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A fotografía da portada corresponde á fachada do Novo Modelo de Tenda Eficiente do 
supermercado situado na localidade de Peligros (Granada).

“A nosa responsabilidade como empresa é  
contribuír a mellorar a satisfacción dos  
5 compoñentes da compañía, sempre”

Mercadona Memoria Anual 2016
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Detalle da fachada do Novo Modelo de Tenda que representa o código de barras.
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2. O TRABALLADOR

4.000
NOVOS EMPREGOS 
FIXOS

120 directivos 
en Portugal

79.000
TRABALLADORES

con emprego estable 
e de calidade

54 MILLÓNS 

DE EUROS 

investidos en 
formación

1.297
EUROS/MES BRUTOS

de soldo de inicio do 
persoal base
1.122 euros/mes netos

300
MILLÓNS DE EUROS

de prima variable 
repartidos entre 
o cadro de persoal

Os nosos 
feitos
máis 
relevantes

2016

1. “O XEFE”

1.614
TENDAS EN 2016

50 aperturas e  
35 reformas

300
NOVIDADES 
NA OFERTA

350 melloras de produto 
realizadas e 150 produtos 
de coinnovación

MILLÓNS DE 
FOGARES

 

5,1
compran en 
Mercadona

15%
cota de mercado en 
superficie total de 
venda da distribución 
organizada en España

Presenza en

17 COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
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5. O CAPITAL

685
MILLÓNS DE EUROS 
de investimento

515
MILLÓNS DE EUROS 
destinados a reforzar 
os fondos propios

11.071
MILLÓNS DE 
QUILOS-LITROS 
(quilitros) vendidos (+4%)

21.623
MILLÓNS DE EUROS 
de facturación (+4%)

4. A SOCIEDADE

IMPACTO DA CADEA 
DE MONTAXE DE 
MERCADONA EN 
ESPAÑA:

660.000
postos de traballo 
directos, indirectos 
e inducidos

3,8% do emprego total

6.500
TONELADAS DE 
ALIMENTOS DOADOS

60
BANCOS DE 
ALIMENTOS E 
OUTRAS ENTIDADES

Colaboración con:

+120
COMEDORES 
SOCIAIS

1.468
MILLÓNS DE 
EUROS DE 
CONTRIBUCIÓN 
TRIBUTARIA

3. O PROVEDOR

16.055
MILLÓNS DE EUROS 
DE COMPRAS EN 
ESPAÑA,

máis do 85% do total

126
FABRICANTES 
INTERPROVEDORES

560
MILLÓNS DE EUROS 
INVESTIDOS POLOS  
INTERPROVEDORES

+2.500
PROVEDORES 
COMERCIAIS

e de servizo

65
NOVAS FÁBRICAS 
E LIÑAS DE 
PRODUCIÓN

+20.000
PEMES E PRODUTORES 
de materias primas

636
MILLÓNS DE EUROS 
de beneficio neto 
(+4%)

1,8%
do PIB nacional

20.100 millóns de euros
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O ano 2016 que finalizamos foi un ano no que, unha 

vez máis, o esforzo individual de todas e cada unha 

das persoas que conformamos o Proxecto Mercadona 

permitiunos seguir construíndo, conxuntamente, unha 

grande empresa que a sociedade queira que exista. E 

tamén, grazas ao compromiso e á implicación de to-

dos, alcanzar importantes fitos para a compañía e para 

os cinco compoñentes que a forman: “O Xefe”, como 

en Mercadona denominamos os clientes, O Traballador, 

O Provedor, A Sociedade e O Capital.

Dende a decisión de iniciar o noso proxecto internacio-

nal, co anuncio da expansión en Portugal; á posta en 

marcha do Novo Modelo de Tenda Eficiente, que mello-

ra e optimiza a experiencia de compra dos “Xefes”, to-

talmente conectada informaticamente e na que cobran 

un maior protagonismo as nosas seccións de frescos. E 

todo iso sen esquecer o desenvolvemento estratéxico 

no que está inmersa a compañía dende hai anos e que 

nos conduce a un obxectivo común: dispoñer dunha 

Oferta Eficaz que nos diferencie cada vez máis e de 

cuxos avances se sintan partícipes os nosos “Xefes”, os 

traballadores, os interprovedores e os provedores.

Esta participación activa chegou tamén ás nosas sec-

cións de produtos frescos por medio da implantación 

de distintas iniciativas, como a incorporación do zume 

fresco de laranxa natural acabado de espremer ou o 

sushi, ou unha maior adaptación á oferta local, apos-

tando polo produto de proximidade para gañar frescu-

ra. Iso levounos a incrementar o número de provedores 

locais de produtos frescos, que nos últimos dous anos 

se triplicaron.

Igualmente, constatamos que os pasos dados no de-

senvolvemento da estratexia de Oferta Eficaz durante 

2016 son unha grande oportunidade, froito da colabo-

ración e de ter sempre como faro “O Xefe”, que nos per-

mitiu introducir novos e exitosos produtos e incorporar 

ao noso proxecto máis de 500 provedores especialistas, 

o que supón outra das nosas fortalezas diferenciais.

Neste modelo de colaboración, e tamén ao longo do 

ano, alcanzamos melloras significativas no desenvol-

vemento da Cadea Agroalimentaria Sostible de Merca-

dona. E aínda que é certo que CASPOPDONA segue 

crecendo e consolidándose, somos conscientes de que 

nos queda moito por descubrir e, en consecuencia, 

por mellorar para crear entre todos, Mercadona, pro-

vedores, interprovedores e sector primario, un modelo 

agroalimentario eficiente e produtivo que teña sempre 

como faro satisfacer as necesidades do “Xefe”.

Mensaxe do 
Presidente
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“O esforzo individual de todas 
e cada unha das persoas que 
conformamos o Proxecto 
Mercadona permitiunos seguir 
construíndo, conxuntamente, 
unha grande empresa que a 
sociedade queira que exista”

O descrito anteriormente son só algunhas das numero-

sas iniciativas levadas a cabo durante 2016. Todas elas 

parten da nosa capacidade de cambio, calidade que 

nos permite ser áxiles na toma de decisións e acele-

rar a execución, pois en Mercadona dispoñemos dunha 

cultura de innovación constante enfocada a sorprender 

“O Xefe”, a través de produtos dunha gran calidade ao 

menor prezo posible e cun servizo excelente.

É neste paradigma de fomentar a participación con-

xunta para satisfacer “O Xefe”, onde se enmarcan os 

excelentes resultados alcanzados pola compañía en 

2016. Un ano no que as vendas experimentaron un 

crecemento dun 4% en volume, ata alcanzar os 11.071 

millóns de quilos-litros, mentres que a facturación se 

incrementou en 792 millóns de euros, un 4% máis que 

en 2015, ata os 21.623 millóns de euros.

A esta evolución hai que engadir o esforzo investidor 

sostido que realiza a compañía ano tras ano que as-

cendeu á cantidade de 685 millóns de euros, destina-

dos, principalmente, á apertura e reforma de supermer-

cados, á construción de novos bloques loxísticos e á 

implantación de novas ferramentas informáticas para 

dotar de axilidade e mellorar os procesos de decisión 

ao longo da cadea de montaxe da compañía.

Ao noso compromiso investidor, ademais, debe su-

marse o da xeración de emprego estable e de calida-

de, esforzo constante que supuxo en 2016 a creación 

de máis de 4.000 postos de traballo. Deste total, 120 

deles son mozos titulados portugueses, actualmen-

te en formación e que serán parte do futuro equipo 

directivo da compañía en Portugal. En definitiva, un 

cadro de persoal de 79.000 persoas no momento do 

peche do ano, cuxo talento, motivación e esforzo no 

traballo diario é a principal forza impulsora do éxito de 

Mercadona.

Como consecuencia de todo o anterior, e de satisfa-

cer o resto dos compoñentes da compañía, “O Xefe”, 

O Traballador, O Provedor e A Sociedade, o beneficio 

neto en 2016 ascendeu a 636 millóns de euros, un 4% 

máis que en 2015. E para recoñecer o esforzo conxunto 

realizado, porque o éxito compartido sabe mellor, por 

décimo quinto ano consecutivo decidimos repartir en-

tre os traballadores en concepto de prima por obxecti-

vos unha cifra equivalente ao 25% dos beneficios totais 

xerados pola compañía, 300 millóns de euros.

Estou convencido de que 2017 será igualmente un ano 

de retos e fitos, como o inicio das obras do noso futuro 

bloque loxístico regulador, Parc Sagunt, na localidade 

valenciana de Sagunt ou o desenvolvemento do pro-

xecto en liña da compañía. E tamén de que os alcan-

zaremos se todos os que formamos parte do Proxecto 

Mercadona aplicamos o aprendido nestes doce meses: 

que a axilidade na toma de decisións, a súa execución 

e o contraste nos van permitir ter un Modelo de Em-

presa máis forte e sostible no tempo.

Para logralo, contamos coa mellor das fortalezas: a 

confianza de 5,1 millóns de fogares, o compromiso de 

79.000 traballadores, o esforzo dos  interprovedores e 

provedores, o recoñecemento da sociedade e o apoio 

do noso Consello de Administración. A todos, moitísi-

mas grazas por facer que o Proxecto Mercadona siga 

avanzando polo camiño trazado.

Juan Roig
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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”

A Misión

“Prescritores totais dos 
produtos e das solucións 
necesarias para que ‘O 
Xefe’ fabrique o seu Carro 
Menú* (Frescos e Secos) 
dentro dunha Cadea 
Agroalimentaria Sostible”

*Carro Menú: a Compra Total do “Xefe” coa 
maior calidade ao mínimo custo mensual. 

Instalacións do provedor Riera Mariano Bonet, Puig d’en Valls, Eivissa.
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O Modelo
Quen ten un modelo, 
ten un tesouro

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

Mercadona é unha compañía de supermercados de ca-

pital español e familiar. Dende a súa fundación, o seu 

obxectivo é satisfacer plenamente todas as necesidades 

de alimentación (comer e beber), limpeza do fogar e hi-

xiene persoal dos seus clientes, así como as necesidades 

relacionadas co coidado das súas mascotas. Conta  cun 

cadro de persoal de 79.000 traballadoras e traballado-

res que se esforzan cada día por ofrecer a máxima ex-

celencia no servizo. Grazas a eles, 5,1 millóns de fogares 

depositan anualmente a súa confianza na compañía. 

No momento do peche de 2016, Mercadona dispón du-

nha rede de 1.614 supermercados, tras inaugurar 50 no-

vas tendas e pechar 10 que non respondían aos están-

dares actuais requiridos pola compañía, con presenza 

en 17 comunidades autónomas do territorio español e 

que en 2018 prevé inaugurar as súas primeiras tendas 

nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Tamén en 

2016 a compañía anunciou a posta en marcha do seu 

plan de internacionalización, que suporá a súa entrada 

en Portugal coa apertura inicial de 4 tendas en 2019. 

Para iso, prevé investir nesta fase 25 millóns de euros 

e iniciou a contratación de 120 directivos, moitos deles 

xa en formación, que serán os responsables de liderar o 

proxecto empresarial no mercado portugués. 

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 can-

tos forman a compañía. Con este modelo perséguese 

satisfacer, por esta orde e 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.

O Modelo de Mercadona é o marco de referencia para 

cantos forman parte do seu proxecto e axuda a que 

todos vaian na mesma dirección. Os seus fundamentos 

son as verdades universais e os paradigmas cuxa posta 

en práctica diaria permite consolidar o devandito Mo-

delo e facelo evolucionar con axilidade para, dunha for-

ma aberta e colaboradora, adaptarse sempre ás nece-

sidades dos cinco compoñentes da compañía. Grazas 

a iso, desenvolve obxectivos e estratexias específicas 

cunha perspectiva empresarial que se apoia nunha cul-

tura de participación para xerar un crecemento inno-

vador, sostido e compartido, cuxo obxectivo é ter un 

modelo de empresa diferencial que a sociedade quei-

ra que exista e que facilita a toma de decisións tendo 

sempre como faro a satisfacción do “Xefe”.

Para tratar a misión e a visión de forma tanxible e al-

canzable, a compañía comparte estratexias transversal-

mente ao longo de toda a cadea, o que permite planifi-

car as accións de forma conxunta con todas as partes. 

Con iso trata de visualizar e darlles prioridade aos 

cambios de maneira ordenada e produtiva para axus-

tar procesos e evitar desequilibrios, porque a mellora é 

unha constante en Mercadona.
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Modelo de Innovación 
Transversal

A capacidade de 
colaborar cos clientes e 
provedores está unida á 
axilidade na execución 
para crear produtos que 
sexan éxito de vendas

A innovación é unha das pancas de crecemento de 

Mercadona. Sempre foi unha constante dentro do seu 

modelo de xestión e permitiulle evolucionar e adaptar-

se aos novos ámbitos. 

O valor da innovación conxunta

A compañía conta cun Modelo de Innovación Trans-

versal propio que garante a súa competitividade pre-

sente e futura e é, pola súa diferenciación e os seus 

resultados, un modelo de referencia. Así, por exemplo, 

o acredita o Instituto Cerdà no seu estudo “O valor da 

innovación conxunta”, ao concluír que “o compromiso 

que Mercadona e as empresas interprovedoras man-

teñen coa innovación proporciona un marco de colabo-

ración ao longo da cadea de distribución que permite 

coñecer ao máximo as necesidades do cliente final e 

evolucionar ás organizacións adoptando unha cultura 

de mellora continua”.

82% de éxito nos novos lanzamentos

Este estudo certifica que a taxa de éxito dos novos pro-

dutos lanzados por Mercadona en colaboración cos in-

terprovedores é do 82%, por enriba do 24% do sector. 

En 4 anos os interprovedores analizados lanzaron 580 

novos produtos e incrementaron nun 80% o persoal 

destinado a actividades innovadoras para o desenvol-

vemento de 350 liñas de I+D cun investimento de 882 

millóns de euros en infraestruturas.

Oferta de Sushi

Incorporación en 17 tendas de 20 referencias de 

makis, rolls, nigiris, sashimi e outros produtos e pra-

tos elaborados xaponenes como poké de salmón, 

ensalada de wakame e gyozas do provedor Leroy 

Processing. E edamame do provedor Jinyuan.

12

O Modelo



4 eixes da innovación 

INNOVACIÓN DE PRODUTO
Desenvolver produtos cunha experiencia 

de consumo impecable

580 novos produtos en 4 anos e 

unha taxa de éxito do 82%

13 centros de coinnovación nos que 

se realizaron 6.100 sesións cos “Xefes” 

para innovar conxuntamente

INNOVACIÓN DE PROCESOS
Melloras en procesos de fabricación 
e en sistemas loxísticos para evitar 

custos innecesarios e reforzar a 
produtividade

347 innovacións que melloran e optimizan 

a cadea de valor da compañía

 

INNOVACIÓN DE CONCEPTO
Todas as innovacións se impulsan 

exclusivamente se lle engaden  
valor ao “Xefe”

O Novo Modelo de Tenda Eficiente 
optimízalles o acto de compra aos clientes e 

xera aforros enerxéticos do 40%

INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
Axilizar ao máximo a toma de 

decisións e simplificar os procesos 

Maior conectividade tecnolóxica nas 

tendas para incrementar a eficiencia 

e axilidade dos procesos e mellorar 

a xestión en tempo real e nova web 

corporativa que mellora a usabilidade e 

comunicación cos usuarios

Ver máis en

CONSULTAR O ESTUDO COMPLETO: 
goo.gl/ATSVVJ

www.mercadona.com

Accesible dende:
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ESPECIALIZACIÓN E ADAPTACIÓN 

Á OFERTA LOCAL

A compañía centra os seus esforzos en coñecer 

as necesidades do “Xefe” a través dos departa-

mentos de Prescrición para adaptar a oferta con 

axilidade e poder satisfacer as súas preferencias. 

Por iso, dende 2012 apostou pola especialización 

a través da colaboración cos interprovedores 

e provedores especialistas en cada produto da 

oferta, o que lle permitiu reforzar especialmen-

te a súa adaptación aos gustos locais e, o que é 

máis importante, acertar coas solucións. 

INTERNACIONALIZACIÓN PORTUGAL

En xuño de 2016 Mercadona decidiu iniciar o seu 

proxecto de internacionalización coa entrada no 

mercado portugués, iniciativa que suporá, inicial-

mente, un  investimento próximo aos 25 millóns 

de euros. O obxectivo é poder abrir as súas catro 

primeiras tendas en Portugal en 2019, para o que 

a compañía está actualmente formando un equi-

po líder de 120 directivos. 

Principais  
fitos 2016 

25 M€
investimento

4 
tendas en 2019

OFERTA EFICAZ: APOSTA 

POLA COINNOVACIÓN

O modelo de innovación diferencial de Merca-

dona permitiulle seguir marcando tendencia no 

sector. Segundo as conclusións do estudo “O 

valor da innovación conxunta”, elaborado polo 

Instituto Cerdà, “o compromiso que Mercadona 

e os interprovedores manteñen coa innovación 

proporciona un marco de colaboración ao longo 

da cadea de distribución que permite coñecer ao 

máximo as necesidades do cliente final”. E así o 

avalan os datos, pois o 82% destes produtos in-

novadores permanecen máis dun ano no lineal, 

mentres que na distribución en xeral a porcenta-

xe é do 24%.

580
novos  

produtos 
en 4 anos

82%
taxa

de éxito

126
interprovedores

+500
provedores especialistas

nos últimos anos
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NOVO MODELO DE TENDA

Mercadona inaugurou en decembro os dous pri-

meiros supermercados co Novo Modelo de Ten-

da Eficiente, que mellora a experiencia de com-

pra dos “Xefes” e axiliza procesos cunha maior 

conectividade mediante novos dispositivos elec-

trónicos. Situados en Puerto Sagunto (Valencia) 

e na localidade de Peligros (Granada), son os 

dous primeiros supermercados dos 126 destas 

características que a compañía pretende refor-

mar en 2017, e para o que ten previsto investir 

180 millóns de euros.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

RECOÑECIDA POLA ONU

A Organización Internacional do Traballo (OIT), 

dependente das Nacións Unidas, destacou, no 

seu estudo “O Emprego Atípico no Mundo”, que 

a xestión que Mercadona realiza dos seus Re-

cursos Humanos é unha das claves da estratexia 

de competitividade da compañía. Para a OIT, a 

aposta de Mercadona polo emprego estable e 

de calidade, así como o esforzo que realiza en 

formación e a repartición de beneficios cos tra-

balladores, son factores responsables do éxito 

da súa política de Recursos Humanos.

4.000
novos empregos fixos

180 M€
 investimento

Mellor servizo

Conectividade

Ergonomía

Aforro enerxético

Lourdes, traballadora do supermercado de Valdemoro 

Sur, Valdemoro, Madrid. 
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Ana, “Xefa” do supermercado de Villafranca de los Barros, Badajoz.
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1. “O Xefe”
Máis tendas e  
presenza exterior

“O Xefe” está no centro 
de todas as nosas 
decisións e inspirámonos 
nel para sorprendelo 

En 2016 Mercadona protagonizou dous fitos moi rele-

vantes para a compañía. En primeiro lugar, alcanzou a 

cifra de 1.600 tendas o pasado mes de outubro, 1.614 

no momento do peche do exercicio, tras realizar 50 no-

vas aperturas e pechar 10 supermercados que non se 

adaptaban aos estándares actuais da compañía e, pa-

ralelamente, reformou 35 supermercados. 

Así mesmo, en xuño de 2016 Mercadona tomou unha 

decisión histórica, ao aprobar o inicio do proxecto de 

internacionalización coa entrada no mercado portu-

gués, no que xa actualmente realiza compras a prove-

dores por valor de 52 millóns de euros. O obxectivo 

da compañía, e para o que traballa dende hai meses, é 

poder abrir as súas catro primeiras tendas en Portugal 

en 2019, mercado elixido para tratar a expansión inter-

nacional pola súa proximidade loxística, que o enca-

dran no crecemento orgánico e natural da empresa, e 

polo seu potencial, xa que é un país que ofrece grandes 

oportunidades e co que mantemos importantes lazos 

de unión. 

Para iso, Mercadona constituíu xa a sociedade Irmãdo-

na, que significa “irmá de Mercadona” en portugués, 

concepto acuñado por Miguel Ángel Solaz, directivo da 

área xurídica. Ademais, a compañía decidiu establecer 

a súa sede en Porto. Para a posta en marcha da inter-

nacionalización, comprometeu inicialmente un  investi-

mento próximo aos 25 millóns de euros e  iniciou a con-

tratación de 120 directivos que liderarán este proxecto. 

Para saber máis sobre o noso proxecto en Portugal visi-

ta www.mercadona.pt
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Mellor servizo

Nova distribución e de-

coración que mellora o 

tempo e a experiencia 

de compra. Novidades 

en todas as seccións, 

máis amplas e adapta-

das, que permiten ofre-

cer un mellor servizo aos 

“Xefes”, como por exem-

plo co “punto de aca-

bado” na Carne ou coas 

máquinas de autoservi-

zo de zume de laranxa 

acabado de espremer na 

Froita e Verdura.  

Conectividade

Dispositivos electróni-

cos de última xeración 

que permiten compar-

tir información en tem-

po real dende calquera 

sección da tenda e que 

axilizan os procesos de 

toda a cadea, especial-

mente na xestión de 

produtos frescos.

Ergonomía

Colaboración co Insti-

tuto de Biomecánica de 

Valencia para adaptar 

o posto de traballo nas 

caixas e eliminar so-

breesforzos. Renovación 

das salas de descanso e 

innovación nos armarios 

dos traballadores, coa 

incorporación dunha 

zona superior illada para 

calzado e cascos.

Aforro enerxético

Incorporación de medi-

das de aforro enerxéti-

co que supoñen unha 

redución de ata un 40% 

do consumo respecto a 

unha tenda convencio-

nal. Melloras que propi-

cian o illamento térmico, 

a redución acústica e o 

aforro de auga.

Con dous supermercados deste tipo xa inaugurados 

no momento do peche de 2016, un en Puerto Sagun-

to (Valencia) e outro na localidade de Peligros (Gra-

nada), a compañía ten previsto investir 180 millóns 

de euros para adaptar ao longo de 2017 un total de 

126 tendas. 

Ver vídeo: goo.gl/sN9ITL

Novo Modelo de Tenda Eficiente

Innovar para mellorar 
a experiencia e 
optimizar o tempo de 
compra dos “Xefes”  

En decembro de 2016 Mercadona puxo en marcha 

o seu Novo Modelo de Tenda Eficiente, en cuxo de-

senvolvemento participaron máis de 65 provedores. 

Con este proxecto reforza e renova o seu deseño 

pioneiro de tendas por ambientes ao mellorar a dis-

tribución, a decoración, a conectividade tecnolóxi-

ca, a ecoeficiencia e a disposición das seccións. E 

todo co obxectivo de ofrecerlle ao “Xefe” un espazo 

máis amplo, confortable e unha mellor disposición 

da oferta.

“O Xefe”
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https://www.youtube.com/watch?v=_32FrO-A-5g


10 M€  
en I+D+i  

en melloras informáticas

Novo visor da liña de caixas.

Fachada do supermercado de Puerto Sagunto, Valencia.

investimento de   

180 M€ 
na reforma de 

126  
tendas en 2017 

Colaboración co Instituto de Biomecánica de 

Valencia para adaptar o posto de traballo nas caixas

Máis espazo e calidez para mellorar a experiencia de compra 

Lidia Lourdes, “Xefa” do supermercado de Peligros, Granada.
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O valor da Prescrición

Un labor fundamental: 
pensar sempre no cliente, 
escoitar e observalo 
para captar as súas 
necesidades reais e, a 
través da coinnovación, ser 
capaces de sorprendelo 
con solucións acertadas 

SPB e Carro Menú

En 1993, Mercadona decidiu apostar pola estratexia 

comercial Sempre Prezos Baixos (SPB). No marco da 

devandita estratexia, a compañía seguiu en 2016 tra-

ballando para evitar custos innecesarios e xerar aforros 

constantes. Grazas a iso, os seus clientes poden elixir 

produtos de entre as aproximadamente 8.000 referen-

cias da súa oferta para facer o seu Carro Menú: a Com-

pra Total do “Xefe” coa maior calidade ao mínimo custo 

mensual, factor moi relevante para o presuposto dos 

5,1 millóns de fogares que depositan a súa confianza na 

compañía. 

Observar para captar necesidades

Mercadona realiza un esforzo constante para poder 

ofrecerlles aos seus clientes solucións que cubran to-

das as súas necesidades en alimentación (comer e be-

ber), hixiene, limpeza do fogar e coidado de mascotas. 

Para iso traballan cantos forman parte da compañía e 

moi especialmente os departamentos de Prescrición e 

Compras que durante os últimos anos pasaron de con-

tar con 50 responsables a dispoñer de 650, repartidos 

en catro departamentos de Compras e dous departa-

mentos de Prescrición, todos eles especializados en sa-

tisfacer distintas necesidades dos “Xefes”.

 Ademais, a compañía conta coa colaboración de pro-

vedores especialistas e interprovedores, que están in-

volucrados igualmente nun labor fundamental: pensar 

sempre no cliente, escoitalo e observalo para captar as 

súas necesidades reais e, a través da coinnovación, ser 

capaces de sorprendelos con solucións acertadas.

Oferta Eficaz

No momento do peche de 2016, a compañía colabora 

con 126 interprovedores e máis de 2.500 provedores 

comerciais e de servizos, tras incrementar en máis de 

500 provedores especialistas de secos e frescos du-

rante os últimos anos, todos eles especializados en 

produtos concretos. Isto permite ofrecer produtos de 

proximidade de máxima calidade e, así mesmo, ampliar 

e adaptar a oferta aos gustos locais.

Grazas a este traballo conxunto, a compañía dispón 

dunha oferta eficaz que, independentemente de quen 

fabrique cada produto, responde aos seus elevados ni-

veis de esixencia e garántelles aos “Xefes” seguridade 

alimentaria, máxima calidade e calidez, mínimo prezo, 

un servizo excelente e o mínimo tempo para satisfacer 

a experiencia de compra dos “Xefes”.

Ampla oferta sen glute e sen lactosa

Mercadona mantén dende hai anos un importante 

compromiso co colectivo celíaco. Actualmente, a com-

pañía conta cunha ampla oferta de produtos sen glute, 

concretamente, 1.040 produtos libres desta proteína. 

Neste sentido, é especialmente destacable o esforzo 

realizado en 2016 na sección de conxelados, onde in-

troduciu novas referencias de forno e bolos sen glute.

Paralelamente, a compañía continúa traballando na 

mellora da oferta e identificación de produtos sen lac-

tosa, para que os nosos “Xefes” dispoñan da posibilida-

de de compra en todas as categorías de produtos. 

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

Xeado de nata con galletas ao cacao do interprovedor Helados Alacant.
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126  
interprovedores

e 

 +500  
provedores especialistas 

capaces de asimilar toda a información 

recibida para elaborar as mellores 

solucións e ao menor prezo

650  
directivos de Compras 

e Prescrición 

+8.000 
produtos para que “O Xefe” 
compoña o seu Carro Menú 

a Compra Total do “Xefe” ao 

mínimo custo mensual



1

Os fabricantes 
interprovedores de 
Mercadona destinan a 
I+D+dobre i máis recursos 
que a media española do 
sector: o 2,63% do seu 
cadro de persoal dedícase 
a esta actividade, fronte ao 
1,29% (Fonte: INE 2015)

Centros de Coinnovación

En 2016, Mercadona reforzou o seu Modelo de Coin-

novación, un proxecto pioneiro que puxo en marcha 

en 2011 mediante a Estratexia Mandil, baseada en 

compartir cos clientes experiencias e costumes de 

consumo, limpeza do fogar, aseo persoal e coidado 

de mascotas.

Reformou e ampliou a súa rede de centros de coinno-

vación, composta hoxe por 13 centros nos que traballan 

86 monitores especializados en máis de vinte catego-

rías de consumo, responsables de captar e observar, 

ao pé da tenda, as preferencias e necesidades dos “Xe-

fes” para que a compañía poida ofrecerlles solucións 

acertadas.

Ademais, para adaptar a súa oferta aos hábitos e pre-

ferencias do consumidor portugués, a compañía de-

cidiu abrir o seu primeiro centro de coinnovación en 

Portugal, concretamente na localidade de Matosinhos 

(Grande Porto), que será o primeiro centro destas ca-

racterísticas no país luso.

Paralelamente, a compañía destina importantes recur-

sos a mellorar a súa oferta de frescos con iniciativas es-

pecíficas, como por exemplo as que se están tratando 

para optimizar o proceso de maduración do plátano ou 

o servizo de corte do xamón e embutido ibérico. 

O produto desenvólvese dende “O Xefe” cara a atrás. Captar as súas necesidades, escoitar as súas 

suxestións e observar os seus hábitos para desenvolver produtos innovadores con garantías de acerto.

“O Xefe”,
no centro de todas 

as decisións

3. Compras/Provedor:
innovar/fabricar

1. Tenda
Xefes  Monitor/Traballador

4. Prescrición:
implantar/transmitir

2. Prescrición:
captar necesidades,

definir solución

Modelo de Coinnovación

“O Xefe”
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Algúns exemplos
Orchata fresca: Orchata fresca de tempada, ela-

borada polo provedor especialista Panach, con 

Denominación de Orixe Valencia, que preser-

va o sabor da bebida elaborada nas orchaterías 

tradicionais.

Variedade de novos produtos saudables: 

Ampliación da oferta con novos produtos frescos 

e secos elaborados por provedores especialistas 

como o bimi (Sacoje), kale (Verdifresh), allo ne-

gro (Sociedad Agroalimentaria Pedroñeras), qui-

noa (Fertitecnica Colfiorito), edamame (Jinyuan) 

e unha ampla variedade de sementes como a 

chía, o liño e a mestura de sementes (Pedon); así 

como froitos secos naturais sen tostar e sen sal, 

como abelás e pipas de cabaza (Importaco).

23
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Máis de 300 
novidades 
En 2016, os “Xefes” 

participaron 

activamente en máis de 

6.100 sesións achegando 

as súas suxestións e 

compartindo os seus 

hábitos e as súas 

necesidades. Grazas 

ás devanditas sesións, 

realizáronse 350 

melloras na oferta 

e desenvolvéronse 

150 produtos de 

coinnovación. Ademais, 

incorporáronse máis 

de 300 novidades que 

tiveron unha grande 

aceptación, xa que esta 

colaboración compartida 

entre todas as partes 

da cadea, dende os 

clientes aos fabricantes 

interprovedores e 

provedores, permitiulle 

á compañía alcanzar 

unha taxa de éxito 

no lanzamento de 

novos produtos 4 

veces superior á 

media do sector. 

Inspirarnos 
no “Xefe”  
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Unha esixencia compartida 
con todos os provedores 
para ofrecer sempre 
a máxima seguridade 
alimentaria e, a través da 
coinnovación, ser capaces 
de sorprender “O Xefe” 
con solucións acertadas

Comprometidos coa seguridade 

alimentaria e a calidade

Para Mercadona, garantir a seguridade alimentaria en 

todos e cada un dos produtos da súa oferta é unha 

esixencia e unha prioridade que comparte e na que se 

implican todas as empresas interprovedoras e prove-

dores especialistas.

Para ofrecerlles aos consumidores as máximas garan-

tías, 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 leva a cabo un exhaustivo control de todos e 

cada un dos procesos.

Regra de Ouro de Mercadona

A compañía asume un compromiso total no ámbito da 

seguridade alimentaria, que se reflicte no cumprimen-

to, sempre e baixo calquera circunstancia, da Regra de 

Ouro de Mercadona. Esta regra 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 má-

ximo servizo; e por último, investindo o mínimo tempo 

en compralo. 

Así mesmo, conta cun Método de Simulacros propio. 

Esta iniciativa permitiu ao longo de 2016 tratar nume-

rosos e diferentes escenarios de simulacros, prácticas 

que contribuíron a mellorar a coordinación de cantos 

interveñen nunha posible continxencia e incrementar 

os niveis de seguridade alimentaria. 

Colaboración coas Autoridades Sanitarias

Mercadona é dende 2015 membro da Xunta Directiva 

da Entidade Nacional de Acreditación (ENAC), coa que 

en 2016 colaborou estreita e activamente, especial-

mente para impulsar a acreditación nos laboratorios de 

ensaio. Paralelamente, ao longo do ano reforzou a súa 

colaboración coas autoridades sanitarias de Segurida-

de 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 Con-

sumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN) 

ou a Asociación Española de Codificación Comercial 

(AECOC), entre outros.

“O Xefe”
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Plan Control de 
Seguridade Alimentaria 

e Calidade

Decálogo de Seguridade Alimentaria 
en Provedores e Interprovedores
O obxectivo é valorar e verificar os niveis de 

seguridade alimentaria de forma áxil e continuada

1Identificación e control 
dos seus provedores 
de materias primas 2Control de produción

3Control de 
incorporación 
de cambios 4Análise e Control de 

Puntos Críticos

5Control de limpeza 
e manipulación 6Control de  

instalacións

7Verificación de 
detectores 8Verificación de 

melloras de calidade 

9Método de Xestión 
de Alertas 10Certificacións

Avaliación das instalacións 
e procesos de provedores 

+1.000
instalacións avaliadas

Control de procesos loxísticos

+500
controis

Control dos produtos frescos e 
contaminación cruzada de alérxenos 

+1.100
controis realizados

Certificacións IFS (a maioría con 
High Level V6) e BRC Global 

Standard for Food Safety

    98%
dos interprovedores
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Comunicación co 
“Xefe”

Para Mercadona, o diálogo e a comunicación cos seus 

“Xefes” son fundamentais, pois as súas suxestións e va-

loracións permiten introducir melloras. Por iso, neste 

labor implícanse diariamente cantos forman parte do 

cadro de persoal e a compañía pon a disposición dos 

clientes diversas canles de interlocución directa. 

Servizo de Atención ao Cliente (SAC) 

Mercadona dispón dun Servizo de Atención ao Cliente 

gratuíto que canaliza todas as inquedanzas que formu-

lan 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 2016, as máis de 40 persoas que integran o Servizo 

de Atención ao Cliente gratuíto de Mercadona recibi-

ron un total de 300.000 consultas e suxestións distin-

tas, que contribuíron a detectar puntos de mellora para, 

como é o seu obxectivo, ser a compañía que lles ofre-

za 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
www.mercadona.com

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona

490.000
seguidores en Facebook

119.000
seguidores en Twitter

203.000
reproducións en Youtube

“O Xefe”
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www.twitter.com/mercadona


611.900
total de seguidores en redes sociais

+82.400 seguidores en 2016

105.000
consultas en redes sociais

86.000
media de mencións/mes

Sergio e Beatriz, traballador e “Xefa” do supermercado de Villafranca de los Barros, Badajoz
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Ana María, traballadora do supermercado de Santa Eulària des Riu, Eivissa.
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O talento de 79.000 persoas 
comprometidas  
coa excelencia

O que hoxe é Mercadona é 
o resultado das ideas e do 
esforzo de todo o cadro 
de persoal da compañía 

Para Mercadona, as 79.000 persoas que compoñen o 

seu cadro de persoal son o seu máximo activo, un equi-

po de alto rendemento comprometido coa excelencia 

no seu traballo diario e co obxectivo de satisfacer ple-

namente “O Xefe”. Para logralo, a compañía aplica a 

verdade universal de que para “poder recibir, primeiro 

hai que dar”. Por este motivo, destina importantes re-

cursos a fomentar o desenvolvemento, tanto persoal 

como profesional, de cantos forman parte da empresa.

Mercadona impulsa unha cultura que aposta polo es-

forzo, a responsabilidade, a mellora constante e o com-

promiso conxunto. E faino a través dunha política de 

Recursos Humanos na que o liderado é clave. Grazas a 

este, dispón dun equipo cohesionado e capaz, no seu 

traballo rutineiro, de aproveitar ao máximo o seu talen-

to, melloralo constantemente e potenciar as súas habi-

lidades e fortalezas. Un equipo ao que se lle recoñecen 

os seus méritos e o seu esforzo e que, individualmente, 

lidera a responsabilidade que asume.

Grazas a todo iso, o cadro de persoal da compañía é 

unha das súas mellores vantaxes competitivas, un con-

xunto de persoas que adquiren importantes compro-

misos co Proxecto Mercadona, que os cumpren e que, 

ademais, desenvolven valores como a responsabilida-

de, o afán de superación ou a capacidade de asumir 

novos retos. 

Incorporación de talento en Portugal  

En 2016 Mercadona iniciou en Portugal a incorporación e 

contratación de 120 directivos portugueses, que serán os 

responsables de liderar a internacionalización no merca-

do luso nesta primeira fase. Todos eles recibirán forma-

ción completa sobre o Modelo Mercadona, competencias 

específicas na xestión dos distintos postos e sobre o fun-

cionamento dos diversos departamentos da empresa. 

2. O Traballador
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Se queres as mellores 
ideas, aproveita 
a creatividade de 
todas as persoas que 
forman a compañía

Nacións Unidas recoñece o modelo innovador 

de Recursos Humanos de Mercadona

A política de Recursos Humanos de Mercadona 

foi destacada pola Organización Internacional do 

Traballo (OIT), dependente das Nacións Unidas. 

No seu estudo “O Emprego Atípico no Mundo” su-

bliña a forma de xestionar o seu cadro de persoal 

como unha das claves da súa estratexia de compe-

titividade. Para a OIT, a aposta de Mercadona polo 

emprego estable e de calidade, así como o esforzo 

que realiza en formación, son igualmente factores 

responsables do éxito da súa política de Recursos 

Humanos. 

A OIT, ademais, incide no impacto favorable que 

apostar pola estabilidade, a conciliación, a forma-

ción, a promoción ou a repartición de beneficios 

tivo e ten no crecemento sostible da compañía e na 

súa consolidación como empresa líder do seu sec-

tor. Así mesmo, explica outro factor diferencial da 

súa política de Recursos Humanos: unha política de 

diálogo e transparencia que conta coa implicación 

dos sindicatos e que, segundo a OIT, “é un enfoque 

que xera diálogo e confianza e que permite cola-

borar para conseguir resultados que beneficien a 

todas as partes”.

Para saber máis: goo.gl/2SnX0t

Ademais diso, a política de Recursos Humanos 

de Mercadona foi novamente recoñecida en 2016, 

ano no que a compañía ocupou o primeiro lugar 

da clasificación do seu sector, e encóntrase entre 

as dez primeiras do país no Estudo Merco Talento. 

Así mesmo, a compañía ocupou en 2016 o primei-

ro posto do seu sector na clasificación da Enquisa 

Adecco “Empresas máis felices para traballar”. 

Estes recoñecementos reflicten que Mercadona 

aposta de maneira sostida pola calidade laboral, á 

que seguirá destinando moitos esforzos, conscien-

te do moito que aínda pode mellorar neste ámbito.

Distribución do cadro de persoal
Por área de actividade

4%
Oficinas

8%
Loxística

88%
Tendas

Por sexo

65%
Mulleres

35%
Homes

Por idades

15%
Ata 29 anos

34%
Entre 40 e 

49 anos

45%
Entre 30 e 

39 anos

6%
Entre 50 
e 64 anos

O Traballador
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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

Principais fitos alcanzados    

Cumprimento dos compromisos   Investimento en capital humano

Ampliación da excedencia por coidado de fillos 
ata que o menor faga os 8 anos de idade 333 solicitudes realizadas

Creación de emprego 4.000 traballadoras e traballadores

Formación 16.692 persoas participaron en plans de 
formación específicos

Salario mínimo neto de entrada en 
Mercadona superior a 1.000 euros 100% 

persoal base a xornada completa
cobra como mínimo de inicio 1.122 
euros/mes netos

Política retributiva 7.536 
traballadoras e traballadores pasaron 
de tramo en 2016 (incremento 11% 
salario mensual)

Plan de Igualdade baseado no Principio de 
Equidade: mesma responsabilidade, mesmo soldo 46% dos postos ascendidos 

en 2016 son mulleres
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Enrique, traballador do supermercado de Algeciras, Cádiz.

Construción do novo supermercado de estrada de Onda en  

Vila-real, Castelló.

Inma, traballadora do Servizo de Atención ao Cliente. 

O Traballador
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Equidade profesional 

O modelo de xestión de Recursos Humanos defende 

e fomenta valores irrenunciables que redundan no 

desenvolvemento persoal e profesional das persoas. 

Por iso, aposta pola estabilidade, a formación, o esforzo, 

o liderado, a equidade e a autoesixencia. Paralelamente, 

propicia unha relación de respecto e confianza, na que 

a tolerancia, a igualdade e a diversidade son valores 

que enriquecen, mentres que a participación conxunta, 

a crítica construtiva, o debate e a mellora continua 

contribúen a seguir crecendo 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, recom-

pensa o esforzo das súas traballadoras e dos seus tra-

balladores, cun salario que, ademais, durante anos, e 

novamente en 2016, se mantivo por enriba da media do 

sector. Como contrapartida, tamén o retorno en produ-

tividade continuou incrementándose. 

Compartir beneficios cos traballadores

Mercadona conta cunha política de retribución varia-

ble. A través dela recoñécelles aos seus traballadores 

a consecución dos obxectivos marcados grazas ao es-

forzo individual e colectivo e comparte con eles os be-

neficios obtidos ao longo do ano. Como en anos ante-

riores, e no marco desta política de retribución variable 

implantada hai 16 anos, a compañía primou todos os 

membros do seu cadro de persoal con máis dun ano 

de antigüidade e cuxa implicación durante os doce me-

ses permitiu cumprir os obxectivos persoais especifica-

mente pactados para o seu posto de traballo. En 2016, 

este recoñecemento supuxo unha repartición total de 

300 millóns de euros entre o 98% das traballadoras e 

dos traballadores. 

Indicadores de desempeño

Prima por obxectivos

300
millóns de euros repartidos 
entre o cadro de persoal

98%
traballadores 
que a cobran

Rotación

2,9%
de rotación

Táboa de Salarios 
Persoal base 

Táboa de salarios do persoal base de Mercadona en 12 mensualidades. 

En vigor 01/01/2017 Incremento de Política Retributiva nun 1,6% en 2017 84% do persoal base

Antigüidade - de 1 ano 2 anos 3 anos + de 4 anos

Bruto/mes 1.297 € 1.425 € 1.582 € 1.755 €

Neto/mes 1.122 € 1.213 € 1.325 € 1.449 € 
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1.471 
traballadores 
gozaron de permiso de paternidade

17.776 
traballadoras e traballadores 
gozaron de xornadas reducidas

2.552
traballadoras optaron por ser nais 
e alongar 30 días a súa baixa maternal

Conciliación e 
compromiso co 
benestar dos 
traballadores
No seu compromiso co benestar dos traballadores, a 

conciliación familiar e laboral é fundamental para Mer-

cadona. Neste compromiso permanente a mellora con-

tinua é unha constante. E aínda que son numerosas 

as iniciativas que se fomentan neste ámbito, algunhas 

cifras son explícitas por si soas: en 2016 un 5% de tra-

balladoras do cadro de persoal decidiu ser nai e, ade-

mais, 2.552 nais traballadoras optaron por alongar en 

30 días os catro meses de baixa maternal establecidos 

legalmente. Tamén ao longo do ano, 17.776 traballa-

doras 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 nalgúns dos seus bloques 

loxísticos.

Jezabel, traballadora do supermercado Los Tempranales en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

O Traballador
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15 anos con centros de educación infantil

En 2001 Mercadona foi pioneira en España coa inau-

guración de centros de educación infantil nalgúns 

dos seus bloques loxísticos. O primeiro deles, o Xar-

dín de Infancia “Piu-Piu” do bloque loxístico de Sant 

Sadurní d´Anoia (Barcelona), trasladouse en setem-

bro de 2016 ao novo bloque loxístico de Mercadona 

en Abrera de Llobregat (Barcelona) tras cumprir 15 

años de servizo a centos de familias de traballadores 

da compañía. 

Actualmente 40 nenos de ata 3 anos acoden a 

este centro, aberto os días laborais de seis da 

mañá a dez da noite e composto por un equipo de 

educadores, psicopedagogos, logopedas e mestres. 

O seu traballo durante todo este tempo permitiu que 

este proxecto siga crecendo e facendo historia, como 

explican neste vídeo algúns dos seus protagonistas 

Sacri e Álvaro, traballadores de Mercadona cuxo 

fillo estreou este centro infantil hai xa 15 anos: 

goo.gl/SPct13

Gerard, fillo do traballador Marc, no centro de educación infantil “Piu-Piu” do bloque loxístico de Abrera, Barcelona.
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Crecemento profesional 
e formación

Se as persoas as formas 
e lles dás oportunidades, 
xeras un viveiro de talento

Formación para o crecemento profesional 

Mercadona destina importantes recursos á formación 

das súas traballadoras e dos seus traballadores, cons-

ciente de que o esforzo que realiza é unha aposta no 

só polo futuro persoal e profesional das persoas, senón 

polo da compañía. Grazas a iso, dispón dun cadro de 

persoal de alto rendemento, cuxas habilidades e coñe-

cemento se potencian constantemente. Para reforzar 

o talento dos seus traballadores, a compañía investiu 

en formación en 2016 un total de 54 millóns de euros, 

15 millóns de euros máis que o ano anterior, ata com-

pletar máis de 2 millóns de horas de formación, tanto 

xeral como específica, para cada posto de traballo. A 

formación iníciase co Plan de Acollida, o primeiro día 

de incorporación á empresa, e mantense durante toda 

a traxectoria profesional. 

Mostra diso é, por exemplo, o proxecto “Directivos Lí-

deres”, que en 2016, sétimo ano da súa posta en mar-

cha, formou 420 novos directivos en catro promocións 

diferentes, cun  investimento medio por directivo de 

20.000 euros. Tamén cabe destacar as accións forma-

tivas dirixidas ao colectivo de axudantes, 60 persoas 

procedentes da “canteira” da compañía e que ao lon-

go do ano recibiron formación durante 26 semanas. Ou 

as dirixidas a impulsar os novos modelos de venda de 

frescos, como é o caso dos cursos específicos para o 

Novo Modelo de Carne ou de Zume Fresco de Laran-

xa, así como os cursos en loxística que se impartiron a 

todas as persoas do futuro bloque loxístico de Vitoria-

Gasteiz (Araba/Álava).

Tamén dentro do esforzo destinado a formación desta-

ca o labor realizado con motivo do proxecto de inter-

nacionalización, polo que os futuros directivos portu-

gueses que se incorporaron á compañía están inmersos 

durante 18 meses nun programa interno, o que supón 

un investimento por persoa de 50.000 euros.

Oportunidades de promoción interna

O compromiso global coa formación permite seguir 

desenvolvendo un modelo empresarial no que a 

promoción interna é un dos seus sinais de identidade. 

Así o reflicte o feito de que en 2016 un total de 484 

persoas asumiran, grazas á súa valía e capacidade, novas 

e maiores responsabilidades dentro da empresa. Tanto é 

así, que a proxección profesional se eleva ata o máximo 

expoñente, como demostra o feito de que todos os 

directores xerais que compoñen o Comité de Dirección 

son froito da devandita promoción interna.

Promoción Interna

46% 
mulleres 

54%
homes

484
persoas ascendidas

O Traballador
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Plan de Formación

16.692 
persoas formadas en 
plans específicos

52
módulos ou accións formativas

684
euros por traballador

2.200.000€54 millóns de euros
30% máis que en 2015

Rosa Aguado, directora xeral de Obras e Expansión, e Oriol Montanyà, director xeral de Loxística, impartindo o curso de promoción de 

directivos.

horas 
de formación
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Saúde e seguridade no traballo 

Para Mercadona velar pola saúde e seguridade laboral 

das traballadoras e dos traballadores é unha responsa-

bilidade prioritaria, polo que persegue dotar calquera 

dos diferentes postos de traballo e procesos produti-

vos da maior seguridade e ergonomía e, paralelamente, 

reforzar ano tras ano a formación en prevención do seu 

cadro de persoal. Por iso, en 2016 a compañía destinou 

máis de 10 millóns de euros a medidas preventivas, tan-

to a través da formación como a equipos de protección 

específicos, selección e adecuación de maquinaria e ao 

deseño de novas instalacións.

Para protexer e manter a saúde das persoas que con-

forman o seu cadro de persoal, Mercadona conta cun 

equipo de especialistas composto por 97 profesionais, 

24 deles técnicos de nivel superior especializados en 

Seguridade, Hixiene e Ergonomía e Psicosocioloxía 

Aplicada e 73 profesionais sanitarios. En 2016, este 

equipo implicouse non só no deseño dos postos de 

traballo, senón na elección dos equipos e dos métodos 

de produción co obxectivo de garantir a seguridade 

no traballo. Ademais diso, foi o responsable de facili-

tarlle 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; ao tempo que se realizaron os re-

coñecementos médicos pertinentes, mediante servizos 

de prevención internos e externos. 

Nesta liña, en 2016 o equipo de prevención abordou 

traballos específicos que permitiron, por exemplo, dar 

de alta novos equipos de protección individual e im-

plantar un novo método para a avaliación de riscos psi-

cosociais. E tamén traballar, en colaboración co Institu-

to de Biomecánica de Valencia, para adaptar no Novo 

Modelo de Tenda Eficiente o posto de traballo nas cai-

xas, medida que reforza a ergonomía dos traballadores 

e elimina sobreesforzos.

Colaboración con mutuas e provedores

Xunto ao traballo desenvolvido coas 9 mutuas cola-

boradoras coa Seguridade Social, e como é tradicional 

dende hai anos, Mercadona colaborou no intercambio 

de coñecementos cos Servizos de Prevención dos prin-

cipais provedores, o que sen dúbida é un punto im-

portante de mellora continua para a compañía nesta 

materia.

Zona de expedición do bloque loxístico de Abrera, Barcelona.

O Traballador
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Plan de Prevención Programa de Saúde+

Criterios preventivos necesarios que hai 
que incluír no deseño de oficinas

Avaliación inicial das novas oficinas 
de Albalat dels Sorells (Valencia)

5 estudios ergonómicos

100% elaborada

Incidencia de accidentes de traballo

Duración media da baixa

Cobertura campaña vacinación gripe estacional

Cobertura de exames colectiva periódica

Investimento en prevención de riscos laborais

18‰* 
33 días

53%
77%
10,6 millóns de euros

Supermercados

Bloques Loxísticos

Oficinas

Seguridade e Saúde Laboral

Avaliación de riscos dos novos 
centros e das reformas realizadas

Formación inicial e periódica

I+D+i Procesos produtivos

Formación dos traballadores (traballos en altura, 
plataformas elevadoras e emerxencias)  

Riscos xerais e específicos  
(seguridade instalacións)

*Índice de incidencia = Nº de accidentes con baixa / por cada 1.000 traballadores

15 cursos programados

Avaliación de riscos por almacéns e 
bloques

novos ingresos e formación 
periódica anual planificada100% 

Melloras no Novo Modelo de Tenda e 
avaliación de riscos

100% 
novos ingresos e 
formación periódica anual 
planificada

156 avaliacións realizadas
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Salinas do interprovedor Salinas del Odiel, Huelva. 
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Un modelo aberto de 
estreita colaboración

O éxito da especialización 
é concentrar os esforzos 
naquilo que sabemos facer 
ben, impulsando unha 
cultura da innovación 
para satisfacer as 
necesidades do “Xefe”

Dentro do Proxecto Mercadona, O Provedor ocupa un 

papel relevante. No momento do peche de 2016, a com-

pañía traballa con 2.500 provedores comerciais e de 

servizos, aos que deben sumarse, ademais, as 20.000 

pemes locais e produtores de materias primas. De feito, 

a súa implicación permitiu seguir consolidando en 2016 

un proxecto que aposta pola produtividade, a calidade, 

a innovación, a orixe española dos produtos e que, ano 

tras ano, xera valor e riqueza no noso país. 

Neste sentido, destaca o papel dos fabricantes inter-

provedores, 126 no momento do peche de 2016, cos 

que a compañía colabora estreitamente co obxectivo 

de satisfacer plenamente “O Xefe”. E dende 2012, ade-

mais, e con este mesmo compromiso, Mercadona se-

guiu ampliando a súa relación con provedores especia-

listas, máis de 500 nos últimos anos, o que lle permitiu  

reforzar a adaptación da oferta aos gustos locais.

Adicionalmente, Mercadona está presente en máis de 

30 países, onde traballa 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 dá cobertu-

ra legal aos traballadores e dende as que poden operar 

en representación da compañía. 

Código de Boas Prácticas Mercantís 

Mercadona está adherida ao Código de Boas Prácticas 

Mercantís na Contratación Alimentaria, acordo volun-

tario que se enmarca na Lei de medidas para mellorar 

o funcionamento da cadea alimentaria. Este proxecto, 

impulsado polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Ali-

mentación e Medio Ambiente (MAPAMA) en colabora-

ción con distintas asociacións de toda a cadea agroali-

mentaria nacional, supón un novo paso na promoción 

de prácticas comerciais xustas. Así mesmo, dende 2014 

a empresa é membro de The Supply Chain Initiative, 

acordo voluntario europeo de boas prácticas mercan-

tís na cadea agroalimentaria, impulsado por sete aso-

ciacións sectoriais e que conta co apoio da Comisión 

Europea. 

3. O Provedor
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Convenio Marco de Boas 
Prácticas Comerciais
Principios polos que se rexe 
a relación de Mercadona cos 
fabricantes interprovedores

Obxectivo conxunto 
Relación baseada na aplicación 
dos fundamentos do Modelo 
de Calidade Total para a 
satisfacción do “Xefe” 1
 
Cooperación mutua 
Sinerxías entre todos os procesos 
da cadea de montaxe buscando 
a máxima eficiencia 2
Principio de “gañar-gañar” 
Acordos beneficiosos para 
ambas as partes 3
Cumprimento 
Por ambas as partes de 
todos os compromisos 
nos prazos acordados4
Transparencia 
Traballo conxunto co obxectivo 
de incrementar a produtividade 
e a competitividade 5

6
Relación estable 
Convenios de duración indefinida 
con prazos e avisos previos 
coñecidos por ambas as partes

 126 fabricantes interprovedores 

A compañía establece cos fabricantes interpro-

vedores acordos de boas prácticas de duración 

indefinida e que son motor de sinerxías e produ-

tividade. E traballa, xunto a cantos forman parte 

do Proxecto Mercadona, para consolidar paulatina-

mente unha industria que sexa un dos valores dife-

renciais do noso país e que, á súa vez, contribúa a 

garantir o crecemento dun sector primario eficien-

te e especializado.

No momento do peche de 2016, a compañía con-

taba con 126 fabricantes interprovedores, tras in-

corporar 5  novos ao longo do ano: Aguamur, como 

interprovedor de auga embotellada; Valle de San 

Juan, de queixo de ovella; Liasa, de derivados lác-

teos; Pastisfred, de tortas e  Làctia Agroalimentaria, 

de leite.

Cultivo de cabaciña do provedor Agromenorca, Menorca.

O Provedor
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Provedores especialistas en cada produto

Ao longo de 2016, Mercadona seguiu centrando 

os seus esforzos en dúas decisións relevantes que 

tomou en 2012 para especializar aínda máis a súa 

oferta. Primeira, descentralizar a xestión de fres-

cos, o que permite apostar por produtores en orixe, 

impulsar os produtos locais e de proximidade, tra-

ballar con canles máis curtas de aprovisionamen-

to e reforzar polo tanto a frescura e a calidade. E 

segunda, apoiarse en provedores especialistas para 

perseguir a máxima calidade e continuar incorpo-

rando know-how á oferta da compañía, que tamén 

cada vez se adapta máis aos gustos locais, e á súa 

vez impulsa a vertebración das economías locais e 

a fixación da poboación rural no territorio.   

Como consecuencia diso, a compañía colabora, 

no momento do peche de 2016, con máis de 500 

provedores especialistas, tanto de frescos como de 

secos. Iso tradúcese en máis de 300 referencias no-

vas, produtos con máis frescura, máis locais e máis 

especializados que, en definitiva, satisfagan as ex-

pectativas dos “Xefes”.

De feito, a especialización é un dos grandes avances 

de Mercadona para dispoñer dunha oferta eficaz 

que contribúa ao crecemento sostido. Para iso, pro-

vedores e interprovedores especialistas destinan os 

seus recursos ao que realmente saben facer, o que 

sumado ao seu esforzo investidor e á súa aposta 

constante pola innovación vai permitir dar un gran 

salto na Cadea Agroalimentaria de Mercadona.

Para reforzar a devandita especialización, a com-

pañía foi fortalecendo os seus departamentos de 

Compras e de Prescrición. Así o demostra o feito de 

que de 2008 a 2016, en tan só oito anos, pasara de 

contar con 50 xerentes a dispoñer de 650, reparti-

dos en catro departamentos de Compras e dous de 

Prescrición, todos eles especializados en distintos 

produtos e categorías. 

Provedores especialistas 
en cada produto

Relación estreita 
de confianza e 
colaboración mutua1
2

En secos, dispoñen dun 
know-how específico para 
a elaboración de produtos 
concretos de moi alta calidade

3En frescos, incorporan 
proximidade e adaptación 
aos gustos locais

4
Dispoñen dos medios 
para poder introducir no 
lineal os novos produtos 
de forma inmediata

5Teñen a satisfacción do  
“Xefe” como faro

Apostar por produtos de proximidade impulsa as 

economías locais, reduce o desperdicio alimentario, 

reforza a frescura, evita transportes innecesarios, 

fomenta a diversificación e fortalece o sentimento 

de identificación con produtos da zona.
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560 M€
de investimento

65
novas fábricas e liñas 

de produción

Clúster industrial en cifras 
O esforzo que comparte cos fabricantes 

interprovedores permitiulle a Mercadona impulsar 

durante os últimos anos un importante clúster 

industrial no país. No momento do peche de 

2016, conta con 245 fábricas e un total de 48.700 

traballadores formaban parte do devandito 

clúster, que durante os últimos doce meses, e tras 

investir 560 millóns de euros, incorporou á súa 

actividade 65 novas fábricas e liñas de produción 

Instalacións do interprovedor Interal en Funes, Navarra.

Atún calidade 
sashimi
Unión Martín, interprovedor 

especialista en polbo e peixe 

salgado, é agora ademais 

provedor de atún calidade 

sashimi, capturado no 

Atlántico. Amplía a súa oferta 

e crea unha nova planta 

dedicada ao envasado de 

produtos frescos e elaborados 

en atmosfera protectora

+150.000
quilos de laranxa ao día

que polo seu aspecto ou tamaño 
tiñan difícil saída no mercado 

O Provedor
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Zume de 
laranxa fresco
Introdución do servizo de 

zume de laranxa fresco 

acabado de espremer, en 

colaboración co provedor 

Zumex, dispoñible en 

formatos de medio litro e un 

litro. Supuxo incrementar en 

2.500 toneladas a compra de 

laranxas ao longo de 2016

Mural refrixerado de sushi. 

Máquina de zume de laranxa acabado de espremer.

Oferta de sushi 

+100
bandexas vendidas 

ao día nos  

17
 supermercados 

onde está implantado 
este servizo
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Reunión Anual de 
Interprovedores 
O pasado mes de maio celebrouse en Valencia a reu-

nión anual de fabricantes interprovedores de Merca-

dona, á que nesta edición se uniron, ademais, distin-

tos provedores especialistas.

O encontro permitiu poñer en común diferentes 

ideas e reflexións relevantes como, por exemplo, a 

oportunidade de mellora que supón estudar e con-

testar calquera queixa ou suxestión dos clientes, a 

necesidade de garantir a calidade dos produtos que 

lles subministran aos “Xefes” todos os días ou a de 

avanzar na especialización, un dos principais retos 

de cantos forman parte do Proxecto Mercadona.

Aínda que foron moitas as conclusións alcanzadas, 

a principal foi a importancia de ter provedores es-

pecialistas en todos os elos da Cadea Agroalimenta-

ria, dende a orixe das materias primas ata o produto 

terminado. Só así se conseguirá satisfacer sempre o 

“Xefe” e o resto de compoñentes.

O Provedor
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Fabricantes Interprovedores

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. 44)
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Colaboración co  
sector primario

Durante 2016 a compañía seguiu reforzando a súa co-

laboración co sector primario español, co que traballa 

dende hai anos, da man dos fabricantes interprovedo-

res e provedores especialistas, no desenvolvemento da 

Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona (CAS-

POPDONA). Dende que iniciara este proxecto, no ano 

2010, Mercadona logrou estreitar vínculos cos secto-

res estratéxicos da industria agroalimentaria española, 

como son o agrícola, pesqueiro e gandeiro.

Por medio deste proxecto común, e a través do coñe-

cemento compartido, o traballo conxunto a longo 

prazo, a reinvención e a especialización en produtos 

fronte a categorías, Mercadona persegue acometer a 

modernización da súa cadea agroalimentaria sostible. 

E para xerar prosperidade entre todos os seus elos, 

CASPOPDONA seguiu apostando, ao longo de 2016, 

pola produtividade, a creación de emprego, a eficiencia 

e o aforro de recursos naturais, factores todos que con-

tribuíron, un ano máis, a achegarse á Visión marcada: 

“conseguir unha Cadea Agroalimentaria Sostible que a 

Sociedade queira que exista e sinta orgullo dela, a tra-

vés do liderado e tendo `O Xefe´ como faro”.

É un proxecto vixente que se consolida ano tras ano 

grazas a que cada un dos seus elos comparte a súa 

especialidade. Un proxecto que se enriquece porque 

pescadores, agricultores e gandeiros se centran en 

achegar a excelencia nas súas pescas, cultivos e gran-

xas; mentres que Mercadona, pola súa parte, destina 

todos os seus recursos a ofrecerlles aos seus “Xefes” 

produtos da máxima calidade e frescura. Un modelo 

no que o coñecemento se comparte para multiplicar 

precisamente a devandita excelencia.

En CASPOPDONA priman a estabilidade, a proxección 

de futuro, a seguridade na compra e a especialización. 

Iso permite planificar e investir para que todos os elos 

obteñan rendibilidade. E no caso de Mercadona, ade-

mais, poder contar cos mellores provedores de cada 

sector: provedores cada vez máis locais e especialis-

tas que non só ofrecen produtos da máxima calidade 

e frescura, senón que, ademais, lle permiten, na maior 

parte dos casos, seguir avanzando no seu compromiso 

de, sempre que sexa viable, utilizar materia prima con 

orixe española. 

Por que o facemos? 
(Mercadona Totaler)

Materias 
primas

Xefe

De onde vimos?  
(Mercadona Distribuidor)

CASPOPDONA Creando un proxecto común

Sector 
Primario 
Especialista

IP/P 
Especialista Mercadona 

Totaler Xefe

O Provedor
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4.800
gandeiros

8.000
agricultores

12.000
pescadores

Colaboración con

Vides nos campos do provedor Covisan, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz; gandería Finca Asunción, Touro, A Coruña; barco de pesca do 

provedor Hermanos Plomer no porto de Vinaroz, Castelló.
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Avances en 
CASPOPDONA 

Construír xuntos para 
crecer xuntos

Sector lácteo sostible e 100% nacional

Mercadona é asinante do “Acordo para a estabilidade 

e sostibilidade do sector lácteo” e do programa Produ-

tos Lácteos Sostibles, ambos os dous impulsados polo 

MAPAMA, cos que se contribúe a poñer en valor a orixe 

nacional do leite e se fomenta o consumo de produtos 

lácteos.

Así mesmo, mantén relacións estables e sostibles con 

máis de 3.000 granxas leiteiras.

Ao longo do ano, ademais, a compañía encarga a em-

presas externas a realización de estudos de trazabili-

dade que avalan este compromiso de garantir, sempre 

que sexa viable, as compras de produto nacional. Un 

exemplo diso é o elaborado pola auditora especializada 

Neoris, que certificou que a orixe do leite líquido, tanto 

básico como especializado, é 100% nacional. Máis infor-

mación: goo.gl/C1QV9y

Medidas concretas para modernizar e potenciar a efi-

ciencia deste sector: 

COVAP iniciou o proxecto Leite 10 co dobre obxec-

tivo de definir a calidade do leite e establecer os 

procesos que o garanten diariamente. O traballo 

realizado, que supuxo revisar máis de 100 paráme-

tros, implica adaptacións en todas as etapas, dende 

a recollida de leite aos gandeiros ao seu envasado 

e embalaxe final, o que se traduce en importantes 

melloras para o consumidor final.

Montesinos, en colaboración coa asociación de gan-

deiros AGAMON, puxo en marcha en 2016 un pro-

xecto de mellora da calidade do leite. Ademais, re-

forzou as axudas aos gandeiros, ao ampliar a través 

da devandita asociación os servizos que lles ofrece: 

asesoramento veterinario, auditoría de instalacións, 

revisión de máquinas de muxir… 

Félix Asensio e Javier Pérez

Estes agricultores colaboran dende hai máis de 20 

anos co interprovedor Ultracongelados Virto. Ao longo 

destas dúas décadas, e tras varias xeracións dedicados 

á agricultura, os dous reforzaron a súa especialización. 

Félix Asensio, con más de 450 ha de remolacha, tri-

go, chícharo e millo doce, entre outros, na área de Toro 

(Zamora). E Javier Pérez, con 200 ha de cultivo de chí-

charos, pataca e millo en Laguna de Duero e Tordesillas 

(Valladolid). 

Illa Verde 

Esta empresa familiar mantén co interprovedor Procam 

dende 2005 unha relación baseada na transparencia. 

Grazas a iso foi reforzando a súa especialización en 

porco negro mallorquino, ao que alimenta de forma na-

tural e do que, posteriormente, Procam elabora a so-

brasada para Mercadona.

Aceite de oliva 100% nacional

O aceite de oliva da compañía, auditado tamén por 

Neoris, certifica que o 100% da colleita 2014-2015 é de 

orixe española. Máis información: goo.gl/VWUvnI 

O 100% do leite e do 
aceite de oliva Hacendado 
é de orixe nacional 

Certificado pola auditora 
externa Neoris

O Provedor
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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 que busca 
sinerxías para ser 
máis competitivos

Orchata fresca de tempada 

con Denominación de Orixe 

Valencia, elaborada polo provedor 

especialista Panach en Alboraia 
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Bloques loxísticos

Innovar para eliminar 
sobreesforzos e 
transportar eficazmente

Eficiencia loxística: transportar máis con menos 

Mercadona ten unha rede loxística eficiente que, no seu 

conxunto, alcanza os 90.000 metros cadrados de su-

perficie. A través dos seus 14 bloques loxísticos, tres 

deles en proxecto e construción, e 3 almacéns satéli-

tes, abastece todos os seus supermercados, 1.614 no 

momento do peche de 2016. Para iso, destina constan-

temente importantes esforzos e recursos á moderniza-

ción da súa rede loxística, para a que diariamente tra-

ballan máis de 6.400 persoas e na que se investiron ao 

longo destes anos máis de 900 millóns de euros.

Bloques loxísticos intelixentes

Hai case unha década Mercadona tomou a decisión de 

innovar na súa rede loxística, co desenvolvemento e a 

posta en marcha de almacéns totalmente automatiza-

dos. 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 traballado-

res, o que contribúe a previr e reducir o risco de acci-

dentes laborais e, ademais, incrementa a produtividade 

e eficiencia. 

Neste sentido, a compañía seguiu avanzando nas obras 

do bloque loxístico de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 

dende o que abastecerá os supermercados que ten na 

zona norte. Este proxecto iniciouse en 2015 e a com-

pañía prevé finalizar en 2017 a súa primeira fase, coa 

posta en marcha da actividade de secos, envases e frío, 

cun investimento de 43 millóns de euros durante estes 

doce meses.

Paralelamente, Mercadona realizou tamén avances na 

construción do seu quinto bloque loxístico intelixente 

de Abrera (Barcelona), que se prevé que estea finaliza-

do e en total funcionamento en 2018, cun  investimen-

to total de 300 millóns de euros en diferentes fases, 

en cuxo desenvolvemento colaboran 150 pemes, que 

á súa vez dan traballo a 600 persoas, o que supuxo 

un impulso importante na reactivación económica da 

zona durante o transcurso das obras. Tras incorporar 

en agosto de 2016 unha parte da actividade do alma-

cén de secos, que se suma ao almacén de produtos 

refrixerados e conxelados, á fábrica de pan e á área de 

xestión de envases. 

Novo bloque loxístico regulador de Parc Sagunt 

En 2016, Mercadona anunciou a construción do seu 

principal bloque loxístico regulador na localidade va-

lenciana de Sagunt. Para iso, a compañía xa adquiriu 

unha parcela de 358.270 metros cadrados no parque 

empresarial Parc Sagunt, extensión que sumada á súa 

estratéxica situación converten este proxecto, que se 

construirá en sucesivas fases, nunha clara oportunida-

de para incrementar a eficiencia loxística da compañía, 

ao dotala dun almacén dende o que se subministrará a 

toda a rede loxística de Mercadona.

Primeiras probas con megatráiler 

Co obxectivo de reforzar a eficiencia loxística, ao longo 

de 2016 Acotral, interprovedor de Mercadona, incorpo-

rou á súa frota 2 megatráileres, vehículos de 25,25 me-

tros de longo e con capacidade para transportar ata 60 

toneladas de mercadoría por viaxe. 

Con esta aposta preténdese, como é a estratexia da 

compañía, “transportar máis con menos recursos e ser 

invisibles para o ámbito”, para o que xa se realizaron 

as primeiras probas. De feito, o incremento do 40% 

de mercadorías que permite transportar non só xera 

aforros importantes, senón que implica paralelamen-

te unha redución considerable das emisións de CO
2
 á 

atmosfera.

O Provedor
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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 

14. PARC SAGUNT,   
 Sagunt (Valencia)

A1. MERCAPALMA, Palma  
 de  Mallorca (Illes Balears)

A2. FUERTEVENTURA,    
 Fuerteventura (Las Palmas)

A3. LANZAROTE, Lanzarote  
 (Las Palmas)

Mapa Bloques 
Loxísticos

Preto de 900.000 m2 
construídos, 
destinados 
a garantir 
a cadea de 
subministración  
da compañía 

6 GRANADILLA DE ABONA

A

A

A

A1 MERCAPALMA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

8 INGENIO

13 VITORIA-GASTEIZ

12 ABRERA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

A2 FUERTEVENTURA

A3 LANZAROTE

10 ZARAGOZA

11 GUADIX

2 ANTEQUERA

9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

14 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

BLOQUE LOXÍSTICO EN 
FUNCIONAMENTO

BLOQUE LOXÍSTICO EN PROXECTO/
CONSTRUCIÓN

ALMACÉN SATÉLITE

RADIO ACCIÓN

A

Bloque loxístico de Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava (en construción).
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Bloque 
loxístico 
de Abrera
Mercadona seguiu 

avanzando na 

construción do 

seu quinto bloque 

loxístico intelixente de 

Abrera (Barcelona). 

Ás actividades dos 

almacéns de produtos 

refrixerados e 

conxelados, envases 

e a fábrica de pan, en 

2016 incorporou unha 

parte da actividade 

do almacén de secos. 

Dende que hai máis 

dunha década tomara a 

decisión de apostar por 

este tipo de bloques 

loxísticos intelixentes, 

a compañía investiu 

máis de 900 millóns 

de euros para eliminar 

sobreesforzos 

e incrementar a 

produtividade 

e eficiencia.
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+900 M€
investidos nos últimos 10 anos 

en eliminar sobreesforzos

14
bloques loxísticos

6.400
traballadores

Interior do bloque loxístico de Abrera, Barcelona.
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Fachada do supermercado Nueva Plaza de Armas en Sevilla.
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Como creamos valor en 2016

Contribuír e compartir 
para crear un círculo 
virtuoso que xere emprego 
de calidade, riqueza e 
benestar na sociedade é 
a nosa responsabilidade 
como empresa 

O Modelo de Calidade Total de Mercadona é un modelo 

de xestión ético que xera valor. Un modelo baseado nun 

compromiso estable, sostible e integrador, que busca 

a creación de valor para todos os seus compoñentes. 

Por iso, dende 1993 foi evolucionando por medio da in-

corporación de melloras e a través do diálogo, a trans-

parencia, a cooperación e o debate cos clientes, os tra-

balladores, os provedores e a sociedade.

Grazas a todo iso, Mercadona devólvelle á Sociedade 

parte do moito que dela recibe. E faino apostando polo 

seu modelo, cunha xestión que consolida medidas de 

prosperidade compartida e que fomenta o beneficio 

común, como por exemplo o desenvolvemento persoal 

e profesional de cantos compoñen o seu cadro de per-

soal, as políticas de conciliación ou a participación de 

clientes no desenvolvemento dos produtos e servizos. 

Ou tamén o fomento de relacións comerciais baseadas 

na estabilidade, a confianza na colaboración cos prove-

dores ou o impulso constante a iniciativas que reducen 

o impacto ambiental. Todo iso permítelle á compañía 

a creación de valor mediante a xeración de emprego e 

riqueza e a aposta polo crecemento conxunto.

Contribución a través de feitos

En 2016, novamente, a compañía volveu demostrar con 

feitos a súa achega, tanto directa como indirecta, á So-

ciedade. Así o reflicten os 1.468 millóns de euros aboa-

dos en concepto de tributos directos e indirectos ás 

Administracións Públicas, dos que 693 millóns de euros 

corresponden aos pagamentos realizados á Segurida-

de Social, 165 ao imposto de sociedades, 525 á recada-

ción do IVE e do IRPF, e 85 a outros impostos e taxas. 

Mercadona tamén contribuíu ao crecemento produtivo 

da Sociedade por medio da xeración de emprego es-

table e de calidade, un total de 4.000 novos postos de 

traballo en 2016, ata pechar o ano cun cadro de persoal 

de 79.000 persoas. E adicionalmente, achegou 4.352 

millóns de euros ao PIB nacional, cifra que por si soa 

reflicte a relevancia do Proxecto Mercadona. 

Ademais, e grazas á colaboración que mantén con máis 

de 2.500 provedores comerciais e de servizos que for-

man parte do ámbito de Mercadona, a actividade que 

indirectamente xera a compañía foi en 2016 motor de 

crecemento compartido para a Sociedade. Grazas ao 

seu compromiso vertebrador, os 126 interprovedores 

impulsaron igualmente a economía do país, tal e como 

avalan as súas cifras: 3.150 novos postos de traballo, ata 

un total de 48.700 traballadores directos, un esforzo 

investidor en 2016 de máis de 560 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 Merca-

dona mantén coa Sociedade. E especialmente, o es-

forzo que a compañía realiza constantemente para al-

canzar un dos seus obxectivos prioritarios: “consolidar 

un proxecto empresarial do que a Sociedade se sinta 

orgullosa e queira que exista”.

4. A Sociedade
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4 A Sociedade

Impacto da actividade económica de Mercadona 
e a súa cadea de montaxe en España

Achega Total de Renda e Traballo

Contribución Tributaria 

Tributos directos e indirectos 1.468 millóns de euros

Contribución Tributaria Directa 

Seguridade Social  

579 
millóns de euros

Outros impostos e taxas  

85
millóns de euros

Imposto de sociedades   

165
millóns de euros

Cifras da Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona

+2.500
provedores comerciais e 

de servizos

126
fabricantes 

interprovedores

+20.000
pemes e produtores de 

materias primas

1.245
millóns de euros  

investimento conxunto 
Mercadona e 

interprovedores

Contribución Tributaria Indirecta 

Seguridade Social    
 

114 
millóns de euros

IRPF 

288 
millóns de euros

IVE
 

237 
millóns de euros

Volume de compras en España   

16.055 millóns de euros

+662 M¤ que en 2015

85% do volume total de compras 
(produtos+servizos)

*Datos actualizados segundo a metodoloxía definida polo Instituto Valenciano de Investigacións   
 Económicas (IVIE) en 2015.

20.100*
millóns de euros de achega conxunta ao PIB

1,8% do PIB

660.000*
postos de traballo en España pola actividade directa, 

indirecta e inducida do ámbito de Mercadona

3,8% do emprego total en España
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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 e indirecta

Diálogo e transparencia 

Mercadona mantén coa Sociedade unha relación na que 

a proximidade é clave. Iso implica apostar pola comu-

nicación, valor que propicia o entendemento mutuo. 

Grazas a este diálogo constante, a compañía consegue 

coñecer en profundidade, e de primeira man, as necesi-

dades e inquedanzas de cantos a rodean, entre eles, ve-

ciños, consumidores, asociacións e institucións. E como 

consecuencia diso, adaptarse mellor ao ámbito do que 

forma parte, a través do desenvolvemento de estratexias 

que ofrezan solucións máis acertadas e adecuadas que 

fomenten o crecemento compartido e a convivencia, en 

liña coa máxima de que “para poder recibir, primeiro te-

mos que dar”. 

Precisamente para darse a coñecer mellor á Sociedade, 

en 2016 a compañía participou en diversos foros e en reu-

nións con diferentes organismos e asociacións de distin-

tos ámbitos. E en todos eles fomentou unha actitude dia-

logante, o que lle permitiu igualmente enriquecer o seu 

proxecto coas suxestións de mellora que lle trasladaron. 

En 2016 Mercadona seguiu reforzando o seu compromi-

so coa transparencia, un dos valores fundamentais da 

compañía e que pode observarse na súa páxina web. 

Nela publícase, de forma periódica e actualizada, infor-

mación institucional e económica relevante para garan-

tir a transparencia da súa actividade relacionada co fun-

cionamento e control da actuación pública. 

Nesta liña, Mercadona recibiu a visita dunha delegación 

de Japanese Consumers´Cooperative Union (JCCU), o 

maior grupo cooperativista mundial, formado por 571 

cooperativas xaponesas que inclúen os sectores da ali-

mentación, sanidade, universidades, seguros, turismo e 

vivenda. O encontro permitiulle á compañía explicarlle 

á devandita delegación o seu modelo de prosperidade 

compartida e pon de manifesto o interese que o mo-

delo de Calidade Total de Mercadona xera non só en 

España senón internacionalmente.

Proxecto “Mesa de Participación” 

Achegarse ao consumidor é clave para Mercadona, 

que considera que traballar para coñecer en profundi-

dade as súas inquedanzas, preferencias e gustos é tan-

to unha necesidade como unha responsabilidade. Por 

iso, ao longo de 2016 seguiu colaborando no proxecto 

“Mesa de Participación”, iniciado un ano antes 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 reu-

nións periódicas ao longo do ano. 

José Carlos Díez, economista; Juan Antonio Germán, director xe-

ral de Relacións Externas de Mercadona; Cristina Garmendia, pre-

sidenta da Fundación Cotec; e Carlos Cabrera, director xeral do 

Instituto Cerdà, na presentación do estudo “O valor da innovación 

conxunta”.

Representantes das federacións nacionais de asociacións de con-

sumidores CEACCU, CECU, FUCI, UNAE e CAUCE-UCA, perten-

centes á “Mesa de Participación”, xunto a Clara Medina, responsa-

ble de Información Corporativa de Mercadona.
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4 A Sociedade

Durante estes doce meses, ademais, e a través da 

“Mesa de Participación”, a compañía traballou na ela-

boración da enquisa “Hábitos de Consumo 2016”, rea-

lizada a máis 2.000 familias e que achegou máis de 

10.000 datos que permitiron analizar en profundidade 

os hábitos de compra dos consumidores, a información 

e formación xeral que teñen en materia de nutrición ou 

etiquetaxe, así como a súa predisposición a colaborar 

en asuntos de relevancia como, por exemplo, a Respon-

sabilidade Social e o Desperdicio de Alimentos.  

Achegamento a

 68
asociacións de consumidores, 

nacionais e autonómicas

Apoio a  

 37
actos e accións promovidas 

polas asociacións

Participación en 

 17
xornadas e relatorios 

sobre o sector

Colaboración con 

 21
asociacións de celíacos, de 

intolerancias e outras alerxias

Colaboración en 

 11
estudos e publicacións 

sectoriais

17
convenios de 
colaboración

122
encontros informativos

31
visitas a instalacións da 

compañía e interprovedores

Diálogo coa Sociedade

Marta, “Xefa” do supermercado do Barrio Nueva Segovia, Segovia.
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Algúns 
recoñecementos 
sociais 2016

Grazas á súa implicación coa Sociedade, a 

compañía recibiu diversos recoñecementos que 

supoñen un estímulo para seguir traballando 

e impulsando iniciativas co seu ámbito

O presidente de Mercadona, Juan Roig, xunto á vicepresidenta, Hortensia Herrero, e as súas fillas Hortensia, Carolina, Am-

paro e Juana, durante o acto de entrega da Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo.

Medalla de Ouro ao Traballo: En maio de 2016, 

o presidente de Mercadona, Juan Roig, recibiu a 

Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo outorgada 

polo Goberno de España, a proposta do Ministe-

rio de Emprego e Seguridade Social. No seu dis-

curso de agradecemento fixo un recoñecemento 

a súa nai, Trinidad, de quen aprendeu que “antes 

de recibir, tes que dar”. O presidente de Merca-

dona destacou ademais que “este galardón ten 

para min un gran significado, xa que permite de-

mostrar con feitos que o traballo e o esforzo ser-

ven para xerar riqueza, emprego e benestar na 

nosa sociedade”. 

Informe Merco Empresas: En 2016, e por segundo 

ano consecutivo, Juan Roig foi o líder empresa-

rial con mellor reputación en España na clasifica-

ción Merco Empresas. Paralelamente, Mercadona 

consolidouse na devandita clasificación como a 

empresa con mellor reputación corporativa do 

sector da distribución xeneralista e como a se-

gunda de España de todos os sectores. 

Alicante se mueve Being Smart: Recoñecemento 

do Concello de Alacant a Mercadona por apoiar 

o devandito proxecto, o mellor valorado na con-

vocatoria de cidades intelixentes.

Premio Ramón Rubial á Empresa do ano: Galar-

dón pola contribución ao desenvolvemento eco-

nómico en Euskadi.

Diploma de Empresas Comprometidas coa 

Igualdade: Recoñecemento por terceiro ano 

consecutivo en Asturias. 
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Xestión Proactiva cos Veciños 

Un dos obxectivos que Mercadona persegue é cons-

truír e consolidar unha relación de convivencia cos 

seus veciños na que primen o entendemento e o 

respecto mutuo. Traballa de maneira específica para 

que a súa actividade comercial no interfira nin xere 

ningún impacto molesto naqueles ámbitos e barrios 

nos que ten presenza e analiza e valora calquera 

suxestión que recibe. Isto permite resolver posibles 

fallos e poñer en marcha  solucións ás solicitudes 

dos seus veciños. 

Por iso, a compañía seguiu avanzando no proxec-

to “Xestión Proactiva cos Veciños”, iniciado en 2014. 

Esta ferramenta preventiva permitiulle evitar que 

se produzan posibles molestias, ao realizar 4.892 

exames nos procesos de carga e descarga, así 

como 5.181 nos procesos internos das instalacións e 

supermercados.

Pero ademais diso, en 2016 xestionáronse 236 suxes-

tións, queixas e melloras procedentes de veciños, das 

que un 78% foron resoltas satisfactoriamente en me-

nos de 30 días, o que supón unha mellora de máis 

de dez puntos respecto ao ano anterior, mentres que 

no resto a duración dependeu do tipo de intervención 

que houbo que realizar.

Un xardín vertical en colaboración 

coa Fundación Capacis

En 2016, Mercadona puxo en marcha, xunto coa Fun-

dación Capacis dedicada á inserción social e laboral de 

persoas con discapacidade, a elaboración dun xardín 

vertical na súa tenda da madrileña rúa Asura. Con este 

proxecto  conseguiuse unha maior integración do su-

permercado no ámbito, ademais de evitarlles aos ve-

ciños calquera molestia derivada da súa actividade, ao 

illar tanto acústica como visualmente parte das súas 

instalacións. Pero ademais, constitúe un exemplo da 

relación da compañía con asociacións con fins sociais, 

como a Fundación Capacis, coa que colabora habitual-

mente para o mantemento das zonas axardinadas dal-

gunhas das súas tendas. 

Xardín vertical do supermercado de Rúa Asura, Madrid.
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Integración en mercados municipais  

Mercadona impulsa o comercio de proximidade das 

zonas e barrios nos que ten presenza e mantén un 

compromiso especial coa convivencia de formatos 

tradicionais. 

En 2016 a compañía seguiu impulsando a revitalización 

de mercados municipais, proxecto que iniciou en 2001. 

Grazas a iso, comparte a súa aposta pola convivencia 

de formatos con máis de 1.760 comerciantes distintos, 

tras inaugurar 3 novos en Barcelona: Mercat de Sant 

Adrià (Sant Adrià de Besós), Mercat de La Florida 

(L´Hospitalet de Llobregat) e Mercat Plà de Montgat 

(Montgat). Cun total de 36 tendas en mercados muni-

cipais no momento do peche de 2016, a compañía vai 

seguir consolidando este proxecto de convivencia cos 

formatos tradicionais.

Colaboración co comercio de barrio

36
tendas 

en mercados municipais

+1.760 
comerciantes 

comparten a ilusión de recuperar 
o comercio tradicional

Fachada do supermercado no Mercat Municipal de Sant Adrià de Besós, Barcelona.
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Apoio ao emprendemento 

Mercadona considera que o emprendemento é un 

dos motores do crecemento da Sociedade. Por iso, 

impúlsao tanto interna como externamente, o que lle 

permite incorporar talento ao desenvolvemento do 

Proxecto Mercadona e compartir tamén coa Socie-

dade iniciativas innovadoras que xeran crecemento e 

produtividade.  

Exemplo de apoio ao emprendemento é o patrocinio, 

xunto a EDEM e a Asociación Valenciana de Empresa-

rios (AVE), da categoría “ao Emprendedor” dos Pre-

mios Rey Jaime I. En 2016, ano da sétima edición desta 

nova categoría, o emprendedor galardoado foi Alberto 

Gutiérrez Garrido, fundador de Aquaservice, empresa 

líder de distribución de auga a través de dispensado-

res, tras acreditar a súa capacidade para xerar empre-

go, innovación e riqueza arredor dun produto básico 

como é a auga.

Mercadona mantén dende hai anos unha relación es-

treita co ámbito da docencia, co que se implicou a 

través do Centro Universitario de EDEM Escola de 

Empresarios, Fundación da que a compañía é Pa-

trón. Co fin de contribuír á formación de futuros em-

presarios e directivos irradiando os valores funda-

mentais do Modelo de Calidade Total, Juan Roig foi 

en 2016 profesor do Grao ADE para Emprendedores, 

onde imparte clase distintos sábados pola mañá e 

é, á súa vez, padriño da primeira promoción de gra-

duados. Así mesmo, distintos directivos de Merca-

dona tamén forman parte do claustro de profesores 

destes mozos universitarios. 

Por outra parte, Mercadona continúa apoiando o im-

portante labor que EDEM realiza dende hai anos na 

formación de emprendedores. En 2016, o presidente 

da compañía, Juan Roig, participou no Curso “15x15: 15 

días con 15 empresarios líderes”. Esta Escola de Em-

presarios está integrada, xunto a Lanzadera e Angels, 

no proxecto Marina de Empresas, grande ecosistema 

emprendedor do Mediterráneo no que conflúen todas 

as fases do proceso de creación dunha empresa: for-

Os patrocinadores do Premio Rey Jaime I ao Emprendedor, Mercadona, a Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) e a Escola de Em-

presarios EDEM, xunto ao premiado Alberto Gutiérrez, fundador e CEO da empresa Aquaservice, durante o acto.
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mación, axuda na posta en marcha de proxectos e fi-

nanciamento de iniciativas empresariais.

Socio activo do Pacto Mundial  

Mercadona está adherida dende o ano 2011 ao Pacto 

Mundial pola defensa dos valores fundamentais en ma-

teria de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio 

Ambiente e Loita contra a Corrupción. Tras adquirir 

en 2015 o compromiso de socio, ao longo dos últimos 

doce meses seguiu traballando no fomento dos valores 

promovidos polo Pacto Mundial. Coa súa implicación 

activa, a compañía reforza o seu apoio aos dez prin-

cipios e valores do devandito pacto, todo isto queda 

reflectido no informe de progreso que valida o cum-

primento de tales principios, que se remitiu á Rede Es-

pañola do Pacto Mundial. 

Consulta o noso informe de progreso: goo.gl/tVWGcH

Inauguración das instalacións de Marina de Empresas celebrada en setembro de 2015 e emprendedores seleccionados na cuarta edición 

da aceleradora de empresas Lanzadera.

69

Mercadona Memoria Anual 2016

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/261981


4 A Sociedade

Mercadona Social 
e Responsable  

En 2016 Mercadona 
doou 6.500 toneladas de 
alimentos, ademais das 
6.900 toneladas doadas 
polos nosos “Xefes” en 
diferentes Operacións Quilo  

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa So-

ciedade é devolverlle parte de canto recibe dela. En 

2016, e dentro do seu compromiso coa responsabilidade 

empresarial, a compañía seguiu impulsando o seu plan 

de acción social, a través do que apoiou diversas insti-

tucións e entidades sociais que, ao longo do ano, segui-

ron desenvolvendo o seu importante labor de axuda. En 

total, e a través das distintas iniciativas nas que partici-

pou en todas as Comunidades Autónomas, doou 6.500 

toneladas de alimentos, o equivalente a 108.000 carros 

da compra.

Neste mesmo marco, Mercadona continúa co seu pro-

grama de colaboración con comedores sociais. De fei-

to, ao longo de 2016 colaborou con máis de 120 institu-

cións de diferentes localidades de España ás que doa 

diariamente produtos que non son aptos para a venda 

pero que si están en perfectas condicións para o seu 

consumo. 

Operacións Quilo e Gran Recollida

Ademais, Mercadona colaborou, a través dos seus 

supermercados, en diferentes “Operacións Qui-

lo” e na “Gran Recollida” organizada polos bancos 

de alimentos. En todas estas iniciativas, a respos-

ta solidaria dos “Xefes” foi espectacular, con 6.900 

toneladas doadas. Nestas operacións colaboraron 

de forma entusiasta os traballadores da compañía, 

mediante a xestión nas tendas e o apoio loxístico.  

Convenios con

 60
bancos de alimentos 
e outras entidades

Colaboración con 

 +120
comedores  sociais

6.500 
toneladas  

de alimentos doados

Salvador Botia, responsable do almacén do Comedor Social do Barrio San Gabriel (Alacant); José Ramón, repartidor de Mercadona; e 

Antonio Moya, presidente da Asociación de Veciños La Prosperidad “San Gabriel” e responsable do comedor.
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Murais trencadís    

En 2016 Mercadona, xunto a Pamesa Cerámica, seguiu 

colaborando con diferentes fundacións e centros ocu-

pacionais na decoración das súas tendas con murais de 

trencadís. Grazas a este labor de apoio, e dende o ini-

cio do proxecto no ano 2011, máis de 200 persoas con 

discapacidade intelectual traballaron na fabricación de 

máis de 3.480 murais distintos, que a compañía colo-

ca principalmente nas súas seccións de peixe, carne e 

chacinería e que se converteron nun símbolo diferen-

cial tamén do seu Novo Modelo de Tenda. 

De feito, en decembro de 2016 a compañía presentou o 

Novo Modelo de Tenda que inclúe un deseño renovado 

dos murais de trencadís, que se irán instalando pau-

latinamente en todos os supermercados que a cadea 

inaugure, así como nos que ten previsto reformar. 

Para seguir desenvolvendo este proxecto, Merca-

dona investirá 1,5 millóns de euros en 2017 e contará 

coa colaboración dunhas vinte fundacións e centros 

ocupacionais. 

Os murais de trencadís que decoran as seccións de peixe, carne e chacinería de Mercadona son o resultado do esforzo de máis de 1.000 

persoas, que diariamente se involucran neste proxecto. A compañía agradece o seu traballo e compromiso, así como o das fundacións e 

centros ocupacionais dos que forman parte: Fundación Roig Alfonso, Fundación Síndrome de Down, Fundaempleo Azahar e Fundación 

Espurna; os Centros Especiais de Emprego Purglass e Ivas; a Granxa Fogar el Rinconet; Asociación Afanías; os Centros Ocupacionais 

Torreblanca, Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna, La Torre, La Xara, El Castellet, Hort de Feliu, Mislata e Xirivella; a Coo-

perativa Koynos e os Centros Ocupacionais Municipais de Sueca, Requena e María Rafols. 

Trencadís da sección de carne e chacinería do supermercado de 

Peligros, Granada.

A Fundación Roig Alfonso da Comunitat Valenciana elaborando 

os murais.
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20 
millóns de KWh
aforro enerxético

27 M€
investimento en protección 

do medio ambiente

869 
tendas ecoeficientes
o 50% da rede de tendas

16.000 
toneladas

redución de emisións CO
2

Medio ambiente e 
sostibilidade 

Facer máis con menos

Para a compañía, a protección e o aproveitamento efi-

ciente dos recursos naturais son elementos prioritarios, 

consciente de que calquera mellora que se impulse para 

engadirlle valor ao “Xefe” debe tratarse dende a premisa 

de “facer máis con menos”. Para iso, a compañía desen-

volve estratexias e plans de optimización cuxo obxectivo 

principal é aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles 

e minimizar a xeración de residuos. 

Con este fin, a compañía dispón dun sistema de Xestión 

Medioambiental propio enfocado cara a tres áreas fun-

damentais: optimización loxística, eficiencia enerxética 

e redución de residuos. Neste contexto, en 2016 Mer-

cadona decidiu poñer en marcha o seu Novo Modelo 

de Tenda Eficiente, proxecto moi relevante dentro do 

seu compromiso co respecto ao medio ambiente, pois 

xera aforros enerxéticos do 40% respecto a unha tenda 

convencional.

Principais liñas de acción 

Optimización loxística e transporte sostible: transpor-

tar máis con menos recursos e aproveitar ao máximo o 

espazo de cada camión. A frota de camións está com-

posta na súa totalidade por vehículos que cumpren cos 

estándares Euro 5 e Euro 6, os máis esixentes que exis-

ten en materia de emisións. Ademais, Mercadona está 

traballando no Proxecto Distribución Urbana Sostible 

mediante camións propulsados con gas.

Eficiencia enerxética: utilizar unicamente a enerxía que 

se necesita e aplicar medidas para un uso enerxético 

eficiente. O Novo Modelo de Tenda de Mercadona in-

corpora novas medidas de illamento e aforro, o que 

permite que nestas tendas o consumo enerxético sexa 

un 40% menor respecto a unha tenda convencional. 

Ademais, evita a emisión de aproximadamente 700 to-

neladas de CO
2
 por tenda e ano. 

Redución de residuos: reciclar todos os residuos de car-

tón, plástico, poliexpan e madeira mediante xestores auto-

rizados e  tratar de reducir a  propia xeración de residuos. 

Ademais, Mercadona traballa para reducir os residuos xe-

rados na tenda mediante a adecuada xestión dos pedidos, 

a liquidación de produtos frescos e a doazón de alimentos 

aptos para o consumo pero non para a venda. 
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Fachada do supermercado Los Tempranales en San Sebastián de los Reyes, Madrid.
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Identifícanse os 

residuos que poidan 

utilizarse para outros 

procesos e ponse en 

contacto aos fabricantes 

interprovedores 

que poidan tratar o 

novo proxecto.

10
Produtos Residuos  

de proceso

Exemplo: Utilización 

da cascarilla do 

arroz do fabricante 

interprovedor 

Arrocerías Pons 

como fertilizante 

orgánico, conseguindo 

así residuo cero.

Estratexia Economía Circular 

Converter residuos en recursos
Mercadona leva anos impulsando a estratexia Economía Circular para optimizar o uso dos recursos 

naturais, atendendo á premisa de converter residuos en recursos. Iso permítelle aproveitar algúns 

residuos dos seus procesos, que converte en recursos para reincorporalos ao ciclo da economía 

produtiva e, con iso, reducir o impacto medioambiental da súa actividade. 

Grazas a esta estratexia, que desenvolve e aplica en colaboración cos interprovedores, a compañía 

traballa en construír un círculo virtuoso no que os residuos son tratados para recuperar materias 

primas que, finalmente, se converten en novos produtos.

María Pilar, traballadora do supermercado do centro comercial Ébora Centro 

en Talavera de la Reina, Toledo.
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Trátanse os residuos mediante a súa limpeza, 

purificación ou refinamento co obxectivo 

de que poidan reutilizarse como materia 

prima, o que pode implicar un importante 

investimento por parte do fabricante 

interprovedor que asume este compromiso.

Unha vez 

debidamente tratado 

o residuo, obtense 

materia prima 

apta para formar 

parte dun novo 

proceso produtivo. 

O residuo, polo 

tanto, convértese 

novamente nun 

recurso valioso. 

2

3

Tratamento

A Economía Circular finaliza o 

seu ciclo cando os produtos 

elaborados a partir das materias 

primas recuperadas volven 

aos lineais das tendas.

4 Novos produtos

Recuperación 
de materias 

primas

Exemplo: Os 

pans partidos do 

interprovedor Anitín 

son utilizados polo 

interprovedor Cunicarn 

como materia prima 

para a elaboración 

de pensos.

Exemplo: Aproveitamento 

das pezas partidas de 

brócoli do interprovedor 

Agromediterránea como flores 

de brócoli para fervidos polo 

interprovedor Verdifresh.

Exemplo: 

Aproveitamento 

das ás de pota e da 

tinta de choco do 

interprovedor Profand 

para conservas do 

interprovedor Escurís.
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Evitar o desperdicio alimentario

Mercadona desenvolve diferentes estratexias para re-

ducir ao máximo o desperdicio alimentario. De feito, 

conta precisamente con diferentes ferramentas pro-

pias de xestión interna que propician o máximo axuste 

nos pedidos, o que á súa vez lle permite dar saída a 

todo o xénero que se recibe nas tendas. 

En 2016, ademais, participou na estratexia do MAPAMA 

“Máis alimento, menos desperdicio”, cuxo obxectivo é 

previr e reducir o desperdicio alimentario. Paralelamente, 

e un ano máis, formamos parte da iniciativa da AECOC 

“A alimentación no ten desperdicio, aprovéitaa”, 

programa que pon en contacto todos os actores da 

cadea de subministración para crear sinerxías e previr 

o desperdicio alimentario en todos os ámbitos.

Retail Forum

Dende a súa fundación, en 2009, 

Mercadona forma parte do Foro 

Europeo da Distribución para a 

Sostibilidade (REAP), no que dis-

tribuidores líderes 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 au-

ditora externa. 

Copresidido pola Comisión Europea, a meta fundacio-

nal do REAP, e pola que seguiu traballando en 2016, é 

a de avanzar cara ao obxectivo común de conseguir 

unha economía circular na que os recursos naturais se 

aproveiten ao máximo e os residuos se minimicen. 

A pertenza ao REAP implica a aceptación do seu có-

digo 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. Redución de embalaxe e minimización de residuos 

5. Mellorar o acceso aos establecementos

6. Mellorar a comunicación cos clientes

Pesca Sostible

No momento do peche de 2016, Mercadona conseguiu 

que todos os seus provedores ratifiquen a Política de 

Compra de Produtos da Pesca que a compañía desen-

volveu en 2012. Con este esforzo conxunto, no que se 

traballou minuciosamente durante todos estes anos, 

Mercadona e os seus provedores garántenlles aos seus 

“Xefes” o seu compromiso coa sostibilidade dos produ-

tos de pesca que lles ofrece.  

Para máis información, 
consultar a Memoria 
de Medio Ambiente 
de Mercadona, de 
periodicidade bienal:  
goo.gl/YNjH2e

Accesible dende: 
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ERRT
European 

Retail Round 
Table

Foro 
Interalimentario

Fundación 
COTEC

Fundación CyD
Coñecemento e 

Desenvolvemento

Fundación 
ÉTNOR

IEF
Instituto da 

Empresa Familiar 

Fundación 
Seres 

FACE
Federación de 
Asociacións 
de Celíacos 
de España

AECOC
Asociación 

Española de 
Codificación 
Comercial

ASEDAS
Asociación 

Española de 
Distribuidores, 
Autoservizos e 
Supermercados 

AECOSAN
Axencia Española 

de Consumo, 
Seguridade 

Alimentaria e 
Nutrición

AINIA
Asociación para 
a Investigación 

da Industria 
Agroalimentaria

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

Algunhas entidades e organismos  
cos que Mercadona colabora

Fachada do supermercado de Santa Eulària des Riu, Eivissa.
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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

Transforma 
España

SESAL
Sociedade 

Española de 
Seguridade 
Alimentaria

Autoridades 
Sanitarias ou 

de Seguridade 
Alimentaria 
nas distintas 

Comunidades 
Autónomas

EDEM 
Escola de 

Empresarios 

EuroCommerceESCODI
Escola Superior 
de Comercio e 
Distribución de 

Terrassa

CEOE
Confederación Española 

de Organizacións 
Empresariais e as súas 

respectivas organizacións 
territoriais e autonómicas

ENAC 
Entidade 

Nacional de 
Acreditación 

Consello Asesor 
Agroalimentario 
do Instituto San 

Telmo

Ecoembalaxes 
España

MAPAMA
Direccións Xerais 
do Ministerio de 

Agricultura e Pesca, 
Alimentación e 

Medio Ambiente
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Fachada do supermercado de Puerta de Alicante, Alacant.
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Actividade e evolución 
da compañía

Os beneficios deben chegar 
despois de satisfacer o 
resto de compoñentes 

Constituída en Tavernes Blanques (Valencia) en 1977, o 

obxecto social de Mercadona é “a compra-venda de to-

dos 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 pro-

dutos, a prestación de servizos de transporte de todo 

tipo de mercadorías, e realizar estudos, programas, in-

formes e calquera outra actividade que directa ou in-

directamente se relacione coa informática e a xestión, 

contabilidade, administración e control de empresas”.

Mercadona dedícase á distribución de produtos de ali-

mentación, droguería e perfumería, a través dos seus 

1.614 supermercados, que se abastecen dende os dife-

rentes bloques loxísticos que a empresa ten estratexi-

camente situados no territorio nacional.

A satisfacción do quinto compoñente, O Capital, queda 

patente nos datos económicos da compañía e non se-

ría posible sen conseguir previamente a satisfacción do 

resto de compoñentes, tal e como definimos no Mode-

lo de Mercadona. A confianza que día a día depositan 

na empresa os 5,1 millóns de fogares, o esforzo diario 

na realización do traballo rutineiro dos 79.000 traballa-

dores, 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 27 de xa-

neiro de 2017 emitiu o seu informe sen salvidades, con-

forme vén sendo habitual. O devandito informe, xunto 

coas contas anuais, deposítase no Rexistro Mercantil 

de Valencia.

5. O Capital
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María del Carmen, “Xefa” do supermercado de Algeciras, Cádiz.

10.649

765

20.831

810

611

+4%

-1%

+4%

+4%

+2%

Principais Cifras
(millóns de euros e de quilitros)

Unidades de venda quilos-litros

Resultado de explotación

Facturación

Resultado antes de impostos

Resultado despois de impostos

21.623

803

636

11.071

779

2015 2016 % Variación

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

O éxito compartido sabe mellor
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Unidades
de venda (quilitros)

No momento do peche do exercicio, a compañía 

alcanzou unha cifra de 11.071 millóns de quilitros 

vendidos, un 4% máis que os 10.649 de 2015. Esta 

cifra pon de manifesto a confianza depositada 

polos 5,1 millóns de fogares ao longo destes doce 

meses.

Evolución quilitros vendidos

10.649

11.071
millóns de quilos-litros (quilitros)

2015

2016

Evolución vendas brutas

20.831

21.623
millóns de euros

2015

2016

Evolución do beneficio neto

611

636
millóns de euros

2015

2016

Vendas

A confianza dos “Xefes”, a apertura de 50 ten-

das (10 peches), as reformas acometidas en 35 

supermercados e a aposta firme por prescribir a 

oferta coa mellor relación calidade-prezo que sa-

tisfaga as necesidades dos nosos “Xefes”, permi-

tíronlle a Mercadona alcanzar en 2016 un volume 

de facturación de 21.623 millóns de euros, un 4% 

máis que en 2015.

Beneficio

O beneficio antes de impostos situouse en 803 

millóns de euros en 2016, fronte aos 810 millóns 

de euros do exercicio precedente. Pola súa parte, 

o beneficio despois de impostos en 2016 foi de 

636 millóns de euros, un 4% máis que en 2015, 

ano no que Mercadona obtivo un resultado neto 

de 611 millóns de euros.

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 2016 en 1.092 millóns de eu-

ros, fronte aos 1.120 millóns de euros do ano 2015.

Evolución do EBITDA

1.120

1.092
millóns de euros

2015

2016
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Investimentos

O 31 de decembro de 2016, Mercadona conta cun 

total de 1.614 supermercados e está presente en 

todas as provincias e Comunidades Autónomas 

que configuran o territorio nacional. Así mesmo a 

curto prazo prevé a apertura de tendas en Ceuta 

e Melilla.

Durante estes doce meses, Mercadona realizou 

investimentos por valor de 685 millóns de euros, 

destinados, principalmente, á continuación das 

obras do novo bloque loxístico de Abrera (Bar-

celona) e do de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 

así como á construción de 50 novas tendas e á 

reforma de 35 supermercados para adecualos 

aos estándares de comodidade e eficiencia ener-

xética da cadea. 

Ademais, no presente exercicio deseñouse un 

plan de actuacións e reformas para os próximos 

anos que implicarán a substitución daqueles ac-

tivos que non cumpran cos parámetros definidos 

nos novos modelos, melloras nas estratexias de 

mantemento dos activos e novos movementos 

para modernizar a loxística da compañía e mello-

rar a calidade do traballo nas súas instalacións.

Evolución dos investimentos

651

685
millóns de euros

2015

2016
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4.249

1.058

3.191

Activo  corrente

FONDO DE MANOBRA

Pasivo  corrente

2016En millóns € Fluxos actividades de explotación

Fluxos actividades de financiamento (dividendos)

Fluxos actividades de  investimento

Aumento Neto do Efectivo

(719)

45

880

(116)

2016En millóns €

A capacidade de Mercadona para facer fronte ás súas obri-

gas e aos seus proxectos de  investimento e expansión cos 

resultados xerados pola actividade, sen a necesidade de re-

correr ao financiamento alleo, móstrase no Estado de Fluxos 

de Efectivo:

Recursos propios

A capitalización da práctica totalidade dos bene-

ficios obtidos supuxo que, no momento do pe-

che do exercicio 2016, a cifra de recursos propios 

ascenda a 4.912 millóns de euros. Esta política 

ten o seu reflexo en taxas como o Retorno sobre 

Fondos Propios (ROE), definido como Beneficio 

entre Fondos Propios medios do exercicio, no 

que queda patente a fortaleza destes así como a 

coherencia na aplicación do Modelo de Calidade 

Total, onde a satisfacción do compoñente Capital 

se entende sempre no longo prazo e se logra tras 

satisfacer o resto de compoñentes.

2016 % VariaciónEn millóns €

636

4.912

4.392

4.652

14%

Beneficio

Fondos Propios ao final do exercicio

Fondos Propios ao principio do exercicio

Fondos Propios medios

ROE

+12%

+4%

Outros Indicadores

O prazo medio de pagamento a provedores foi 

de 45 días e o prazo de rotación de existencias 

de 15 días.

Os datos do Fondo de manobra do presente 

exercicio son os seguintes:

Cabe sinalar a constante evolución da taxa de recursos pro-

pios respecto ao activo total, que pasou dun 57% en 2015 a 

un 60% en 2016.
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ACTIVO NON CORRENTE 3.945.720  
 
 Inmobilizado 3.898.464   
 
 Activos por imposto diferido 47.256
  
ACTIVO CORRENTE 4.248.917   
 
 Existencias 716.407   
 
 Debedores 128.180   
 
	 Investimentos	financeiros	 102.520	 	 	
 
 Efectivo e outros activos líquidos equivalentes 3.301.810   
 

TOTAL ACTIVO 8.194.637

 

PATRIMONIO NETO 4.911.843
 
 Capital 15.921
  
 Reservas 4.259.662
  
 Resultado do exercicio 636.260
  
PASIVO NON CORRENTE 91.743
 
 Provisións e débedas a longo prazo 25.272
  
 Pasivos por imposto diferido 66.471
  
PASIVO CORRENTE 3.191.051
 
 Provedores 2.266.580
  
 Acredores 339.318

 Administracións Públicas 337.440
  
 Persoal 247.713

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO 8.194.637

MERCADONA, S.A.
Balance de situación o 31 de decembro de 2016
(en miles de euros)
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MERCADONA, S.A.
Conta de perdas e ganancias correspondente ao exercicio rematado o 31 de decembro de 2016
(en miles de euros)

 Importe cifra de negocios   19.802.382
 
 Aprovisionamentos   (15.028.974)
 
 Outros ingresos de explotación   21.133
 
 Gastos de persoal   (2.502.267)
 
 Outros gastos de explotación   (1.199.952)
 
 Amortización inmobilizado   (312.977)
  
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 779.345
 
	 Ingresos	financeiros	 		26.161
  
 Deterioración e resultados     (2.594)
 
RESULTADO FINANCEIRO 23.567
 
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 802.912
 
	 Imposto	sobre	beneficios	 	(166.652)
 
RESULTADO DO EXERCICIO 636.260
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Cristaleira do Novo Modelo de Tenda.
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Traxectoria Mercadona 
1977-2016

1977
O matrimonio formado 

por D. Francisco Roig 

Ballester (1912-2003) e 

Dª Trinidad Alfonso Mo-

cholí (1911-2006) inicia a 

actividade de Mercado-

na dentro do Grupo Cár-

nicas Roig. As daquela 

carnicerías do negocio 

familiar transfórmanse en 

ultramarinos.

1982
Primeira empresa en Es-

paña en utilizar o escáner 

para a lectura do código 

de barras nos puntos de 

venda.

1986
Implantación da tarxeta 

de compra, de uso gratuí-

to para “O Xefe”.

1981
Juan Roig e a súa es-

posa, xunto aos seus ir-

máns Fernando, Trinidad 

e Amparo, cómpranlle 

Mercadona a seu pai. A 

empresa conta con 8 ten-

das de aproximadamente  

300 m2 de sala de ven-

das. Juan Roig asume a 

dirección da compañía, 

que inicia a súa activi-

dade como empresa 

independente.



Traxectoria
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1988
Inauguración do bloque 

loxístico de Riba-roja de 

Túria (Valencia), pioneiro 

en España por estar to-

talmente automatizado.

Adquisición de Super-

mercados Superette, que 

contaba con 22 tendas en 

Valencia.

1990
Juan Roig e Hortensia Mª 

Herrero pasan a ostentar 

a maioría do capital da 

compañía.

1993
Tras alcanzar as cifras de 

10.000 traballadores e 

150 tendas, implantación 

da estratexia comercial 

SPB (Sempre Prezos Bai-

xos), que máis adiante 

derivará no Modelo de 

Calidade Total.

1996
Nacemento das marcas 

Hacendado, Bosque 

Verde, Deliplus e Compy.

Apertura do supermer-

cado número 200, en 

Segorbe (Castelló).

Asínase o primeiro con-

venio de empresa para 

todos os traballadores.
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 1997
Acordo de unión con Al-

macenes Gómez Serrano, 

Antequera (Málaga).

1999
Finaliza o proceso, inicia-

do en 1995, de converter 

en fixos a todos os mem-

bros do cadro de persoal, 

que neses momentos era 

de 16.825 traballadores.

Inauguración do bloque 

loxístico de Antequera 

(Málaga). 

Iníciase o proxecto de 

novo deseño e modelo de 

perfumerías.

2000
Construción do bloque 

loxístico de Sant Sadurní 

d’Anoia (Barcelona).

Inauguración, en Massanassa 

(Valencia), da primeira 

Tenda por Ambientes. 

Celebración da primeira 

Reunión de Interprovedores. 

Sinatura do Convenio 

Colectivo de Empresa 

(2001-2005).

2001
Inauguración do primeiro 

centro educativo infantil 

gratuíto para os fillos dos 

traballadores, no bloque 

loxístico de Sant Sadurní 

d’Anoia (Barcelona). 

Mercadona alcanza as 

500 tendas coa apertu-

ra do seu primeiro su-

permercado en Linares 

(Jaén). 
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2005
Implantación do novo 

uniforme Mercadona.

Inauguración do bloque 

loxístico de Granadilla de 

Abona (Tenerife).

Sinatura do novo Conve-

nio Colectivo de Empresa 

para os próximos catro 

anos (2006-2009).

2004
Inauguración do bloque 

loxístico de Huévar (Se-

villa) e do terceiro cen-

tro educativo infantil da 

empresa.

O Comité de Dirección 

decide como norma xeral 

non abrir os supermerca-

dos os domingos

2006
Vixésimo quinto aniver-

sario da compañía.

Inauguración da tenda 

número 1.000 da com-

pañía, en Calp (Alacant).

Re lanzamento  da 

nova imaxe da Tarxeta 

Mercadona.

2003
Primeira empresa en rea-

lizar unha Auditoría Ética.

Inauguración do bloque 

loxístico de San Isidro 

(Alacant) e do segundo 

centro educativo infantil 

da empresa.

Lanzamento da nova liña 

de perfume Hortensia H.

Inauguración dun super-

mercado nas instalacións 

de El Mercat de l’Olivar, 

en Palma de Mallorca.
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2007
Posta en marcha da pri-

meira fase do bloque 

loxístico Almacén Siglo 

XXI de Ciempozuelos 

(Madrid). 

Cuarta empresa do mun-

do mellor valorada en 

reputación corporativa, 

de acordo co estudo do 

Reputation Institute de 

Nueva York.

2008
Realiñamento de Mer-

cadona co Modelo de 

Calidade Total, quin-

ce anos despois da súa 

implantación. 

Carro Menú para ofrecer-

lle ao “Xefe” o carro da 

Compra Total de maior 

calidade e máis barato do 

mercado.

Inauguración do bloque 

loxístico de Ingenio (Gran 

Canaria).

2013
Sinatura do Convenio Co-

lectivo e Plan de Igualdade 

2014-2018.

Reinventarnos para ser 

máis tendeiros. Implanta-

ción de novas seccións de 

frescos.

Iniciar o desenvolvemento 

da Cadea Agroalimentaria 

Sostible de Mercadona.

Inauguración do blo-

que loxístico de Guadix 

(Granada).

2014
Apertura do supermer-

cado 1.500, situado na 

cidade de Santander, no 

barrio de Cazoña.

Posta en marcha do novo 

Centro de Proceso de 

Datos situado en Albalat 

dels Sorells (Valencia).
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2015
Novo Centro de Forma-

ción e Servizos en Albalat 

dels Sorells (Valencia).

O modelo de innova-

ción radical de Mer-

cadona é recoñecido 

internacionalmente. 

2016
Aproba iniciar o seu pro-

xecto de internaciona-

lización coa entrada en 

Portugal.

Inaugura os dous pri-

meiros supermercados 

co Novo Modelo de Ten-

da Eficiente, situados en 

Puerto Sagunto (Valen-

cia) e na localidade de 

Peligros (Granada).
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Interior do supermercado no centro comercial La Marina, Finestrat, Alacant.

O Proxecto Mercadona 
segue avanzando...
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Teléfono gratuíto de Atención ao Cliente: 800 500 100

www.facebook.com/mercadona www.twitter.com/mercadona www www.mercadona.comwww.youtube.com/mercadona 




