón do Banco de Alimentos de Sevilla
Premio “Amigos y Alimentos”
do banco de alimentos de Zaragoza.

Premio GEC de la Familia

(Grupo de Entidades Catalás da Familia) pola acción social emprendida nos comedores sociais
e bancos de alimento de Cataluña.

Recoñecemento da Fundación Ilundain
pola colaboración realizada en 2015.

Premio Conecta 2015 á Máxima Calidade e Frescura

concedido pola revista Mercados pola calidade e frescura da nosa gama de produtos hortofrutícolas.

Marco, “Xefe” do supermercado de Les Bruixes en Altafulla, Tarragona.
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4.3
Relación co ámbito
Colaboración mutua para dar solucións que faciliten a convivencia

Mercadona leva a cabo estratexias específicas para
que a súa actividade comercial non interfira nin
xere ningún impacto molesto para aqueles ámbitos
e barrios nos que ten presenza. Para iso analiza e
valora calquera suxestión que recibe, o que lle permite
emendar posibles fallos e poñer en marcha solucións
encamiñadas a, como é o seu obxectivo, consolidar
unha relación de boa convivencia cos seus veciños.
En 2015, xestionáronse 81 suxestións, queixas e
melloras recibidas dos nosos veciños, das que un
62% foron resoltas satisfactoriamente en menos
de 30 días, no resto a duración dependeu do tipo
de intervención que houbo que realizar.

Tras varias reunións con diferentes departamentos
da empresa e provedores para tratar de darlle solución a unha posible molestia común en todos os
supermercados, como é a do ruído que poida xerar
o impacto das rodas das transpaletas nas tendas,
el mesmo ideou un novo sistema, por resorte de
elevación, co que se superou esta continxencia. O
propio Alberto, coa colaboración do xerente de
Obras, Javier Revenga, deseñou o prototipo que
posteriormente fabricou o provedor de transpaletas
AGEREC, e para cuxa adaptación se vai destinar un
investimento de 2,5 millóns de euros.

Ademais desta prioridade, ao longo do ano a compañía seguiu desenvolvendo un proxecto posto en
marcha en 2014: a “Xestión Proactiva de Veciños”.
Esta ferramenta preventiva permitiulle evitar que
se produzan posibles molestias, tras identificar
previamente os focos potenciais e realizar en 2015,
co devandito obxectivo, máis de 4.100 revisións
nos procesos de carga e descarga, así como máis
de 5.400 nos procesos internos das instalacións e
supermercados.
Para Mercadona, a boa convivencia cos seus veciños
é prioritaria e un compromiso no que se implican
cantos forman parte do cadro de persoal. O exemplo
máis evidente diso é o protagonizado en 2015 por
Alberto Sanjuán, responsable de mantemento da
zona onde se sitúa o supermercado que a compañía
ten no barrio ovetense de El Fontán (Asturias).
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Alberto, responsable de Mantemento de Asturias e Galicia, xunto
ás transpaletas con sistema de resortes de elevación que el ideou,
no supermercado El Fontán en Oviedo.

Imaxes de antes e de despois do xardín da cuberta do supermercado do Paseo General Martínez Campos en Madrid, situado nun
patio dun bloque.

Apoio ao comercio tradicional:
Mercados Municipais
Mercadona impulsa o comercio de proximidade
das zonas e dos barrios nos que ten presenza e
mantén un compromiso especial coa convivencia
de formatos tradicionais. Dentro deste compromiso
enmárcase o plan de revitalización de mercados
municipais iniciado en 2001.
No momento do peche de 2015 a compañía compartía a ilusión por este proxecto con máis de

1.590 comerciantes distintos, repartidos entre os
33 mercados municipais nos que a compañía ten
unha tenda. Mercadona vai seguir apostando pola
convivencia cos formatos tradicionais, motivo polo
que nos próximos anos ten previsto abrir 5 tendas
máis en mercados tradicionais, tras inaugurar tamén
5 en 2015: Mercat de Pallejà en Pallejà (Barcelona),
Mercat del Ninot en Barcelona, MercaGavà en
Gavà (Barcelona), Mercat de Creixell en Creixell
(Tarragona) e Mercat de Volpelleres en Sant Cugat
del Vallès (Barcelona).

Colaboración co comercio de barrio

33

tendas

en mercados
municipais

1.590

+

comerciantes

comparten a ilusión de recuperar
o comercio tradicional

69

Apoio ao emprendemento e á docencia
Mercadona impulsa o emprendemento, un dos motores
de crecemento da Sociedade. Faino tanto interna como
externamente, o que lle permite incorporar talento ao
desenvolvemento do Proxecto Mercadona e compartir
tamén coa Sociedade iniciativas innovadoras que xeran
crecemento e produtividade.
Exemplo de apoio ao emprendemento é o patrocinio,
xunto a EDEM e a Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE), da categoría “ao Emprendedor” dos Premios
Rey Jaime I. En 2015, ano da sexta edición desta nova
categoría, o emprendedor galardoado foi Óscar Landeta,
fundador e director xeral da empresa Certest Biotec,
firma biotecnolóxica que desenvolve produtos que
permiten a detección de enfermidades de orixe vírica,
bacteriana entre outras, sen necesidade de instalacións

ou equipos de ensaio, a través de probas parecidas ás
dos coñecidos test de embarazo.
Igualmente, Mercadona mantén dende hai anos unha
relación estreita co ámbito da docencia, co que se implicou a través do Centro Universitario de EDEM Escola
de Empresarios, da que a compañía é patrón. Co fin
de contribuír á formación de futuros empresarios e directivos irradiando os valores fundamentais do Modelo
de Calidade Total, Juan Roig foi en 2015 o profesor
titular das materias de Fundamentos de Dirección de
Empresas do Grao ADE para Emprendedores e da de
Empresa do Grao en Enxeñería e Xestión Empresarial,
materias que impartiu durante as mañás dos sábados.
Ademais, Mercadona volveu avalar o importante labor
que EDEM realiza dende hai anos na formación de
empresarios, directivos e emprendedores. En 2015,

Os patrocinadores do Premio Rey Jaime I ao Emprendedor, Mercadona, a Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) e a Escola de Empresarios
EDEM, xunto ao premiado Óscar Landeta, fundador e director xeral da empresa Certest Biotec, durante o acto.
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O pasado mes de setembro de 2015, EDEM, Lanzadera e Angels estrenaron novas instalacións na Marina Real Juan Carlos I de Valencia, creando así un gran polo emprendedor no Mediterráneo, a Marina de Empresas, onde se cobre o ciclo completo do emprendemento pois engloba a
formación (EDEM), a aceleración (Lanzadera) e o investimento (Angels); onde se respira unha filosofía común: a cultura do esforzo, o espírito
emprendedor e o liderado.

o presidente da compañía, Juan Roig, participou no
Curso “15 x 15: 15 días con 15 empresarios líderes”,
ao tempo que distintos directivos de Mercadona colaboraron nalgúns dos programas de xestión empresarial
que se imparten en EDEM.

aos dez principios e valores do devandito pacto, e
todo isto queda reflectido no informe de progreso
que valida o cumprimento dos devanditos principios,
que se remitiu á Rede Española do Pacto Mundial.

Pacto Mundial
Mercadona está adherida dende o ano 2011 ao Pacto
Mundial pola defensa dos valores fundamentais en
materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio
Ambiente e Loita contra a Corrupción. A compañía
deu un paso máis no exercicio 2015, tras adquirir o
compromiso de socio. Con iso reforza o seu apoio

Consulta o noso informe de progreso:

https://www.unglobalcompact.org/participation/
report/cop/create-and-submit/detail/165971
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4.4
Acción social de Mercadona
En 2015 Mercadona doou 4.200 toneladas de alimentos, ademais das máis de
7.000 toneladas doadas grazas á solidariedade dos nosos “Xefes”

Colaboración con

Convenios con

comedores sociais

bancos de alimentos

100

+
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e outras entidades

En 2015, e para devolver parte de canto a Sociedade
lle dá, Mercadona seguiu desenvolvendo o seu plan
de acción social por medio do apoio a diversas institucións e entidades sociais que, ao longo do ano,
axudaron a moitas persoas. En total, e a través das
distintas iniciativas nas que participou en todas as
comunidades autónomas, doou 4.200 toneladas de
alimentos, o equivalente a 70.000 carros da compra.
A compañía, así mesmo, consolidou o seu programa
de colaboración con comedores sociais. En 2015,
Mercadona apoiou o labor de máis de 100 institucións de diferentes localidades de España ás que lles
doa diariamente produtos que non son aptos para
a venda pero que si están en perfectas condicións
para o seu consumo.
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4.200
toneladas

de alimentos
doados

Ademais, Mercadona colaborou, a través dos seus
supermercados, en diferentes “Operacións Quilo” e
na “Gran Recollida” organizada polos bancos de alimentos. En todas estas iniciativas, a resposta solidaria
dos “Xefes” foi espectacular: máis de 7.000 toneladas
doadas. Nestas operacións colaboraron de forma entusiasta os traballadores da compañía, que destinaron,
por exemplo, máis de 9.100 horas de traballo da súa
xornada laboral só a apoiar a “Gran Recollida”, operación á que Mercadona contribuíu ademais cunha
axuda loxística valorada en 130.000 euros.
Mercadona, ademais, volveu participar activamente
en 2015 na iniciativa de AECOC “A alimentación non
ten desperdicio, aprovéitaa”. Ao longo do ano e de
xeito continuado, este programa pon en contacto

todos os actores da cadea de subministración para
crear sinerxías e previr o desperdicio alimentario en
todos os ámbitos.

Murais Trencadís
En 2015 Mercadona, xunto a Pamesa Cerámica,
seguiu colaborando co Centro Ocupacional “El
Molí” en Onda, a Granxa Fogar “El Rinconet” en
Villafamés, a Cooperativa Valenciana Koynos de

Godella, o Centro Ocupacional Torreblanca, Afanias,
os Centros Ocupacionais do Institut Valencià d’Acció
Social Buris Anna, El Maestrat, Belcaire e a Fundación
Roig Alfonso da Comunitat Valenciana. Grazas a este
labor de apoio, e dende o inicio do proxecto no ano
2011, arredor de 200 persoas con discapacidade intelectual traballaron na fabricación de máis de 3.500
murais de trencadís distintos, que a compañía coloca
como decoración, principalmente, das súas seccións
de peixe, carne e chacinería.

Mª Ángeles e Tamara, traballadoras do supermercado de Camí A Fundación Roig Alfonso da C.V. elaborando os murais.
Cas Ramons en Sant Antoni de Portmany, Eivissa, fronte ao mural
decorativo realizado coa técnica trencadís da sección de chacinería.
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4.5
Medio ambiente e sostibilidade
A prevención como mellor estratexia de xestión para unha maior
eficiencia no uso de recursos
Mercadona mantén un compromiso constante coa
sostibilidade, consciente de que os recursos naturais
son un ben escaso que hai que protexer e aproveitar
eficientemente. Por iso, desenvolve estratexias e
plans de optimización baseados na prevención, en
“facer máis con menos” sempre que engada valor ao
“Xefe”, todo iso co obxectivo de reducir ao máximo
o impacto da súa actividade no medio.

e xestión de residuos. Iso tradúcese en moi diversas
iniciativas, que se incorporan transversalmente e
nas que o conxunto de interprovedores e provedores se involucran igualmente. O resultado deste
traballo conxunto tradúcese en importantes aforros
de enerxía, así como nunha redución de residuos e
a minimización do consumo de recursos ao longo
de toda a cadea.

Con este fin, a compañía dispón de mecanismos de
control de impactos e de optimización de procesos
en tres áreas principais: loxística, eficiencia enerxética

Ademais, a compañía seguiu desenvolvendo en
2015 distintas estratexias para diminuír a xeración
de residuos en tendas e almacéns, e para darlles

Economía Circular
Converter residuos en recursos, incorporándoos de
novo ao ciclo da economía produtiva e reducindo á
vez o impacto ambiental dos procesos.

0
Produtos

4

Algúns exemplos:

1

Aproveitamento de subprodutos doutros fabricantes interprovedores: Bynsa reaproveita o arroz

Residuos de proceso

partido de Arrocerías Pons para elaborar pensos para
mascotas.

Novos produtos

3

Tratamento

Recuperación de
materias primas
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2

Aproveitamento de excedentes: os limóns que
comercializa Tana e que superan o calibre comercial
envíanse aos fabricantes interprovedores Helados
Alacant e Helados Estiu para elaborar xeado de limón.
Hortalizas de Agrícola Perichán son aproveitadas por
Dafsa para a elaboración de zumes e gaspachos.

Algunhas cifras 2015

10

120.000

aforro enerxético

redución de
emisións de CO2

millóns de euros

819

millóns de
kWh

25

Supermercado da Expo na Av. José Atarés, Zaragoza.

un novo uso aos que se xeran, ben sexa mediante
a súa reciclaxe ou mediante o seu aproveitamento
noutros procesos.

Principais liñas de acción
Optimización loxística: conseguir a maior eficiencia
posible, aproveitando ao máximo o espazo de cada
camión e utilizando o mínimo de traxectos para
transportar máis con menos recursos. Así mesmo,
para contribuír á desconxestión das cidades, Mercadona estableceu alí onde é factible a descarga
urbana silenciosa en horas val, que beneficia o tráfico
rodado durante o día, reduce os ruídos e as emisións
e optimiza tamén os tempos de descarga para as
572 tendas. Aínda que se traballa intensamente
para mellorar a eficiencia e reducir o impacto do
transporte por estrada, Mercadona tamén busca
a diversificación loxística facendo uso do tren e do
barco, medios cos que este ano transportou case
50.000 toneladas de produtos máis que en 2014.

Eficiencia enerxética: ao longo de 2015 seguíronse
implantando medidas de aforro enerxético que, xunto
á formación e concienciación do persoal de tendas,

de investimento en
protección do
medio ambiente

toneladas

tendas
ecoeficientes

almacéns e oficinas, permite avanzar no obxectivo de
“utilizar unicamente a enerxía que se necesita”. No
momento do peche do ano, o 47% dos supermercados da compañía eran tendas ecoeficientes, todas
elas con medidas sostibles, como o uso de lámpadas
de baixo consumo, reloxos programadores e sistemas
que recuperan a calor residual da sala de máquinas
para climatizar as seccións da tenda, e que no seu
conxunto reducen nun 20% o consumo enerxético.

Redución de residuos: os residuos de cartón, plástico,
poliexpan e madeira xerados durante o proceso de
Mercadona son reciclados tras unha fase previa de
clasificación e compactamento nas tendas. Outras
medidas aparentemente pequenas, como reducir
un micron o grosor do plástico flexador dos palets,
conseguen importantes aforros de material sen
comprometer a seguridade do transporte. Ademais,
e dentro das súa estratexias para reducir o desperdicio alimentario, Mercadona conta con ferramentas
informáticas que facilitan o axuste dos pedidos á
demanda para reducir o desperdicio alimentario. A
compañía tamén colabora na estratexia do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
“Máis alimento, menos desperdicio”.
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Retail Forum

Transporte Sostible

Dende a súa fundación, en 2009, Mercadona forma
parte do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), no que distribuidores de toda Europa
adoptan compromisos e poñen en común boas prácticas para mellorar a sostibilidade dos seus procesos.
Os distribuidores que participan neste proxecto son
monitorizados anualmente por unha auditora externa.
Copresidido pola Comisión Europea, o REAP acaba
de renovar o seu mandato para o próximo trienio
coa mesma meta coa que se fundou: avanzar cara
ao obxectivo común de conseguir unha economía
circular na que os recursos naturais se aproveiten ao
máximo e os residuos se minimicen.

O esforzo principal dos procesos loxísticos de Mercadona en materia de medio ambiente está enfocado en “transportar máis con menos recursos”,
co que, ademais de reducir o impacto que a devandita actividade xera, conséguense importantes
aforros de enerxía e de recursos.

A pertenza ao REAP implica a aceptación do seu
código de conduta, polo que as empresas asinantes
se comprometen a:
1. Fomentar a produción e o uso de produtos sostibles
2. Reducir o impacto ambiental das tendas
3. Optimizar o transporte de mercadorías
4. Reducir a embalaxe e minimizar os residuos
5. Mellorar o acceso aos establecementos
6. Mellorar a comunicación cos clientes

A flota de camións está composta na súa totalidade por camións que cumpren cos estándares Euro
5 e Euro 6. Trátase dos estándares máis esixentes
que existen actualmente en materia de emisións á
atmosfera.

Compromiso polo clima
En 2015, Mercadona adheriuse á iniciativa “1 millón de
compromisos polo clima”, que promove a fundación
sen ánimo de lucro Ecología y Desarrollo (ECODES)
xunto ao Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente e outras fundacións e ONG’s. Coa súa adhesión,
Mercadona, como o resto de entidades e organismos
participantes, colabora e comprométese para conseguir
concienciar a cidadanía do importante reto que supón
a loita contra o cambio climático.

Memoria de Medio Ambiente de Mercadona
Para máis información, consultar a Memoria de Medio Ambiente de Mercadona,
de periodicidade bienal, e cuxa última edición cobre os anos 2013 e 2014.

http://www.noticiasmercadona.es/memorias/MMA-2014/
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XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, EFICIENCIA E SOSTIBILIDADE
Datos Relevantes

Reciclaxe
Toneladas
papel e cartón

Toneladas
plástico

Toneladas
poliexpan

Toneladas
madeira

Toneladas pilas
usadas recollidas
en tendas

Toneladas
tonners
reciclados

2015

170.000

11.590

1.734

1.679

152

2

2014

159.300

10.800

2.060

1.650

152

3

185.000

toneladas de materiais reciclados

Por estrada

Tendas con Descarga
Urbana Silenciosa

Transporte
Estándares de
emisións na flota

Por barco

Toneladas de mercadoría
transportada

Colectores
transportados

(camións Euro 5 e Euro 6)

2015

572

100%

2015

784.500

37.300

2014

523

99%

2014

686.500

32.700

Por ferrocarril
Trens ao ano

Colectores
transportados

Millóns menos de
km percorridos
por estrada

Toneladas menos
de emisións de
CO2 á atmosfera

Toneladas
transportadas

2015

460

9.100

9,4

8.500

192.000

2014

600

11.500

9,6

8.700

242.000
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ALGUNHAS ENTIDADES E ORGANISMOS COS
QUE MERCADONA COLABORA
“Grazas a todos por axudarnos cada día a
mellorar coas vosas achegas e suxestións”

Supermercado de Portal de Foronda en Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava.
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AECOC

Asociación Española de Codificación Comercial

AECOSAN

ESCODI

Escola Superior de Comercio e Distribución
de Terrassa

Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria
e Nutrición

EuroCommerce

ASEDAS

ERRT

Asociación Española de Distribuidores, Autoservizos e
Supermercados

AINIA

Asociación para a Investigación da Industria
Agroalimentaria

European Retail Round Table

FACE

Federación de Asociacións de Celíacos de España
Foro Interalimentario

AVE

Asociación Valenciana de Empresarios
Cámara de España
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélxica
e Luxemburgo
Cátedra da Empresa Familiar da Universidade de
Alacant

CEOE

Confederación Española de Organizacións
Empresariais e as súas respectivas organizacións
territoriais e autonómicas
Consello Asesor Agroalimentario do Instituto San Telmo

CEC

Consello Empresarial da Competitividade

MAGRAMA

Direccións Xerais do Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente

Ecoembalaxes España

Fundación COTEC

Fundación CyD

Coñecemento e Desenvolvemento
Fundación ETNOR

Fundación Seres

IEF

Instituto da Empresa Familiar
Máster en Xestión de Empresas Agroalimentarias
da Fundación Lafer
Pacto Mundial

Retail Forum

Foro Europeo da Distribución para a
Sostibilidade

Respon. Cat

Responsabilidade Social en Cataluña

SESAL
EDEM

Sociedade Española de Seguridade Alimentaria

Escola de Empresarios

Transforma España
ENAC

Entidade Nacional de Acreditación

Autoridades Sanitarias ou de Seguridade Alimentaria
nas distintas comunidades autónomas
79

Centro de Formación e Servizos de Albalat dels Sorells, Valencia. Obra dirixida por Rstudio Arquitectura.
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O CAPITAL
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5.1

Actividade e evolución da compañía
Constituída en Tavernes Blanques (Valencia) en
1977, o obxecto social de Mercadona é “a compravenda de todos os artigos que comprende o ramo
da alimentación, así como o seu comercio; pode
abrir establecementos para a venda polo miúdo ou
por xunto dos citados produtos, a prestación de
servizos de transporte de todo tipo de mercadorías,
e realizar estudos, programas, informes e calquera
outra actividade que directa ou indirectamente se
relacione coa informática e a xestión, contabilidade,
administración e control de empresas”.

e, por conseguinte, permitiu lograr a satisfacción do
quinto compoñente: O Capital. A confianza que día
a día depositan na empresa os máis de 5 millóns de
fogares, o esforzo diario na realización do traballo
rutineiro dos 75.000 traballadores, o compromiso dos provedores e a boa acollida da sociedade
permitíronlle á compañía conseguir os obxectivos
económicos, consecuencia da Cultura do Esforzo e
do Traballo, e da aplicación do modelo de xestión
baseado na Calidade Total.
Como en exercicios anteriores, as contas anuais foron
auditadas por Deloitte, S.L., que con data do 29 de
xaneiro de 2016 emitiu o seu informe sen salvidades,
conforme vén sendo habitual. O devandito informe,
xunto coas contas anuais, deposítase no Rexistro
Mercantil de Valencia.

Mercadona dedícase á distribución de produtos de
alimentación, droguería e perfumería, a través dos
seus 1.574 supermercados, que se abastecen dende
os diferentes bloques loxísticos que a empresa ten
estratexicamente situados no territorio nacional.
Un ano máis, a satisfacción do resto de compoñentes
tivo o seu reflexo nos datos económicos da compañía

Principais Cifras

(millóns de euros e de quilitros)

2014

2015

% Variación

Unidades de venda quilos-litros

10.103

10.649

5%

Facturación

20.161

20.831

3%

Resultado de explotación

675

765

13%

Resultado antes de impostos

738

810

10%

Resultado despois de impostos

543

611

12%

Estas cifras reforzan a solidez dunha xestión baseada no Modelo de Calidade Total.
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5.2

Evolución das unidades
de venda (quilitros)
No momento do peche do exercicio, a compañía
alcanzou unha cifra de 10.649 millóns de quilitros
vendidos, un 5% máis que os 10.103 de 2014. A
compañía está satisfeita con esta cifra, pois pon de
manifesto a confianza depositada polos 5 millóns
de fogares ao longo destes doce meses.

Evolución quilitros vendidos
10.103

2014

10.649

2015

millóns de quilos-litros (quilitros)

5.3

Evolución das
vendas
A confianza dos “Xefes”, a apertura de 60 tendas (7
peches), as reformas acometidas en 30 supermercados e a aposta firme por prescribir a oferta coa mellor
relación calidade-prezo permitíronlle a Mercadona
alcanzar en 2015 un volume de facturación de
20.831 millóns de euros, un 3% máis que en 2014.

Evolución das vendas brutas
20.161

2014

20.831

2015

millóns de euros

5.4

Evolución do
beneficio
O beneficio antes de impostos situouse en 810 millóns
de euros en 2015, fronte aos 738 millóns de euros
do exercicio precedente, o que representa un incremento do 10%. Pola súa banda, o beneficio despois
de impostos en 2015 foi de 611 millóns de euros,
un 12% máis que en 2014, ano no que Mercadona
obtivo un resultado neto de 543 millóns de euros.

Evolución do beneficio neto
2014

543

2015

millóns de euros

611

Supermercado no Mercado de San Enrique, Madrid.
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Mª Lucía, “Xefa” do supermercado de Olivenza, Badajoz.
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5.5

5.6

Evolución do EBITDA
O resultado operativo de Mercadona mantivo unha
evolución acorde co resto de magnitudes, situouse
o EBITDA da compañía no momento do peche do
exercicio 2015 en 1.120 millóns de euros, fronte aos
1.070 millóns de euros do ano 2014.

Evolución do EBITDA
2014
2015

millóns de euros

1.070

1.120

Evolución dos
investimentos
O 31 de decembro de 2015, Mercadona conta cun
total de 1.574 supermercados, distribuídos en 49
provincias de 17 comunidades autónomas, e continúa
a súa implantación no territorio nacional.
Durante estes doce meses, Mercadona realizou
investimentos por valor de 651 millóns de euros,
destinados, principalmente, á construción de 60
novas tendas e á reforma de 30 supermercados para
adecualos aos estándares de comodidade da cadea.
Durante o ano 2015, continuaron as obras do novo
bloque loxístico de Abrera (Barcelona), e iniciouse
a construción do novo bloque de Vitoria-Gasteiz
(Araba-Álava). Así mesmo, seguen os investimentos
dentro do proxecto informático de transformación
dixital que Mercadona está acometendo.

Evolución dos investimentos
2014
2015

millóns de euros

655

651
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5.7

5.8

Evolución dos
recursos propios

Evolución da
produtividade

A capitalización da práctica totalidade dos beneficios obtidos supuxo que, no momento do peche do
exercicio 2015, a cifra de recursos propios ascende
a 4.392 millóns de euros.

Durante 2015 produciuse un incremento da produtividade, que foi de 25.500 euros de venda por
persoa ao mes, fronte aos 25.400 de 2014.

Hai que sinalar a constante evolución da proporción
de recursos propios respecto ao activo total, que
pasou dun 55% en 2014 a un 57% en 2015.

Este dato reflicte a implicación das persoas que
forman parte do Proxecto Mercadona en alcanzar
os obxectivos fixados pola compañía.

Evolución dos recursos propios
2014

2014
2015

2015

millóns de euros

3.884

4.392

Evolución da produtividade
2014

2014
2015

2015

euros vendidos/persoa/mes

Mural de fervidos na sección de froita e verdura.
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25.400

25.500

5.9
Outros indicadores
5.9.1 Retorno sobre os fondos propios
(ROE)
Definido como Beneficio entre Fondos Propios
medios do exercicio.
Datos coherentes coa estrutura de capital de
Mercadona, baseada na fortaleza dos Fondos
Propios, e co Modelo de Calidade Total, onde
a satisfacción do compoñente Capital se logra
tras satisfacer o resto de compoñentes.

5.9.2 Cash flow operativo
Definido como os fluxos de efectivo das actividades de explotación.
Os fondos xerados por negocio financiaron o
crecemento orgánico de Mercadona así como
os investimentos do exercicio, ademais de
manter a sólida posición de caixa.

5.9.3 Fondo de manobra
O prazo medio de pagamento a provedores
foi de 45 días e o prazo de rotación de existencias de 15 días.

En millóns €

2014
543

2015
611

Fondos Propios ao principio do exercicio

3.438

3.884

Fondos Propios ao final do exercicio

3.884

4.392

Fondos Propios medios

3.661

4.138

ROE

15%

15%

En millóns €

Resultado antes de impostos

2014
738

2015
810

Axustes ao resultado

359

358

Cambios no capital corrente

80
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Cash Flow operativo antes de impostos

1.177

1.227

Pagamentos imposto sobre beneficios

(237)

(243)

CASH FLOW OPERATIVO

940

984

En millóns €
Activo corrente

2014
3.608

2015
4.084

Pasivo corrente

(3.041)

(3.161)

FONDO DE MANOBRA

567

923

Beneficio
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MERCADONA, S.A.

Balance de situación o 31 de decembro de 2015
(en miles de euros)

ACTIVO NON CORRENTE

3.575.406			

Inmobilizado

3.529.883			

Activos por imposto diferido
		

ACTIVO CORRENTE

4.084.708			

Existencias

654.578			

Debedores

98.477			

Investimentos financeiros

74.660			

Efectivo e outros activos líquidos

3.256.993			

TOTAL ACTIVO

7.660.114

PATRIMONIO NETO

4.392.263

Capital
		
Reservas
		
Resultado do exercicio
		

PASIVO NON CORRENTE

Provisións e débedas a longo prazo
		
Pasivos por imposto diferido
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45.523

15.921
3.764.997
611.345
106.888
24.203
82.685

PASIVO CORRENTE

3.160.963

Provedores
		
Acredores e débedas con Administracións Públicas
		
Persoal
		
Pasivos por imposto corrente

2.224.644

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO

7.660.114

684.770
239.756
11.793

MERCADONA, S.A.

Conta de perdas e ganancias correspondente ao exercicio rematado o 31 de decembro de 2015
(en miles de euros)

Importe cifra de negocios
Aprovisionamentos
Outros ingresos de explotación

19.059.157
(14.376.994)
18.324

Gastos de persoal

(2.391.368)

Outros gastos de explotación

(1.171.680)

Amortización inmobilizado
		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(372.076)
765.363

Ingresos financeiros
		
Deterioración e resultados

33.849

RESULTADO FINANCEIRO

44.902

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre beneficios

RESULTADO DO EXERCICIO

11.053

810.265
(198.920)
611.345

89

Supermercado de Megapark en Barakaldo, Bizkaia.
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TRAXECTORIA
MERCADONA
1977-2015

91

TRAXECTORIA
1977-1991
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1977

1981

1982

1986

O matrimonio formado por
D. Francisco Roig Ballester
(1912-2003) e Dª Trinidad
Alfonso Mocholí (19112006) inicia a actividade
de Mercadona dentro do
Grupo Cárnicas Roig. As daquela carnicerías do negocio
familiar transfórmanse en
ultramarinos.

Juan Roig e a súa esposa,
xunto aos seus irmáns Fernando, Trinidad e Amparo,
cómpranlle Mercadona ao
seu pai. A empresa conta
con 8 tendas de aproximadamente 300 m2 de sala de
vendas. Juan Roig asume a
dirección da compañía, que
inicia a súa actividade como
empresa independente.

Primeira empresa en España
en utilizar o escáner para a
lectura do código de barras
nos puntos de venda.

Implantación da tarxeta de
compra, de uso gratuíto
para “O Xefe”.

1988

1989

1990

1991

Inauguración do bloque
loxístico de Riba-roja de
Túria (Valencia), pioneiro en
España por estar totalmente
automatizado.

Adquisición de Cesta Distribución e Desarrollo de
Centros Comerciales, que
lle permite á compañía ter
presenza en Madrid.

Juan Roig e Hortensia Mª
Herrero pasan a ostentar
a maioría do capital da
compañía.

Adquisición de Dinos e Super Aguilar.
Iníciase o Intercambio Electrónico de Datos (EDI) con
provedores.

Adquisición de Supermercados Superette, que contaba
con 22 tendas en Valencia.
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TRAXECTORIA
1992-2001

1992

1993

1996

Alcánzanse as cifras de
10.000 traballadores e 150
tendas.

Implantación da estratexia
comercial SPB (Sempre Prezos Baixos), que máis adiante derivará no Modelo de
Calidade Total.

Nacemento das marcas Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy.
Apertura do supermercado
número 200, en Segorbe
(Castelló).
Asínase o primeiro convenio
de empresa para todos os
traballadores.
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1997
Acordo de unión con Almacenes Gómez Serrano,
Antequera (Málaga).

1998

1999

2000

2001

Adquisición de Almacenes
Paquer e de Supermercados
Vilaró, ambos os dous en
Cataluña.

Finaliza o proceso, iniciado
en 1995, de converter en
fixos todos os membros do
cadro de persoal, que neses
momentos era de 16.825
traballadores.

Construción do bloque
loxístico de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona).

Inauguración do primeiro
centro educativo infantil
gratuíto para os fillos dos
traballadores, no bloque
loxístico de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona).

Inauguración, en Massanassa (Valencia), da primeira
Tenda por Ambientes.

Inauguración do bloque
loxístico de Antequera
(Málaga).

Celebración da primeira
Reunión de interprovedores.

Iníciase o proxecto de
novo deseño e modelo de
perfumerías.

Sinatura do Convenio
Colectivo de Empresa
(2001-2005).

Mercadona alcanza as 500
tendas coa apertura do seu
primeiro supermercado en
Linares (Jaén).
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TRAXECTORIA
2002-2010

2003

2004

2005

Primeira empresa en realizar
unha Auditoría Ética.

Inauguración do bloque
loxístico de Huévar (Sevilla) e
do terceiro centro educativo
infantil da empresa.

Implantación do novo uniforme Mercadona.

Vixésimo quinto aniversario da compañía.

Inauguración do bloque
loxístico de Granadilla de
Abona (Tenerife).

Inauguración da tenda número 1.000 da compañía,
en Calp (Alacant).

Sinatura do novo Convenio Colectivo de Empresa
para os próximos catro anos
(2006-2009).

Relanzamento
da
nova imaxe da Tarxeta
Mercadona.

Inauguración do bloque loxístico de Sant Isidre (Alacant) e
do segundo centro educativo
infantil da empresa.
Lanzamento da nova liña de
perfume Hortensia H.
Inauguración dun supermercado nas instalacións de El
Mercat de l’Olivar, en Palma
de Mallorca.
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O Comité de Dirección decide como norma xeral non
abrir os supermercados os
domingos.

2006

2007

2008

2009

2010

Posta en marcha da primeira fase do bloque loxístico
Almacén Siglo XXI de Ciempozuelos (Madrid).

Realiñamento de Mercadona co Modelo de Calidade
Total, quince anos despois
da súa implantación.

Volver á sinxeleza para ter
unha oferta eficaz facendo
o que lle engada valor ao
“Xefe”.

Cuarta empresa do mundo
mellor valorada en reputación corporativa, de acordo
co estudo do Reputation
Institute de Nova York.

Carro Menú para ofrecerlle
ao “Xefe” o carro da Compra Total de maior calidade
e máis barato do mercado.

Sinatura do novo Convenio
Colectivo de Empresa e Plan
de Igualdade (2010-2013).

Modelo de xestión de Recursos Humanos baseado
no Liderado e na Cultura
do Esforzo: claves para ser
unha empresa de alto rendemento e produtividade.

Inauguración do bloque
loxístico de Ingenio (Gran
Canaria).
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TRAXECTORIA
2011-2015

2011

2013

2014

2015

Mercadona fai trinta anos
dun modelo sostible que
pasa por facer crecer os
cinco compoñentes da
compañía.

Sinatura do Convenio Colectivo e Plan de Igualdade
2014-2018.

Apertura do supermercado 1.500 situado na cidade
de Santander, no barrio de
Cazoña.

Novo Centro de Formación
e Servizos en Albalat dels
Sorells (Valencia).

Iníciase o cobramento das
bolsas para adaptarse ao
Plan Nacional Integrado de
Residuos.

Reinventarnos para ser máis
tendeiros. Implantación de
novas seccións de frescos.
Iniciar o desenvolvemento
da Cadea Agroalimentaria
Sostible de Mercadona.
Inauguración do bloque loxístico de Guadix
(Granada).
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Posta en marcha do novo
Centro de Proceso de Datos situado en Albalat dels
Sorells (Valencia).

O modelo de innovación radical de Mercadona é recoñecido internacionalmente.

O Proxecto Mercadona
segue avanzando...
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