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Memoria Anual 2019 e máis información: 
www.info.mercadona.es

“Mercadona é un proxecto que non deixa de evolucionar e 

que, no seu proceso de transformación constante, asume que 

ten a responsabilidade de dar o si a coidar máis o Planeta”
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Detalle da entrada do supermercado de Ovar, Aveiro.

A MISIÓN   

Encher a barriga 

“Prescribirlle ao consumidor final 
produtos/solucións que cubran as súas 

necesidades de comer, beber,  
coidado persoal, coidado do fogar e 

coidado dos animais...
... asegurando sempre Seguridade Alimentaria, 

Máxima Calidade, Máximo Servizo, Mínimo 

Presuposto e Mínimo Tempo”

A VISIÓN

“Conseguir unha Cadea  
Agroalimentaria Sostible, que a xente 
queira que exista e sinta orgullo dela, 

liderada por Mercadona e tendo ‘O Xefe’ 
como faro”
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1.626 
tendas

89.100
traballadoras e 
traballadores

3.600
novos 

empregos

600
novos 

empregos

19.970 M€
compras

25.468 M€
facturación

2.050 M€
investimento

150 M€
investimento

32 M€
facturación

217 M€
compras

OS NOSOS FEITOS MÁIS RELEVANTES 2019 EN ESPAÑA E PORTUGAL

10
tendas

900
traballadoras e 
traballadores

ESPAÑA

PORTUGAL
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DATOS CONSOLIDADOS ESPAÑA E PORTUGAL

 “O XEFE”

800
supermercados  
co Novo Modelo 

de Tenda Eficiente 
(Tenda 8)

1.636
tendas en 2019 
46 aperturas
46 peches

15,5 %
cota de mercado  

en superficie  
total de venda  

en España 

325
novidades 
na oferta

5,4 M
de fogares 
compran en 
Mercadona

O TRABALLADOR

4.200
novos 

 empregos fixos

90.000
traballadoras e 
traballadores 
con emprego 
estable e de 

calidade

849
persoas 

ascendidas a 
postos de maior 
responsabilidade

106 M€
investidos  

en formación

340 M€
de prima  

variable repartidos 
entre o cadro de 

persoal

O PROVEDOR

20.187 M€
compras en  

España e Portugal 
provedores comerciais, 

non comerciais, servizos e 
transportistas

1.400
Provedores 

Totaler

3.074
provedores 
comerciais

20.000
pemes e 

produtores  
de materias primas

43
días de  

prazo medio   
de pagamento  
aos Provedores 

Totaler

A SOCIEDADE

655.000
postos de traballo 
directos, indirectos 

e inducidos

1,95 % 
do PIB  

de España

9.218
toneladas  

de alimentos  
doadas a comedores 
sociais e bancos de 

alimentos

43,7 M€
de investimento 
en protección do 
medio ambiente

O CAPITAL

2.200 M€
investimento

25.500 M€
facturación

12.050 M
quilos-litros (quilitros)

623 M€
beneficio neto

493 M€
destinados 

a reforzar os 
fondos propios

Colaboración con: 

+210 comedores 
sociais  

+60 bancos de 
alimentos 
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Non é fácil resumir nuns parágrafos o que Mercado-

na levou a cabo durante 2019 porque a compañía 

está inmersa nunha brutal transformación. E nese 

proceso, todas as persoas que formamos parte des-

te proxecto compartimos un mesmo obxectivo e 

cambiamos e imos seguir cambiando no que resul-

te necesario e engada valor para satisfacer cada día 

mellor as necesidades dos nosos clientes  (“O Xefe”, 

como o denominamos internamente) e dos outros 

compoñentes da compañía: Traballador, Provedor, 

Sociedade e Capital.

A verdadeira forza da nosa transformación son as 

traballadoras e os traballadores. O seu talento, com-

promiso e capacidade de liderado compartido fixe-

ron posible que Mercadona sexa hoxe tamén unha 

empresa portuguesa en Portugal tras a apertura 

no mes de xullo da primeira tenda en Canidelo, en 

Vila Nova de Gaia, no distrito de Porto. Unha inter-

nacionalización que é un fito histórico de especial 

relevancia e que nos permitiu, nestes meses, de-

mostrarnos que o noso modelo de empresa ten a 

solidez necesaria para saltar fóra das nosas frontei-

ras de maneira responsable, xerando valor, compar-

tindo desenvolvemento e riqueza.

O noso modelo permanece en constante evolución. 

E co “Xefe” como faro, centramos os nosos esfor-

zos en dar o paso para avanzar en ser unha empresa 

Totaler (aquela que lle Prescribe ao “Xefe” as solu-

cións necesarias para cada necesidade e é a mellor 

opción). Agora toca pasar á acción e practicalo no 

noso día a día para conseguir, con este cambio ra-

dical, seguir abrindo novas oportunidades. Para iso, 

contamos cun liderado potente e grandes equipos 

nos Departamentos de Prescrición, Compras e Ten-

das. E tamén coa colaboración dos 1.400 Provedo-

res Totaler, cuxa especialización nos permite ofrecer 

produtos nacidos da experiencia co cliente (a través 

da coinnovación) e co reto de ofrecer sempre cali-

dade, calidade, calidade e, sobre todo, calidade en 

todos eles e todos os días. Porque só a partir de aí 

crearemos experiencias únicas e poderemos conti-

nuar incrementado a nosa vantaxe competitiva a tra-

vés da diferenciación e a satisfacción do “Xefe”.

Esta nova era, motivadora para todos nós e marca-

da pola capacidade de adaptación ás necesidades 

dos nosos clientes, fíxonos continuar apostando de 

forma firme e decidida polo proxecto de Mercadona 

Online, hoxe presente en zonas de Valencia e Barce-

lona. Un proxecto que sen dúbida contribuíu a que 

o Novo Modelo de Tenda Eficiente (Tenda 8), pre-

sente xa en máis de 800 supermercados, mellore 

tamén coa dixitalización. Este proceso de transfor-

mación constante fíxonos comprender que os mé-

todos de venda na tenda física deben evolucionar 

e adaptarse ás necesidades dos clientes, como por 

exemplo fixemos coa apertura da nova sección de 

Listo para Comer que xa está dispoñible en máis de 

300 supermercados.

Tamén nestes doce meses seguimos apostando por 

Frescos Global para incorporar importantes mello-

ras nas nosas seccións de frescos, e conseguimos 

unha maior adaptación á oferta local. Igualmente 

implantamos numerosas innovacións en eficiencia, 

como o modelo de organización nas tendas ou a 

optimización do espazo. Numerosas medidas que, 

no seu conxunto, levaron a Mercadona en 2019 a 

incrementar as vendas en superficie constante nun 

5 %, ata os 25.500 millóns de euros.

Para levar a cabo este proceso de transformación 

no que estamos inmersos, a compañía igualmente  

MENSAXE DO PRESIDENTE
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Debemos abordar xuntos o rol que temos que des-

empeñar como empresa socialmente responsable. 

Sabemos que debemos producir de forma sostible 

para lograr un impacto medioambiental máis positi-

vo. Aínda que hoxe separamos para reciclar máis do 

70 % dos residuos que xeramos e aplicamos os prin-

cipios da Economía Circular en multitude de pro-

cesos, somos conscientes de que nos queda moito 

que mellorar para dar resposta ao que a Sociedade 

e os “Xefes” nos están demandando. E precisamen-

te por iso, cantos formamos Mercadona, empezan-

do polo seu Presidente e o Comité de Dirección, da-

mos o paso de consolidar de forma clara e decidida 

a sostibilidade e responsabilidade medioambiental 

no noso modelo de empresa.

En 2020 debemos seguir avanzando neste sentido, 

consolidando un proxecto que non deixa de evo-

lucionar e que, no seu proceso de transformación 

constante, asume que ten a responsabilidade de 

dar o si a coidar máis o Planeta. Unha compañía que 

sexa exemplo de prácticas empresariais que xeren 

desenvolvemento sostible, eficiencia produtiva e 

benestar para os cinco compoñentes, porque se-

guimos convencidos de que debemos engadir valor 

coñecendo o que achega cada mellora e a súa ren-

dibilidade. Para iso, como sucedeu ao longo da his-

toria do Proxecto Mercadona, contamos co apoio 

dos nosos accionistas e do noso Consello de Ad-

ministración, convencido plenamente de que, para 

transformar Mercadona, o noso principal investi-

mento é seguir apostando polo beneficio a longo 

prazo dos cinco compoñentes da compañía.

Juan Roig

incrementou o seu esforzo investidor un 46 %, ata 

os 2.200 millóns de euros. Un esforzo que nos per-

mitiu incorporar importantes avances na moder-

nización dos nosos procesos, como, por exemplo, 

a automatización e eficiencia dos nosos bloques 

loxísticos co obxectivo de incrementar a calidade 

de vida das persoas que traballan diariamente ne-

les, eliminando sobreesforzos.  

A persecución de todos estes obxectivos permi-

tiunos alcanzar as metas marcadas e elevar o noso 

beneficio neto en 2019 ata os 623 millóns de euros, 

froito do nivel de esforzo e implicación do conxunto 

de cantos formamos a compañía. Porque estamos 

construíndo entre todos a Mercadona do futuro, un 

modelo de empresa consciente e implicada en pro-

mover e manter a prosperidade compartida. Por iso, 

tamén volvemos repartir entre o cadro de persoal en 

concepto de prima por obxectivos unha cifra equi-

valente ao 25 % dos beneficios totais xerados pola 

compañía, 340 millóns de euros.

O noso papel como empresa pasa tamén por contri-

buír a mellorar o ámbito social e económico co que 

nos relacionamos, producindo de forma eficiente e 

responsable a través de prácticas empresariais que 

xeren benestar e que nos permitan avanzar día a 

día no obxectivo común de ser unha empresa que a 

xente queira que exista e sinta orgullo dela.  

Unha empresa que evoluciona a través dos seus 

feitos e sen perder nunca de vista que para que o 

modelo sexa un éxito, debe centrarse nas persoas. 

Porque as súas propostas e ideas son fonte de inno-

vación; e a súa implicación e disciplina en aplicar no 

seu traballo diario os métodos e valores que con-

forman o Modelo de Calidade Total, son a principal 

causa do crecemento da nosa compañía. Para iso, 

contamos co talento de máis de 90.000 persoas 

fixas no cadro de persoal (delas 900 en Portugal),  

tras unirse ao proxecto durante estes doce meses 

4.200, todas con emprego estable e de calidade e 

igualmente convencidas de que a vontade de lide-

rado compartido é clave para mellorar a nosa capa-

cidade de adaptación e responder mellor aos retos 

que a sociedade nos demanda.

“O noso papel como empresa pasa 

por contribuír a mellorar o ámbito 

social e económico producindo de 

forma eficiente e responsable para 

xerar prosperidade compartida”
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COMITÉ DE DIRECCIÓN

Asegura o bo funcionamento da organización e a determinación  

e o cumprimento das políticas e dos procedementos 

establecidos polo Consello de Administración.

Juan Antonio Germán  
Director Xeral de Relacións 
Externas e Mecenado

David Cid 
Director Xeral de Compras 
Derivados do Petróleo

Patricia Cortizas  
Directora Xeral de Recursos 
Humanos en formación

Jose Miguel Fernández 
Director Xeral de Compras 
Transformados do Campo

Pilar Sanz 
Directora Xeral de Compras 
Forno en formación

Héctor Hernández  
Director Xeral Financeiro 
e Marina de Empresas

José Jordá   
Director Xeral de Tendas e 
Prescrición Perecedoiros

Juan Roig 
Presidente
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Consello de Administración 

É o órgano encargado da 

xestión, da organización e da 

representación da compañía.

Presidente 

Juan Roig Alfonso 

 

Vicepresidenta 

Hortensia Mª Herrero Chacón 

 

Secretaria do Consello

Carolina Roig Herrero 

 

Vogais 

Hortensia Roig Herrero 

Amparo Roig Herrero 

Juana Roig Herrero 

Rafael Gómez Gómez 

Fernando Roig Alfonso

Comisión de Auditoría 

Integrada no Consello de 

Administración, encárgase da 

supervisión da información 

contable, fiscal e financeira, dos 

servizos de auditoría,  

do cumprimento e da 

xestión de riscos.

Presidente 

Rafael Gómez Gómez

Secretaria 

Carolina Roig Herrero

Vogal 

Juana Roig Herrero

Rosa Aguado 
Directora Xeral de  
Loxística

Patricia Tobía 
Directora Xeral de Obras e 
Expansión en formación

Aleix Juan 
Director Xeral de  
Informática

Guillermo Pérez 
Director Xeral de Compras Leite 
e Derivados en formación 

Rafael Berrocal  
Director Xeral de Compras 
Carne, Mar, Froita e Verdura

Francisco Espert 
Director Xeral de 
Prescrición Secos
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O MODELO

Fundada en 1977, Mercadona é unha 

empresa de capital familiar e unha das 

principais compañías de supermercados 

físicos e en liña. Ten por obxectivo asu-

mir a responsabilidade de prescribirlle ao 

“Xefe” (como internamente denomina o 

cliente) a mellor opción para satisfacer as 

súas necesidades de alimentación, limpe-

za do fogar, hixiene persoal e coidado de 

mascotas. 

Dispón actualmente de 1.636 tendas, 

das que 10 se inauguraron recentemen-

te en Portugal, e dun cadro de persoal 

de 90.000 persoas que conforman un 

equipo cohesionado para perseguir a ex-

celencia no servizo. Un cadro de persoal 

diferencial co que, día tras día, ofrece so-

lucións ás necesidades dos máis de 5,4 

millóns de fogares que depositan a súa 

confianza na compañía. Un equipo com-

prometido cun proxecto que achega va-

lor e que ten, sempre, “O Xefe” como faro.

Mercadona é unha empresa cun proxecto compartido, sostible  

e en evolución continua. Iniciada como un soño emprendedor 

impulsado por un modelo de empresa, o Modelo de 

Calidade Total, inspira e motiva a todos os que forman 

a compañía no seu día a día a unha transformación 

constante, consciente do impacto da cadea no ámbito

Entrada do supermercado de Sousa Aroso en Matosinhos, Porto.
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Un modelo de empresa de 
prosperidade compartida

Mercadona conta dende 1993 cun modelo empresa-

rial propio, o Modelo de Calidade Total, que vertebra 

os principios e valores da compañía. Este modelo de 

xestión específico, aberto e colaborador persegue 

satisfacer, por esta orde e coa mesma importan-

cia, os cinco compoñentes da compañía: “O Xefe”, 

como internamente denomina os seus clientes, O 

Traballador, O Provedor, A Sociedade e O Capital.

Desenvolvido sobre verdades universais e paradig-

mas, o Modelo de Mercadona é o marco de refe-

rencia na toma de decisións para cantos forman 

parte do seu proxecto. Axuda a que todas as per-

soas, motivadas polo seu propio impulso en obter 

a satisfacción do “Xefe”, vaian na mesma dirección 

e permite decidir con axilidade como e cando se 

debe actuar ante unha circunstancia determinada.

Mercadona é unha empresa cun proxecto en evolu-

ción constante, impulsado por unha cultura empre-

sarial baseada no liderado e na responsabilidade. 

Para a compañía, o ámbito e o respecto ao medio 

ambiente nas zonas e lugares nos que ten presenza 

son clave, motivo polo que sempre asumiu o com-

promiso de impulsar as mellores prácticas en mate-

ria de sostibilidade e desenvolver a súa actividade 

de maneira responsable, consciente de todo o que 

queda por diante e de que o seu papel como em-

presa pasa por contribuír a mellorar o ámbito social 

e económico co que se relaciona.

MODELO DE CALIDADE TOTAL

Para Mercadona ter un Modelo e persoas 

que o aplican sempre, é sinónimo de ter 

un tesouro. Consciente de que o Modelo 

de Calidade Total non é o único modelo 

existente e de que hai outras opcións 

igualmente respectables, é o que elixiu a 

compañía co obxectivo de satisfacer por 

igual e nesta orde os cinco compoñentes da 

empresa: “O Xefe” (cliente), O Traballador, 

O Provedor, A Sociedade e O Capital. O 

reto é cumprilo todos os días, sempre. Un 

modelo constantemente aberto a melloras, 

que fomenta a cultura da innovación e que 

achega axilidade no desenvolvemento de 

estratexias e na toma de decisións.

“O XEFE”

O
 TR

A
B

A
L
L
A

D
O

R

O PROVED
O

R

A
 SO

CIEDADE

O
 C

A
P

IT
A

L
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Fabio e Verónica, “Xefes” do supermercado de Santiago Madrigal en Salamanca.
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Neste proceso integrador e transparente, ademais, Mercadona é dende 2011 asinante do Pacto Mun-

dial, iniciativa a través da que a Organización das Nacións Unidas promove os distintos Obxectivos 

de Desenvolvemento Sostible (ODS).  

1. Fin da pobreza

Mercadona colabora con iniciativas e asociacións 

cuxo obxectivo é axudar a reducir a pobreza entre 

os colectivos máis desfavorecidos.

2. Fame cero

A colaboración con comedores sociais e bancos 

de alimentos favorece a redistribución de alimen-

tos e facilítalles o acceso a unha alimentación sau-

dable a persoas en risco de exclusión.

3. Saúde e benestar

Para Mercadona e os Provedores Totaler, o máis 

importante é ofrecer unha ampla selección de 

produtos frescos e saudables e coa máxima segu-

ridade alimentaria.

4. Educación de calidade

Mercadona potencia as habilidades e os coñece-

mentos do cadro de persoal constantemente e 

aposta pola formación continua a través de, por 

exemplo, colaboracións como as que mantén con 

EDEM Escuela de Empresarios.

5. Igualdade de xénero

Réxese polo principio de equidade “mesma res-

ponsabilidade, mesmo soldo” e ofrécelle as mes-

mas oportunidades de promoción interna a todo 

o cadro de persoal, tal e como se detalla no Plan 

de Igualdade asinado cos sindicatos.

8. Traballo decente e crecemento económico

O cadro de persoal de Mercadona ten emprego 

estable e de calidade, con contratos fixos e sala-

rios por enriba da media do sector.

COMPROMISOS COS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

A implicación da compañía concrétase en numerosas accións coas que, ao longo do ano, traballou 

para dar resposta ás necesidades formuladas por aqueles ODS nos que máis inflúe o impacto da súa 

actividade. 

9. Industria, innovación e infraestrutura

Colabora con fabricantes e provedores para fomentar 

un crecemento compartido e sostible que xera valor, 

a través de desenvolver conxuntamente novidades e 

melloras na oferta cunha taxa de éxito do 82 %. 

10. Redución das desigualdades

Mercadona ofrece igualdade de condicións e opor-

tunidades a todo o cadro de persoal, sen ningún tipo 

de discriminación.

11. Cidades e comunidades sostibles

Mantén un compromiso pleno coa protección do 

medio ambiente e o aproveitamento eficiente dos 

recursos naturais e a Economía Circular.

12. Produción e consumo responsables

Tanto Mercadona como os Provedores Totaler que 

colaboran con ela aplican boas prácticas e fomentan 

a produción responsable.

13. Acción polo clima

Mercadona dispón dun Sistema de Xestión Am-

biental propio co obxectivo de optimizar os seus 

procesos e reducir as emisións de gases de efecto 

invernadoiro.

14. Vida submarina

Traballa conxuntamente cos provedores para garan-

tir o seu compromiso coa sostibilidade dos produtos 

de pesca.

17. Alianzas para lograr os obxectivos

Mercadona colabora estreitamente con diferentes 

entidades e asociacións para fomentar o cumpri-

mento dos ODS.
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ODS que inflúen no impacto da actividade de  

Mercadona en cada un dos cinco compoñentes 

1  Fin da pobreza

2  Fame cero

3  Saúde e benestar

4  Educación de calidade

5  Igualdade de xénero

6  Auga limpa e saneamento

7  Enerxía accesible e non contaminante

8   Traballo decente e crecemento económico

Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible

9  Industria, innovación e infraestrutura

10  Redución das desigualdades 

11  Cidades e comunidades sostibles

12  Produción e consumo responsables

13  Acción polo clima

14  Vida submarina

15  Vida de ecosistemas terrestres

16  Paz, xustiza e institucións sólidas

17  Alianzas para lograr os obxectivos

 
1

3

4

5

6

8

910

11

12

13

14

15

16

17
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O CAPITAL

A SOCIEDADE

O PROVEDOR

O TRABALLADOR

“O XEFE”

O CAPITAL

A SOCIEDADE

O PROVEDOR

O TRABALLADOR

“O XEFE”
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Desenvolvemento sostible e prevención de posibles riscos  

No seu compromiso co crecemento sostible, Mercadona mantén un comportamento socialmente responsable que 

fomenta a transparencia e o diálogo. Por iso, comparte a súa evolución e os seus resultados co cadro de persoal, 

cos provedores e coa sociedade a través de reunións de diferente índole e varias canles como esta Memoria 

Anual, a Memoria de Medio Ambiente, a canle de comunicación interna Activo2, a páxina web e redes sociais ou 

o portal de transparencia. A compañía dispón de estratexias, unhas xa instauradas e outras en desenvolvemento, 

para garantir a satisfacción dos cinco compoñentes. Ademais, o Comité de Dirección encárgase de incorporar 

os intereses de todos os axentes implicados e determina as políticas para identificar, previr e xestionar os riscos 

inherentes á actividade de Mercadona.

• Modelo de seguridade alimentaria
• Oferta Eficaz: máxima calidade, mínimo prezo
• Oferta de alimentación saudable
• Estratexia Frescos Global
• Novo Modelo de Tenda Eficiente
• Listo para Comer
• Protección de datos dos consumidores
• Servizo de Atención ao Cliente 
• Innovación transversal
• Mercadona Online

1. “O XEFE”

O obxectivo principal é satisfacer 
totalmente os clientes

• Postos de traballo fixos/soldos por enriba da media do sector
• Principio de equidade: mesma responsabilidade, mesmo soldo
• Prima por obxectivos
• Plan de Igualdade e diversidade
• Formación, transparencia (Activo2) e promoción interna
• Modelo de Organización de Tendas
• Servizo médico 
• Prevención de riscos laborais
• Conciliación vida persoal e laboral
• Clima social
• Protección de datos 

2. O TRABALLADOR

Quen satisfai “O Xefe” ten que estar 
satisfeito ao 100 %

• Modelo de loxística sostible
• Programa de loita contra a exclusión: doazón de alimentos
• Diálogo e transparencia 
• Modelo de relación coas comunidades locais e as ONG
• Xestión proactiva para detectar e eliminar posibles focos de risco 

de molestias aos veciños, etc.
• Xestión para solucionar suxestións dos veciños 
• Impulsar o emprendemento
• Sistema de xestión medioambiental
• Sostibilidade permanente e impacto da súa actividade no planeta
• Protección de datos dos veciños
• Políticas de prevención de delitos e anticorrupción 
• Actualización da lexislación e adaptación aos procesos internos 

para o seu cumprimento

4. A SOCIEDADE

Contribuír ao desenvolvemento 
económico sostible e ao progreso social 
do país é unha obriga para a compañía

• Crecemento e rendibilidade
• Políticas de xestión de risco financeiro
• Reinvestimento e visión a longo prazo
• Xeración de riqueza e valor compartido

5. O CAPITAL

O obxectivo é obter beneficio como 
consecuencia de facer ben as cousas

• Código de Boas Prácticas Comerciais
• Pautas de conduta ética 
• Cadea agroalimentaria sostible 
• Coinnovación con provedores
• Xeración de tecido industrial
• Política de Benestar Animal
• Políticas de Pesca Sostible 
• Protección de datos 

3. O PROVEDOR

Os Provedores Totaler vertebran a 
Cadea Agroalimentaria Sostible de 
Mercadona 

COMPOÑENTES   POLÍTICAS E ESTRATEXIAS  DESEMPEÑO 2019

8 Estratexia en desenvolvemento Estratexia consolidada

8   

8  

8  

8  

8  

8  

 

8
8

8
8

8  
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Maximiliano, “Xefe” do supermercado do Centro Comercial Papagayo na Coruña. / Catarina, traballadora portuguesa durante a súa formación no 
supermercado de Pago San José en Jerez de la Frontera, Cádiz. / Cogomelos do Provedor Totaler Delicious Mushrooms Produce, nas súas instalacións 
de Lleida. / Bolsas de papel reutilizables.

“O XEFE”

- Seguridade alimentaria 
- Cambios de hábitos de consumo

- Protección de datos
- Transformación dixital

A SOCIEDADE

- Cidades e transporte sostibles
- Uso responsable dos recursos 

- Relación con comunidades locais
- Medio ambiente e cambio climático

- Protección de datos
- Prevención de delitos e anticorrupción

O CAPITAL

- Incremento prezo materias primas
- Liquidez

O PROVEDOR

- Boas prácticas comerciais
- Protección de datos

O TRABALLADOR

- Políticas de igualdade e diversidade
- Prevención de riscos laborais

- Conciliación 
- Protección de datos

CONTROL E PREVENCIÓN DOS POSIBLES RISCOS
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Innovación: un valor esencial   

Para Mercadona, a innovación é un factor clave e di-

ferencial que lle permite evolucionar dentro do seu 

modelo e ofrecer solucións que se adapten ás novas 

necesidades. Integrada dende a súa fundación no 

ADN da compañía, desenvólvese de maneira trans-

versal e a través de procedementos creativos e aber-

tos. Unha panca de crecemento para cantos forman 

parte da compañía, provedores e, moi especialmen-

te, para a satisfacción do “Xefe”.

Grazas a iso, Mercadona aproveita ao máximo o ta-

lento interno e fomenta o coñecemento conxunto 

para desenvolver novos produtos e servizos que se 

adianten ás necesidades dos seus clientes. Para iso, 

e en liña coas recentes actualizacións do Manual de 

Oslo da Organización para a Cooperación e o De-

senvolvemento Económicos (OCDE e Eurostat) para 

a recollida e análise de información relativa á innova-

ción, a compañía simplificou en 2019 o seu modelo, 

que se concreta en dúas categorías: innovación de 

produto e innovación de proceso. 

Ademais, dado o compromiso de Mercadona cos di-

ferentes ámbitos nos que ten presenza, igualmente 

aborda a innovación social e a innovación aberta de 

maneira transversal. Na innovación social destacan 

proxectos como a consolidación dunha ferramenta 

propia para axustar ao máximo os pedidos diarios de 

produtos frescos nas tendas co obxectivo de reducir 

ao máximo o desperdicio alimentario; ou o desenvol-

vemento dun envase sostible na selección de pratos 

preparados, que permite aforrar 170 toneladas de 

plástico ao ano. 

Por outra parte, a compañía lanzou en 2019 un pro-

xecto de innovación aberta. En colaboración co pro-

grama Corporate de Lanzadera, a aceleradora de 

empresas impulsada por Juan Roig co seu patrimo-

nio persoal, esta iniciativa persegue dar resposta a 

cinco retos: a redución e eliminación de plásticos, o 

aforro de enerxía, a xestión de residuos, os produtos 

saudables e a distribución urbana. Concretamente, 

incorporáronse dúas empresas: Heura e Reevoolt. 

Heura é unha marca de produtos elaborados con  

Innovación de produto 

• 325 novidades e melloras na oferta cunha taxa de 

éxito do 82 %. 

• 19 centros de coinnovación en España e Portugal 

nos que se realizaron 12.500 sesións cos “Xefes” 

para innovar conxuntamente. 

• 3 naves de oferta: 1 en España e 2 en Portugal.

• 1 tenda piloto no Centro de Coinnovación de El Ja-

rro, “Jarrods”, situado en Paterna (Valencia).

• 1 tenda piloto en Matosinhos, Porto, que lle permitiu 

á compañía adaptarse aos gustos e ás necesidades 

do “Xefe” portugués durante os meses previos á 

primeira inauguración das súas tendas en Portugal.

EIXES DA INNOVACIÓN 

Eva Mª e Rosi, “Xefa” e traballadora no Centro de Coinnovación de 
Perfumería en València.
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Innovación de procesos  

• Melloras en procesos de fabricación e en siste-

mas loxísticos para evitar sobreesforzos, custos 

innecesarios e reforzar a produtividade. 

• Desenvolvemento da Teoría do Contraste, que 

define de forma científica o rol de cada persoa 

nos procesos e métodos da compañía, para po-

der medir con maior concreción o esforzo e o 

resultado na satisfacción dos cinco compoñen-

tes da compañía.

• Apertura da segunda Colmea, almacén dedi-

cado exclusivamente a xestionar e preparar os 

pedidos en liña, situada no polígono industrial 

da Zona Franca, en Barcelona.

vexetais desenvolvidos pola empresa Foods for  

Tomorrow. Conta cunha gama de produtos 100 % 

vexetais que ofrecen a experiencia da carne animal, 

pero cos beneficios dos vexetais. Pola súa parte,  

Revoolt está especializada en loxística de última milla 

en alimentación, baixo un modelo de cero emisións 

e unha mentalidade enfocada a reinventar a loxística 

do futuro.

Todas estas iniciativas, e moitas máis, permitíronlle 

a Mercadona reforzar o seu Modelo de Innovación. 

E tamén, consolidar o seu desenvolvemento con no-

vos recoñecementos, como o do Observatorio de 

Innovación en Gran Consumo, impulsado polo Ins-

tituto Cerdà, ao Centro de Coinnovación de El Jar-

ro (“Jarrods”), distinguido como unha das mellores 

innovacións do sector nese ano; ou ao lanzamento 

das Minibarriñas de chocolate negro 70 % cacao con 

crocante de sementes marca Hacendado, fabricadas 

polo Provedor Totaler Dulces Olmedo, que igualmen-

te é unha das novidades máis destacadas do ano por 

esta entidade. Estes recoñecementos, unidos ao pre-

mio outorgado polo Salón Internacional da Loxísti-

ca á eficiencia da compañía neste tipo de procesos, 

confirman que o Modelo de Innovación de Mercado-

na é socialmente responsable e está en constante 

transformación, co obxectivo de seguir adaptándose 

ás necesidades dos seus “Xefes”.

En 2019, Mercadona finalizou a construción 

da infraestrutura informática do novo Centro 

de Procesamento de Datos (CPD) situado en 

Villadangos del Páramo (León) cun investi-

mento de 44 millóns de euros. Este súmase ao 

centro destas características que a compañía 

ten en Albalat dels Sorells (Valencia) dende 

2014. Unhas instalacións dotadas das tecno-

loxías máis avanzadas e que permiten seguir 

avanzando na eficiencia, produtividade e se-

guridade da información.

NOVO CENTRO DE  

PROCESAMENTO DE DATOS

Iris e Patricia, traballadoras do supermercado de Ricardo San Juan en 
Madrid.
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Irmãdona: Mercadona en Portugal

Mercadona mantén un compromiso constante coa 

creación de valor á sociedade do seu ámbito. En 

2016, a compañía decidiu reforzalo e estendelo co 

seu proxecto de internacionalización, o que lle per-

mitiu aplicar o seu modelo en Portugal. Este país re-

presenta unha clara oportunidade para a compañía, 

onde desenvolve a súa actividade como unha empre-

sa portuguesa cun Modelo de Calidade Total de orixe 

española e cuxa sede está en Valencia.

Despois de tres anos de moito traballo e esforzo, Mer-

cadona abriu as súas primeiras 10 tendas en Portugal 

e segue avanzando a un ritmo constante e sostible 

cun obxectivo principal: facer canto sexa necesario 

para satisfacer “O Chefe”. 

Grazas ao traballo de toda a compañía, e especial-

mente, ao esforzo das 900 persoas que conforman 

o cadro de persoal en Portugal; e á colaboración 

constante cos “fornecedores” lusos, o proxecto con-

verteuse nunha realidade. Unha realidade que a com-

pañía construíu dende a convicción de que a entrada 

en Portugal debía realizarse con mentalidade por-

tuguesa, sendo un máis, o que levou dende o inicio 

á creación da sociedade Irmãdona Supermercados 

S.A., que significa “irmá de Mercadona” e que ten a 

súa sede en Porto.

Dentro do proceso de internacionalización da com-

pañía, 2019 foi un ano clave que supuxo un impor-

tante punto de inflexión. Mercadona protagonizou 

un dos seus fitos históricos: a apertura da súa pri-

meira tenda noutro país (Portugal), concretamente 

en Canidelo, en Vila Nova de Gaia, dentro do distrito 

de Porto. A ela sumáronse, posteriormente, 9 tendas 

máis, todas elas eficientes, e situadas ademais de en 

Porto, nos distritos de Braga e Aveiro. 

Tal e como destacou Juan Roig nas súas palabras du-

rante a visita institucional previa á apertura da primei-

ra tenda no país luso, agradecendo a presenza de to-

dos os asistentes: “Para Mercadona é un orgullo que 

este fito histórico se producise en Portugal, un país 

co que nos unen tantos vínculos culturais e afectivos, 

ademais de ser veciños”. Así mesmo, durante o acto 

definiu a compañía como “unha empresa de Calida-

de Total portuguesa, de orixe española e con sede 

en Valencia”; e formalizou o compromiso da empresa 

de cara a “seguir apostando polo desenvolvemento 

do sector primario e a industria agroalimentaria por-

tuguesa, innovando conxuntamente para contribuír 

a que a economía produtiva de Portugal continúe 

avanzando”.

O desenvolvemento deste proxecto supuxo un inves-

timento de 150 millóns de euros en 2019. Ademais, 

a compañía prevé seguir consolidando a súa expan-

sión, o que se traducirá en 10 novas aperturas en 

2020, que implicarán un esforzo investidor de 140 

millóns de euros.

AS PRIMEIRAS 10 TENDAS DE 

MERCADONA EN PORTUGAL

• 2 de xullo: Canidelo (Vila Nova de Gaia, 

Porto)

• 9 de xullo: Sousa Aroso (Matosinhos, 

Porto)

• 16 de xullo: Vermoim (Maia, Porto)

• 23 de xullo: Fânzeres (Gondomar, Porto)

• 26 de setembro: Rua Filipa Borges (Bar-

celos, Braga)

• 29 de outubro: Domingos Sequeira 

(Porto, Porto)

• 21 de novembro: Ovar (Ovar, Aveiro)

• 28 de novembro: São João da Madeira 

(São João da Madeira, Aveiro)

• 3 de decembro: Av. Dom João II (Vila 

Nova de Gaia, Porto)

• 12 de decembro: Lamaçães (Braga, 

Braga)
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PORTUGAL, UN FITO HISTÓRICO PARA MERCADONA 

1, 2, 3, 4. O 1 de xullo de 2019, Mercadona realizou unha visita institucional ao seu primeiro supermercado en Portugal, situado na zona de Canidelo, Vila 
Nova de Gaia, distrito de Porto. O Presidente de Mercadona, Juan Roig, e a Vicepresidenta, Hortensia Herrero; xunto cos restantes membros do Consello 
de Administración e do Comité de Dirección da compañía, acompañaron no transcurso da visita ao Ministro Adxunto e de Economía, Pedro Siza Vieira; 
ao Secretario de Estado de Agricultura e Alimentación, Luís Medeiros Vieira; ao Secretario de Estado de Defensa do Consumidor, João Torres; e ao Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues; e outras autoridades.
5. Juan Roig e Hortensia Herrero, Presidente e Vicepresidenta de Mercadona, na apertura do supermercado de Canidelo en Vila Nova de Gaia, Porto, o 
2 de xullo de 2019, dándolles a benvida aos primeiros “Xefes” dos supermercados Mercadona en Portugal. .  
6. Juan Roig, Presidente de Mercadona; José Jordá, Director Xeral de Tendas e Prescrición Perecedoiros; Raquel Pérez, coordinadora de zona das ten-
das de Portugal; e António Silva, responsable do supermercado de Canidelo en Vila Nova de Gaia, Porto, xunto ás traballadoras e aos traballadores da 
devandita tenda. 
7 e 8. Esta tenda contou tamén coa presenza, unha semana despois, do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quen quixo 
coñecer de primeira man o proxecto que se fixo xa unha realidade, xunto ao Presidente de Mercadona, Juan Roig e o responsable do devandito super-
mercado, António Silva.
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“O XEFE” 

Seguimos transformando a compañía co obxectivo compartido de 

asentar as bases do Mercadona do futuro e adiantarnos de forma 

eficiente, responsable e sostible ás necesidades do “Xefe”

O modelo empresarial de Mercadona 

está centrado nas persoas e mantén o 

seu compromiso con ofrecer calidade, 

calidade, calidade, e sobre todo, calidade, 

a través de produtos e servizos nacidos 

da experiencia co “Xefe”, garantindo to-

dos os días seguridade alimentaria e má-

xima calidade ao mellor prezo. Para iso, 

a compañía conta cun equipo de 1.000 

persoas nos Departamentos de Compras 

e Prescrición.

Co obxectivo de evolucionar ante as no-

vas demandas dun consumidor máis 

esixente e concienciado con aspectos 

como a alimentación saudable, o reapro-

veitamento dos recursos ou a aposta por 

produtos locais e de proximidade, Mer-

cadona coinnova e colabora de forma 

activa con clientes e provedores. De fei-

to, estes retos intégranse dentro do seu 

traballo diario, que impulsa e promove 

para crear experiencias únicas e poder 

aumentar a vantaxe competitiva a través 

da diferenciación.

Coa transformación dixital, as novas 

tendas eficientes e a estratexia Fres-

cos Global, así como con servizos como 

Mercadona Online ou Listo para Comer, 

a compañía achega solucións innovado-

ras que xeran valor para “O Xefe” e para 

os diferentes procesos de cantos forman 

parte do Proxecto Mercadona. 

Valentina e Elizabeth, “Xefas” do supermercado de Avinguda Països Catalans en Reus, Tarragona.
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En 2019, a rede de supermercados de Mercadona 

continuou desenvolvéndose co obxectivo de ofre-

cerlle o mellor servizo aos seus “Xefes”. Grazas a 

este proceso dunha brutal e continua transforma-

ción, a compañía seguiu adaptando os seus super-

mercados ao Modelo de Tenda Eficiente (interna-

mente denominada Tenda 8) ao longo do ano, para 

o que realizou 46 aperturas, 10 delas en Portugal, 

351 reformas e pechou 46 tendas que non se adap-

taban aos estándares actuais da compañía, ata re-

matar o exercicio cun total de 1.636 supermercados. 

O investimento realizado en construción e reformas 

ascendeu a máis de 1.100 millóns de euros, aos que 

hai que sumar máis de 170 millóns de euros que, 

neste caso, se destinaron á adquisición de novos 

terreos e locais, así como ao equipamento e á dota-

ción das tendas inauguradas durante 2019. 

O Modelo de Tenda Eficiente é un concepto que 

non só incorpora novas seccións, senón que tamén 

presenta un deseño máis cálido e espazoso que lles 

permite aos “Xefes” realizar a súa compra con maior 

comodidade. Pola súa parte, as traballadoras e os 

traballadores dispoñen de dependencias internas 

mellor equipadas e con máis servizos. 

Paralelamente, a Tenda 8 contribúe a reducir o 

consumo enerxético ata nun 40 % en iluminación 

e refrixeración respecto a unha tenda convencional 

grazas a medidas como a utilización de iluminación 

por LED, a colocación de portas nas illas de conxe-

lados para reducir perdas de frío, a incorporación 

de condensación flotante na instalación frigorífica 

que permite unha optimización do consumo, o sis-

tema de climatización automatizada que se regula 

en función da temperatura exterior, ou o sistema 

de presurización e os vestíbulos nos accesos para 

evitar correntes de aire. Ademais, as tendas eficien-

tes dispoñen de novos equipos de refrixeración que 

utilizan gases refrixerantes con menor potencial de 

quentamento atmosférico e sistemas subcríticos 

que reducen a cantidade de gases fluorados que se 

consome. 

Incorporouse tamén en todas as tendas da cadea 

un plan exhaustivo de revisión de puntos críticos 

da instalación que supuxo un investimento de 10,2 

millóns de euros en 2019, co obxectivo de detectar 

e previr as fugas de gas refrixerante coa maior bre-

vidade posible. Así, garántese a calidade dos pro-

dutos a través da monitorización das máquinas e 

instalacións dos supermercados en tempo real. 

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

9. Mercadona innova constantemente na adaptación das súas infraestrutu-

ras ás necesidades dos seus clientes. Continuou adaptando os seus super-

mercados ao Novo Modelo de Tenda Eficiente, e pechou o ano cun total de 

800 tendas eficientes.

1.1 Supermercados máis eficientes (Tenda 8)

Alba, traballadora do supermercado de Quintanar de la Orden en Toledo.
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Fachada do supermercado de Avenida Gipuzkoa en Pamplona, Navarra.

Mercadona continuou en 2019 o proceso de dixi-

talización do posto de traballo iniciado anos atrás, 

contribuíndo a aumentar a produtividade das tra-

balladoras e dos traballadores. Un exemplo diso 

enmárcase na sección de forno das tendas, na que 

se investiron 2,9 millóns de euros na instalación de 

pantallas e novas aplicacións dixitais destinadas a 

optimizar o proceso e a elaboración dos produtos 

e a facilitar o traballo das forneiras e forneiros da 

compañía, ademais de contribuír positivamente ao 

ámbito mediante o consecuente aforro de consumo 

de papel, así como na implantación en toda a cadea 

das novas balanzas e caixas táctiles que supuxe-

ron un investimento de 150 millóns de euros. Deste 

xeito, a compañía logrou mellorar tanto o servizo 

ao “Xefe”, evitando que teña que pesar e etiquetar 

os produtos de froita, verdura e forno na sección; 

como ás traballadoras e traballadores de Mercado-

na, ao dotar de sinxeleza e comodidade os postos 

de traballo.

351
reformas

1.636 
supermercados  
ao finalizar  
2019 

1.626 
en España

10 
en Portugal

10 
delas en 
Portugal

46
aperturas 
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FORNO 

Detección de apertura de for-
nos e acendido automático do 
extractor para optimizar o seu 
uso. 

ZONA CONXELADOS 

Mobles de conxelados con 
portas e utilización de gases 
refrixerantes con menor po-
tencial de quecemento atmos-
férico que reducen perdas de 
frío e aforran enerxía.

LISTO PARA COMER

Apagado automático dos es-
tantes ao detectar a ausencia 
de produto e activación dos 
sistemas de extracción das co-
ciñas cando hai fume.

XESTIÓN DE RESIDUOS 

Separación de residuos (plás-
tico, cartón, poliexpan, aceite 
e orgánicos) para a súa reci-
claxe, o que favorece a Econo-
mía Circular.

CUBERTA E TEITOS 

Cuberta máis grosa, fabricada 
con illantes térmicos, para al-
canzar unha temperatura óp-
tima de forma natural; e teitos 
máis baixos (3,15 metros) para 
reducir o volume que hai que 
climatizar.

UN MODELO DE TENDA MÁIS EFICIENTE E RESPONSABLE CO MEDIO AMBIENTE (TENDA 8)
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Toda a tenda e o aparcadoiro 
dispoñen de iluminación por 
LED, incluídas as neveiras de 
frescos.

CONTROL DE SINAIS 

ILUMINACIÓN

Mide continuamente en to-
dos os supermercados da 
cadea consumos e fugas de 
gases refrixerantes, e detéc-
taas previamente. 

APARCADOIRO 

900 prazas de aparcadoiro 
con puntos de recarga para 
vehículos eléctricos. 

ENTRADAS

Sistema de presurización que 
evita correntes de aire. Pri-
meira fila de luces axustada 
á iluminación exterior, para 
dar a intensidade lumínica 
necesaria.

CLIMATIZACIÓN 
AUTOMATIZADA 

Regular en función da tempe-
ratura exterior e reaproveitar o 
aire para lograr a temperatura 
desexada no interior. Control 
automático en tres áreas: en-
tradas, zonas de neveiras e 
conxelados, e resto da tenda.

UN MODELO DE TENDA MÁIS EFICIENTE E RESPONSABLE CO MEDIO AMBIENTE (TENDA 8)
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1.2 Mercadona Online

Mercadona, empresa de supermercados físicos e 

en liña, continuou traballando no desenvolvemen-

to do novo servizo de compra en liña iniciado en 

2018. O pasado mes de xuño, a compañía puxo en 

marcha a súa segunda Colmea (almacén dedicado 

exclusivamente a xestionar e preparar os pedidos 

en liña), situada no polígono industrial da Zona 

Franca, en Barcelona. O novo centro de distribu-

ción, de 10.500 metros cadrados, supuxo un inves-

timento de 9 millóns de euros. 

Este servizo comezou atendendo os pedidos en 

liña dos distritos de Sarrià-Sant Gervasi e de Les 

Corts, e foise implantando de maneira progresiva 

noutros barrios de Barcelona cidade, ata abarcar 

un total de 52 códigos postais de 8 localidades. Un 

modelo que convive no resto de distritos co servi-

zo a domicilio e que mantén a mesma tarifa de 7,21 

euros por pedido en liña que o resto das zonas. 

Dende o seu lanzamento na cidade condal, un total 

de 30.000 novos usuarios déronse de alta no ser-

vizo para o que se habilitou a nova web de compra 

e dúas aplicacións móbiles, compatibles cos siste-

mas operativos iOS e Android. 

A Colmea situada na Zona Franca (Barcelona) in-

corpora elementos que reducen considerablemen-

te o consumo enerxético, como son os paneis so-

lares e os illamentos especiais que se utilizan na 

zona de almacén de frío. Así mesmo, conta cunha 

frota de 50 vehículos propulsados a gas para facer 

as reparticións de forma sostible. Están deseña-

dos con tres zonas de temperatura independentes 

destinadas a que os produtos frescos e conxelados 

manteñan a cadea de frío e cheguen en perfectas 

condicións aos “Xefes”. Redúcense tamén os so-

breesforzos por parte do persoal de repartición do 

servizo en liña ao incorporar un sistema de descar-

ga mecanizado que minimiza a manipulación da 

carga e o tempo para completala, favorecendo así 

a produtividade. 

No momento do peche de 2019, o proxecto en liña 

situado na provincia de Barcelona contaba cun to-

tal de 220 traballadoras e traballadores. Xunto cos 

230 profesionais que realizan a súa actividade na 

Colmea de Vara de Quart, València, e as 90 per-

soas que traballan nas oficinas de Mercadona Tech 

en València, o proxecto de Mercadona Online con-

ta cun total de 540 persoas comprometidas, cun 

emprego estable e de calidade. 

A estes equipos, que crecerán paulatinamente 

para dar resposta ás necesidades da compra por 

Internet, incorporaranse a curto e medio prazo as 

persoas que a compañía ten previsto seleccionar 

para a posta en marcha en 2020 da futura Colmea 

situada en Getafe coa que dar servizo en distintas 

áreas de Madrid capital.

332.900 
pedidos

9 M€
de investimento   

na Colmea de Barcelona

540
traballadoras e traballadores    

en Mercadona Online

46,1 M€ 
facturación  
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Mónica, traballadora da Colmea situada no polígono industrial da Zona Franca en Barcelona.
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1.3 Listo para Comer

Dende a posta en marcha, en agosto de 2018, da 

nova sección Listo para Comer, Mercadona non dei-

xou de impulsar este proxecto co que dá resposta 

a unha necesidade real: un espazo cunha oferta de 

pratos preparados de calidade e variados que lles 

permite aos seus “Xefes” manter unha dieta com-

pleta e equilibrada, e que se poden gozar, nos foga-

res ou noutros espazos como oficinas e parques, así 

como na zona habilitada con mesas e cadeiras que 

a compañía dispuxo para iso dentro dalgunhas das 

súas tendas.

Tras o arranque inicial desta iniciativa nun total de 

11 supermercados da cadea, todos eles na provincia 

de Valencia, a compañía ampliou este servizo, que se 

estendeu en 2019 ata un total de 319 tendas, incluí-

das as 10 de Portugal onde esta sección se bautizou 

como Pronto a Comer. 

E fíxoo, novamente, escoitando as necesidades con-

cretas dos seus “Xefes”. Para iso, ao longo de 2019 

reforzou esta oferta coa incorporación de bebidas 

frías e quentes; con novos pratos, como a hambur-

guesa de Angus con bacon ou o brioche vexetal con 

xamón cocido; e, tamén, con especialidades adapta-

das aos hábitos e gustos de cada rexión, como, por 

exemplo, a receita de canelón de carne dispoñible 

na sección de Listo para Comer dos supermercados 

de Catalunya, ou o bacalhau com natas ou as bifanas 

dispoñibles nas 10 tendas de Portugal. Esta adapta-

ción aos gustos e tradicións locais, ao igual que a 

definición dos 35 pratos da oferta inicial, é froito das 

sesións de traballo de coinnovación realizadas du-

rante este tempo con máis de 1.500 clientes. 

Así mesmo, co obxectivo de ter máis axilidade e efi-

ciencia no proceso de atender aos “Xefes” e preparar 

os seus pedidos, a compañía implantou en 2019 no-

vas aplicacións e dispositivos dixitais. Este é o caso 

do novo comandeiro e da pantalla situada na cociña 

de Listo para Comer, ferramentas que facilitan a ruti-

na diaria das traballadoras e traballadores desta sec-

ción, e que supuxeron un investimento de 1,8 millóns 

de euros.

Listo para Comer, ademais, potencia a sostibilidade 

ao longo de todo o proceso. Mostra diso é a utiliza-

ción de envases fabricados con cartón e polpa de 

celulosa extraída da cana de azucre, que os “Xefes” 

poden separar e depositar no contedor para o car-

tón ou tamén no destinado para residuos orgánicos, 

onde xa estea implantado, co obxectivo de que se-

xan reciclados e darlles así unha nova vida, aplicando 

os principios da Economía Circular.

Mercadona investiu, no momento do peche de 2019, 

174 millóns de euros para a consolidación deste pro-

xecto. Do total, 170 millóns de euros destináronse á 

incorporación da sección en 309 supermercados de 

España, mentres que os 4 millóns de euros restan-

tes se corresponden co investimento realizado nesta 

sección nas 10 tendas que a compañía ten en Por-

tugal. Así mesmo a compañía, que conta coa cola-

boración de máis de 120 provedores neste proxecto, 

seguiulles ofrecendo formación específica aos mem-

bros do cadro de persoal que compoñen esta sec-

ción, 3.000 persoas no devandito exercicio. 

Sinatura do acordo de adhesión ao Club de Hostelería de España, á 
que asistiron Mariló Gómez, directora do proxecto Listo para Comer; 
Ricard Cabedo, director de relacións externas cadea agroalimentaria 
de Mercadona; José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España; e 
Emilio Gallego, secretario xeral de Hostelería de España; co obxectivo 
de afrontar mellor as transformacións que se producen nos hábitos 
dos consumidores e, por medio do diálogo constante, seguir satisfa-
cendo as novas expectativas e colaborar co sector.
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Detalle da oferta da sección Listo para Comer, dispoñible en 319 supermercados no momento do peche de 2019.

174 M€
de investimento  

en 2019

319
supermercados
con Listo  
para Comer

309 
en España

10 
en Portugal
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e o reaproveitamento de máis do 76% dos residuos 

xerados nas súas tendas, favorecendo, a través da 

Economía Circular, o mellor aproveitamento dos re-

siduos que poden ser tratados para reciclar. Outra 

mostra son as novas bolsas da compra reutilizables 

que todos os supermercados da cadea lles ofrecen 

aos seus “Xefes”, elaboradas cun 50-70 % de plás-

tico reciclado. Para a súa fabricación, a compañía 

aproveita anualmente máis de 3.000 toneladas de 

plástico procedente das embalaxes depositadas e 

recuperadas das tendas. A continuación, envíaas 

por loxística inversa aos bloques loxísticos e o xes-

tor autorizado Saica Natur, xunto a Reciclados La 

Red, convérteno en granza para que, finalmente, 

o Provedor Totaler Plasbel lle dea unha nova vida. 

Ademais, a compañía ofrece a posibilidade de que 

os “Xefes” que demandan a súa compra en liña ou 

a través do servizo a domicilio, entreguen as bolsas 

de plástico á traballadora ou traballador encargado 

da repartición para que despois Mercadona as faga 

chegar aos provedores encargados de reciclalas.

1.4 Compra responsable

Mercadona foi pioneira no desenvolvemento dunha 

produción e dun consumo responsables coa pos-

ta en marcha, en 1993, da estratexia SPB (Sempre 

Prezos Baixos). Esta política comercial, xurdida tras 

observar e constatar que os produtos que máis se 

vendían eran os que tiñan unha gran calidade ao 

menor prezo, e sempre por esa orde, e non cam-

biaban constantemente de prezo, incentiva o con-

sumo sostible ao eliminar as ofertas. Igualmente, a 

compañía ofrece unha Oferta Eficaz que se adapta 

ás necesidades reais dos “Xefes” para garantir unha 

compra total máis responsable. Con todo iso, con-

tribúe a previr o dispendio e o gasto innecesario por 

parte dos “Xefes”, e a xerar sobrestocks nas tendas 

e almacéns.

Consciente de que aínda hai moita marxe de mello-

ra, a compañía impulsou numerosas medidas ecoe-

ficientes que reducen considerablemente o impac-

to ambiental da súa actividade. Un exemplo da súa 

aposta constante pola ecoinnovación é a separación 

Bolsas reutilizables de papel na liña de caixas do supermercado de Urbanización Montepinar en Murcia.
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e eficientes, o que lle permite detectar puntos de 

mellora e reforzar as habilidades dos que participan 

para enfrontarse con maiores garantías a posibles 

continxencias futuras.

Seguridade alimentaria e máxima calidade

A seguridade alimentaria é unha condición irrenun-

ciable en Mercadona e, ano tras ano, destina impor-

tantes recursos para garantila; unha esixencia que 

comparte e na que se implican igualmente, produto 

a produto, todos os Provedores Totaler. 

Para ofrecerlles aos seus “Xefes” as máximas garan-

tías, a compañía dispón dun Sistema de Xestión de 

Calidade e de Seguridade Alimentaria propio desti-

nado a controlar exhaustivamente todos e cada un 

dos procesos da cadea de subministración, dende a 

súa orixe ata o consumidor final. 

Consciente da importancia que a seguridade ali-

mentaria ten tanto para a súa  actividade como para 

a sociedade, a compañía dispón dende hai 16 anos 

dun Comité Científico Consultivo. Este panel inde-

pendente de profesionais de recoñecido prestixio 

presta o seu apoio técnico para garantir sempre, e 

por esta orde, a seguridade alimentaria e a calidade 

de todos os seus produtos. Xunto ao equipo interno 

de científicos especialistas, realiza un labor crucial 

para validar os procesos internos de Mercadona, 

fortalecer e acelerar o talento da compañía en ma-

teria de seguridade alimentaria.

Mercadona conta tamén cun método de simulacros 

propio para incrementar os seus niveis de seguri-

dade alimentaria. En colaboración cos Provedores 

Totaler e as Administracións Públicas, aborda estes 

escenarios simulados en busca de solucións áxiles 

Andreu Palou, Andrés Otero, María Pilar Vinardell, Juan José Badio-
la, Arturo Anadón e Daniel Ramón, membros do Comité Científico 
Consultivo de Mercadona, xunto a Luís Plá, director de calidade de 
Mercadona.

REGRA DE OURO  

Calquera produto da oferta de Mercadona 
ten que garantir:
1. Seguridade alimentaria
2. Calidade
3. Calidez
4. Oferta Eficaz
5. Mínimo prezo

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

3. Dentro do obxectivo de ofrecer a máxima seguridade alimentaria sem-

pre, Mercadona dispón de equipos transversais para estudar e adiantarse á 

lexislación en materia alimentaria.

12. A través da política comercial SPB (Sempre Prezos Baixos), Mercadona 

elimina as ofertas e incentiva aos seus “Xefes” a realizar unha compra e un 

consumo responsables.
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DECÁLOGO DE SEGURIDADE ALIMENTARIA EN 

PROVEDORES TOTALER

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

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

Identificación e control dos seus 
provedores de materias primas

Control de produción

Control de incorporación de cambios

Análise e control de puntos críticos

Control de limpeza e manipulación  

Control de instalacións

Verificación de detectores

Verificación de melloras de calidade 

Método de xestión de alertas

Certificacións
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Liña de fabricación de manteigadas do Provedor Totaler Vega Pelayo en El Astillero, Cantabria.

PLAN DE CONTROL DE SEGURIDADE  

ALIMENTARIA E CALIDADE

6.120  
Controis dos produtos 
frescos e de alérxenos

8.405 
Outros controis de proceso  

(superficies e ambientes)

1.743 
instalacións e procesos    
de provedores avaliados

Certificacións de seguridade 
alimentaria: IFS e BRC, entre outras

 90 %
dos Provedores Totaler

330
Controis de  

procesos loxísticos
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Oferta Eficaz e transparencia na etiquetaxe

No marco de favorecer un consumo responsable, 

Mercadona ofrece unha Oferta Eficaz composta 

por unhas 8.000 referencias coas que cobre to-

das as necesidades dos seus “Xefes” en alimenta-

ción, limpeza do fogar, hixiene persoal e coidado 

de mascotas; e garante, ademais da seguridade 

alimentaria, a máxima calidade e un excelente ser-

vizo ao prezo máis baixo posible. 

A devandita oferta evoluciona a través de dife-

rentes procesos de innovación transversal cos 

que consegue adiantarse e adaptarse ás novas 

necesidades. Para iso, a compañía colabora tanto 

cos seus clientes, a través das sesións de traballo 

que se realizan constantemente nos 19 centros de 

coinnovación que a compañía ten repartidos en 

España e Portugal, como cos Provedores Totaler, 

Eduardo e Elena, “Xefes” do supermercado de Bolueta en Bilbao, Bizkaia.

con quen mantén un diálogo permanente, para 

poder ofrecerlles aos “Xefes” unha solución real 

e concreta. 

Ademais deste esforzo constante, e para poder 

mellorar e reforzar a súa Oferta Eficaz, Mercado-

na mantén, dende hai anos, unha xestión enfoca-

da produto a produto en lugar de por categorías 

cos mellores provedores especialistas. Isto per-

mitiulle á compañía reforzar a súa especializa-

ción e, con iso, o seu compromiso ético de poder 

prescribirlles aos seus clientes non só os mello-

res produtos, senón tamén, unha oferta adaptada 

aos seus costumes máis tradicionais, con produ-

tos locais de proximidade que conforman a ofer-

ta de Mercadona nas diferentes zonas nas que 

ten presenza. 
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A relación que Mercadona mantén cos seus “Xe-

fes” está baseada na confianza e transparencia. 

Por iso, identifica claramente en todos os produtos 

das súas marcas propias Hacendado, Bosque Ver-

de, Deliplus e Compy, entre outras, os Provedores 

Totaler fabricantes. Desta forma, facilítaselles con 

total transparencia aos consumidores que, libre-

mente e con información veraz, actúen e seleccio-

nen os alimentos e produtos que necesiten. 

Por medio dun procedemento propio que aposta 

polos principios de identificación e información, 

a compañía introduce, ano tras ano, melloras nas 

etiquetaxes. Grazas a iso, “O Xefe” dispón dunha 

etiquetaxe coherente e transparente, e pode iden-

tificar con sinxeleza a información relevante, dende 

a compra ata o consumo, así como atributos clave 

como, por exemplo, a presenza dalgúns alérxenos 

ou as condicións de uso. 

MARCAS PROPIAS

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e 

Compy son, entre outras, marcas que Mer-

cadona desenvolve dende 1996, cuxos fa-

bricantes están claramente identificados 

na etiquetaxe.

DESENVOLVER UNHA OFERTA EFICAZ CO “XEFE” E PARA “O XEFE”

Que necesita “O Xefe”1

Desenvolver o produto 
cos inputs captados 
dende “O Xefe”

2

Darlle a coñecer o 
produto ao “Xefe”3

1. Captar

2. Definir

3. Transmitir
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Isabella e Juan José, “Xefes” de Mercadona, na súa casa cociñando.
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Fomento dunha alimentación saudable  

Mercadona é consciente do papel que debe asumir, 

dada a súa actividade, en relación coa nutrición e co 

fomento da alimentación saudable e sostible. Para 

iso, colabora intensamente cos Provedores Totaler, 

cos seus “Xefes” e con diferentes organismos e 

entidades para poñer en marcha numerosas medidas 

que contribúen a introducir melloras nutricionais na 

súa oferta, que adapta constantemente ás novas 

necesidades e tendencias, e co que lles ofrece 

aos seus “Xefes” alternativas para levar unha vida 

saudable apoiada nunha alimentación variada e 

equilibrada. 

Para este traballo, a compañía conta con expertos 

de recoñecido prestixio en materia de nutrición 

que asesoran e orientan co obxectivo de ofrecerlles 

aos “Xefes” melloras de produto con rigor e base 

científica. E ademais, traballa estreitamente cos 

Provedores Totaler para, sempre que sexa viable, 

introducir melloras relevantes en materia nutricional 

e ofrecérllelas aos seus clientes ao prezo máis 

competitivo como, por exemplo, levou a cabo en 

2019 coa incorporación da Crema 100 % cacahuetes, 

o Cereal mix 0 %, a Mozzarella light, o Pan de fibra 

e sésamo ou o Cóctel mixbeans edamame & soja, 

entre outros.

Neste contexto, e tras adherirse en 2018 ao Plan de 

colaboración para a mellora dos alimentos e bebidas 

elaborado pola Axencia Española de Seguridade 

Alimentaria e Nutrición (AESAN), a compañía e os 

Provedores Totaler seguiron traballando ao longo 

do ano co obxectivo de reducir o contido en graxas 

saturadas, sal e azucre de máis de 300 produtos 

das súas marcas propias. 

Así mesmo, mantén un compromiso firme co 

Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar 

Social colaborando coa Estratexia Nacional 

sobre Nutrición, Actividade Física e Prevención 

da Obesidade (NAOS). A través de accións cos 

Provedores Totaler, fomenta diferentes iniciativas 

como a redución de sal e azucres e, dende hai anos, 

está adherida ao Código de Autorregulación da 

Publicidade (código PAOS) do devandito Ministerio.
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Frescos e produtos de proximidade 

(Frescos Global)

Na súa aposta polo fomento da alimentación 

saudable, Mercadona ofrécelles igualmente aos 

seus “Xefes” unha oferta de frescos coa maior 

calidade e calidez posible. A través de Frescos 

Global, a compañía agrupa todas as melloras das 

seccións de frescos nun mesmo centro. Unha 

estratexia que consolidou en 2019 cun esforzo 

investidor de máis de 260 millóns de euros e que 

lle permitiu finalizar o ano con máis de 1.300 tendas 

adaptadas xa a este concepto, 656 máis que en 

2018, incluídas as 10 de Portugal.

Ademais, consciente das demandas dun 

consumidor máis concienciado coa economía 

local, a compañía mantén unha aposta decidida 

pola incorporación á súa oferta de produtos de 

proximidade e especialidades locais. Grazas a iso, 

non só lles ofrece unha maior frescura e calidez 

aos seus “Xefes”, senón que optimiza os recursos 

naturais e reduce o impacto da súa actividade.

Ao longo do ano, e no marco deste compromiso 

social, a compañía seguiu reforzando a súa oferta 

con este tipo de solucións. De feito, todos os 

supermercados da cadea xa dispoñen do mural de 

sushi fresco, ao tempo que incorporou e mantivo 

outras solucións destas características, como por 

exemplo o Farinato, o Queixo fresco de cabra ou o 

Pan txapata. Da mesma maneira, a compañía soubo 

dar resposta aos hábitos e aos gustos dos “Xefes” 

portugueses. Para iso, e por medio da escoita e da 

creación colaboradora, ao longo do ano incorporou 

á súa oferta no país veciño referencias específicas 

para as súas tendas de Portugal, como é o caso do 

Queijo flamengo dos Açores ou da Manteiga dos 

Açores.

No caso de Portugal, para este proceso, a compañía 

conta co seu Centro de Coinnovación de Matosinhos 

(Porto), que comezou a funcionar en 2017. Neste 

centro de 1.000 metros cadrados distribuídos en 

dúas plantas, 50 especialistas de solucións locais 

realizan diariamente sesións participativas cos 

“Xefes” para adiantarse ás súas necesidades e 

ofrecerlles as mellores solucións. Realizáronse 1.500 

sesións con clientes portugueses durante o pasado 

exercicio, que propiciaron lanzamentos conxuntos, 

o que non só permitiu dispoñer dunha oferta 

innovadora senón promover, a través deste traballo 

conxunto, creativo e innovador, o desenvolvemento 

e a creación de riqueza no ámbito local. 

OFERTA SEN GLUTE E SEN LACTOSA

En 2019, Mercadona continuou incremen-

tando a súa oferta de produtos sen glute e, 

ao finalizar 2019, dispón dun total de 1.300 

produtos libres desta proteína. Así mesmo, 

colabora con distintas entidades de referen-

cia, como a Federación de Asociacións de 

Celíacos de España (FACE) e súas asocia-

cións autonómicas, Celíacos de Catalunya 

(SMAP), a Asociación de Intolerantes á Lac-

tosa de España (ADILAC), a Asociación de 

Celíacos e Sensibles ao Glute (ACSG) e a 

Asociación Española de Persoas con Aler-

xia a Alimentos e Látex (AEPNAA). En Por-

tugal, mantén contacto directo con DECO 

(Asociación de Consumidores) e a Associa-

ção de Celíacos de Portugal (ACP).

No esforzo por ofrecer produtos sen glute 

e sen lactosa coa mellor calidade, ao prezo 

máis baixo posible, a compañía conta con 

referencias presentes nas súas tendas de 

España e de Portugal, como é o caso das 

Galletas cookies sen glute e sen lactosa Ha-

cendado, fabricadas polo Provedor Totaler 

Brioixpan en Fraga, Huesca.
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+ 1.300 
supermercados

con Frescos Global

+ 260 M€ 
de investimento 

en 2019

Produtos de seccións de frescos. 
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Antonio e Felipe, “Xefe” e traballador no Centro de Coinnovación de Cociñar e Pratos Preparados en Bétera, Valencia.

1.5 Coinnovación co “Xefe” 

Mercadona conta cun Modelo de Coinnovación que 

xorde dunha prioridade: escoitar constantemente ao 

“Xefe” e pensar en como satisfacelo co desenvolve-

mento de iniciativas que lle acheguen valor. Para al-

canzar este obxectivo, dende 2011 desenvolve a súa 

Estratexia Mandil, baseada en compartir cos clientes 

experiencias e costumes de consumo, limpeza do fo-

gar, aseo persoal e coidado de mascotas; para tras-

ladalas despois aos Provedores Totaler e impulsar, 

deste xeito, unha colaboración directa no proceso de 

elaboración dos mellores produtos desenvolvidos e 

fabricados dende a experiencia do cliente.

Este proxecto pioneiro é un valor diferencial da 

compañía que, ano tras ano, multiplica a súa crea-

tividade e reforza a súa innovación. Na actualidade, 

conta entre España e Portugal con 19 centros de 

coinnovación que, no seu conxunto, supuxeron un 

investimento de 0,5 millóns de euros en 2019. Neles 

traballan diariamente especialistas que se encargan 

de captar e observar, nestes centros e ao pé da ten-

da, as preferencias e necesidades dos “Xefes” para 

325
novos produtos  

desenvolvidos a través 
da coinnovación

12.500
sesións  
con “Xefes”

11.000
en España

1.500
en Portugal

19
centros de  
coinnovación

1
deles  
en Portugal
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A dedicación de cantos forman parte do SAC de 

Mercadona permite estar preto dos clientes, es-

coitalos, e canalizar todas as dúbidas e cuestións 

que presentan. Unha vez recibidas, transmítense 

aos responsables implicados, e estes estúdanas in-

dividualmente para a súa resolución, buscando a 

mellor solución para “O Xefe”.

En 2019, o Servizo de Atención ao Cliente de Mer-

cadona xestionou todas as consultas recibidas, un 

total de 290.000 (270.000 en España e 20.000 en 

Portugal). Este traballo, froito da conversación que 

se mantén cos “Xefes”, permitiu detectar puntos 

de mellora e consolidar o Servizo de Atención ao 

Cliente de Mercadona como unha das súas ferra-

mentas principais para reforzar a satisfacción dos 

clientes. 

Así mesmo, a compañía dispón de perfís en dife-

rentes redes sociais, concretamente en Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn. No mo-

mento do peche de 2019, estas canles  sumaron un 

total de 1,5 millóns de usuarios e xeráronse máis de 

155.000 mencións ao mes, o que pon de manifesto 

a tendencia de crecemento da conversación a tra-

vés destas vías cos “Xefes”.

que a compañía poida ofrecerlles solucións acerta-

das, como por exemplo as Galletas digestive avea e 

mazá do Provedor Totaler Galletas Gullón.

Así mesmo, as traballadoras e os traballadores de 

prescrición de Mercadona aprenden e captan as 

necesidades dos “Xefes” directamente con eles nos 

seus propios fogares, co obxectivo de coñecer de 

primeira man como cociñan ou limpan e poder des- 

envolver posteriormente, xunto cos provedores es-

pecialistas, os mellores produtos que os satisfagan.

Servizo de Atención ao Cliente 

Mercadona mantén unha actitude de escoita cons-

tante e fomenta o diálogo cos seus “Xefes”, ao 

tempo que aproveita diferentes canles para difun-

dir información sobre a compañía que considera 

de interese. Dispón dun Servizo de Atención ao 

Cliente (SAC) gratuíto, tanto en España como en 

Portugal, no que traballan 95 persoas (82 en Es-

paña e 13 en Portugal). Un equipo comprometido 

e altamente coordinado que se esforza cada día 

para ofrecer a mellor atención aos “Xefes”.

CANLES DE ATENCIÓN AO CLIENTE

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

ESPAÑA

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona_pt

www.youtube.com/mercadonaportugal

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.linkedin.com/company/mercadona

PORTUGAL
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O TRABALLADOR

As traballadoras e os traballadores son o motor da brutal 

transformación que está abordando Mercadona. O seu 

compromiso coa calidade e servizo, cultura laboral ética e 

alto rendemento persegue un propósito común: responder 

de forma eficiente e sostible ás necesidades do “Xefe”

Para unha empresa comprometida e líder 

como Mercadona, dispoñer dun cadro de 

persoal diverso e cohesionado é crucial. 

Grazas a iso, en 2019 seguiuse construín-

do un ámbito laboral inclusivo e aberto no 

que se promove a formación e que contri-

búe non só a captar talento, senón a rete-

lo e reforzalo.

Este cadro de persoal, composto por 

90.000 persoas, 89.100 en España e 900 

en Portugal, volveu crecer en 2019, tras 

xerar un total de 4.200 postos de traballo 

fixos e de calidade, 3.600 en España e os 

600 restantes en Portugal. Todos igual-

mente comprometidos co dobre obxec-

tivo de traballar para satisfacer “O Xefe” 

por medio da calidade de produto e ser-

vizo e consolidar o Proxecto Mercadona. 

Paralelamente, impulsou o seu propio cre-

cemento, grazas a un modelo baseado na 

verdade universal de que “para poder re-

cibir, primeiro temos que dar”, que apos-

ta polo talento das persoas e que destina 

importantes recursos ao seu desenvolve-

mento e á súa formación, consciente de 

toda a marxe de mellora que aínda ten 

neste ámbito e de que investir no presen-

te do cadro de persoal, na súa conciliación 

familiar e na súa proxección profesional, é 

facelo no futuro de Mercadona.

José Antonio, traballador do supermercado de La Pobla de Vallbona, Valencia.
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2.1 Un talento sostible

Para Mercadona, o conxunto dos seus recursos hu-

manos é un activo moi importante, un dos eixes 

principais do seu modelo e catalizador e impulsor 

do desenvolvemento e crecemento. Un modelo 

centrado nas persoas porque as súas propostas e 

ideas son fonte de innovación; e a súa implicación 

e disciplina en aplicar no seu traballo diario os mé-

todos e valores son a principal causa do crecemen-

to da compañía.

Calidade Laboral

En 2019, as 90.000 persoas que conforman o ca-

dro de persoal realizaron importantes esforzos para 

seguir transformando Mercadona, un proxecto que 

consolida ano tras ano o seu crecemento grazas, 

precisamente, á obsesión compartida polas tra-

balladoras e polos traballadores de alcanzar a exce-

lencia na satisfacción ao “Xefe”. 

Como contrapartida, a compañía aposta polas per-

soas por medio dunha política de recursos huma-

nos que fomenta valores transversais como a di-

versidade, a inclusión, o respecto, a integridade, a 

transparencia, a igualdade e a confianza. Unha ética 

empresarial que, neste ámbito, se concreta nunha 

política que persegue crear un ámbito inclusivo e 

de igualdade, no que a diversidade social e cultural 

son unha realidade. Á súa vez, promove o liderado 

e o desenvolvemento profesional a través de plans 

de formación específicos e da promoción interna, 

ofrece salarios por enriba da media do sector, con-

tratos fixos dende o primeiro día e impulsa medidas 

de conciliación familiar e laboral. 

Cristiana, Anne e Nice, traballadoras do supermercado de Ovar, Aveiro.
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* O salario mínimo en Mercadona Portugal é aproximadamente un 15 % superior ao Salario Mínimo 
Nacional (659 € netos/mes en 12 mensualidades), e é no último tramo un 50 % máis (pagas extra 
incluídas).

Ao soldo bruto anual hai que engadir a prima por obxectivos, que dende o primeiro ano de antigüidade e ata 

alcanzar tramo 5 é dunha mensualidade, e é de dúas mensualidades a partir do segundo ano como tramo 5. 

TÁBAOA DE SALARIOS DO PERSOAL BASE DE MERCADONA EN 12 MENSUALIDADES

ESPAÑA

PORTUGAL

 50 % 

 50 % 

 15 % 

 15 % 

ao Salario Mínimo 
Interprofesional

ao Salario Mínimo 
Nacional

ao Salario Mínimo 
Interprofesional

ao Salario Mínimo 
Nacional

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

Bruto/mes 1.338 € 1.470 € 1.631 € 1.811 €

Neto/mes * 1.198 € 1.265 € 1.360 € * 1.488 €

Antigüidade tramo 1 tramo 2 tramo 3 tramo 4  tramo 5

Bruto/mes 907 € 1.007 € 1.118 € 1.241 € 1.377 €

Neto/mes * 760 € 820 € 895 € 984 € * 1.050 €

* O salario mínimo en Mercadona España é aproximadamente un 15 % superior ao Salario Mínimo 
Interprofesional (1.038 € netos/mes en 12 mensualidades), e é no último tramo, máis de 4 anos, un  
50 % máis (pagas extra incluídas).

En vigor 01/01/2020

En vigor 01/01/2020

47

O TRABALLADOR



Activo2, aplicación móbil para as traballadoras e os traballadores.

Nova ferramenta para fichar.

Beneficio compartido

Mercadona ofrécelles ás traballadoras e aos traballa-

dores unhas condicións laborais altamente competi-

tivas, o que lle permite reter o talento e contar cun 

cadro de persoal motivado e comprometido.

No ámbito retributivo, ademais de ofrecer soldos 

por enriba da media do sector, a compañía volveu 

recompensar o esforzo e liderado de cantos com-

poñen o cadro de persoal por medio da súa política 

de retribución variable baseada no principio da equi-

dade. En concreto, compartiu, un ano máis, os be-

neficios obtidos ao longo do exercicio con todos os 

membros do cadro de persoal que contan con máis 

dun ano de antigüidade e cuxa implicación durante 

eses 12 meses permitiu cumprir os obxectivos per-

soais especificamente pactados para o seu posto de 

traballo. Como consecuencia diso, en 2019 repartiu 

en concepto de prima un total de 340 millóns de eu-

ros entre o 99 % das traballadoras e dos traballado-

res que cumpriron os criterios.

Activo2  

As traballadoras e os traballadores 

de Mercadona dispoñen, dende fe-

breiro de 2019, dunha aplicación mó-

bil interna denominada Activo2. Por 

medio desta ferramenta, compartiron xa 2.900 

exemplos e experiencias do seu traballo diario. E a 

compañía realizou 139 publicacións para mantelos 

informados dos avances, ata alcanzar un total de 

5,4 millóns de visualizacións.

Ferramenta fichar

No segundo semestre de 2019, a compañía apli-

cou unha ferramenta na que investiu 5 millóns 

de euros para que as traballadoras e os tra-

balladores de todas as tendas, bloques loxísti-

cos, almacéns satélites, almacéns reguladores, 

cámaras de maduración, Colmeas e liñas de pan 

fichen á entrada e saída dos seus postos de tra-

ballo, adecuándose así á lei.

NOVAS FERRAMENTAS DIXITAIS
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Ámbar, traballadora do Bloque Loxístico de Vitoria-Gasteiz en Araba/Álava. / Miguel, traballador do supermercado de Artes Gráficas en València. /  
Loli, traballadora do supermercado de Avenida de Madrid en Petrer, Alacant. / Francisco, traballador do supermercado de Carretera Fuencarral en 
Alcobendas, Madrid.

Prima por obxectivos

340 M€ 
repartidos entre   

o cadro de persoal

99 %
do cadro de persoal recibe  

a prima 
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2.284
 persoas 

optaron por ser nais e pais, e 
alongar 30 días o permiso de 

nacemento

Conciliación para o benestar 

Mercadona mantén unha política de recursos hu-

manos que contribúe a fomentar a corresponsa-

bilidade e reforzar a conciliación laboral e familiar 

das persoas que forman parte do cadro de persoal. 

Nese compromiso co benestar laboral como mo-

tor de cohesión e crecemento persoal e profesio-

nal, e aínda que son moitas as medidas aplicadas, a 

compañía desenvolve dende hai anos unha política 

de respecto á xornada laboral e xestión do tempo. 

Nela, a optimización e organización do tempo de 

traballo é clave, con horarios mensuais coñecidos 

polo menos con 10 días de antelación en España e 

cun mes de antelación en Portugal, o que lles per-

mite tanto ás traballadoras como aos traballadores 

poder planificarse con antelación. 

Esta política de respecto, ademais, impulsa medi-

das, moitas delas incorporadas no Convenio Colec-

tivo de Empresa asinado cos sindicatos e no Plan 

de Igualdade 2019-2023 de España, que perseguen 

facilitar a conciliación daqueles membros do cadro 

de persoal que deciden ter fillas ou fillos. Exemplo 

diso, son o aumento da excedencia por coidado de 

fillas ou fillos ata que o menor faga os 12 anos; ou 

a opción de que quen estea gozando dunha redu-

ción de xornada e teña ao seu coidado un menor de 

ata esta mesma idade, poida solicitar un cambio de 

contrato a tempo parcial ata os 15 anos do menor, 

coa posibilidade adicional de recuperar o seu con-

trato a tempo total unha vez que se modifiquen as 

súas circunstancias persoais se así o desexa.

Grazas a este compromiso da compañía co benes-

tar do cadro de persoal, 2.284 persoas, nais e pais 

traballadores, decidiron en 2019 alongar 30 días os 

permisos por nacemento establecidos legalmente. 

Ademais, 15.899 traballadoras e traballadores goza-

ron de xornadas reducidas, datos que reflicten que 

a conciliación é un valor fundamental polo que Mer-

cadona aposta e que, polo tanto, crece e evoluciona 

ao mesmo ritmo que o fai a compañía, consciente 

do moito que aínda pode impulsar e seguir refor-

zando neste ámbito.

15.899 
traballadoras e traballadores  

gozaron de xornadas  
reducidas

CENTROS EDUCATIVOS INFANTÍS

A conciliación familiar e laboral é funda-

mental para Mercadona. Por iso, nalgúns 

bloques loxísticos ofrécelles ás traballado-

ras e traballadores, a posibilidade de levar 

as súas fillas e fillos a algún dos 4 centros 

educativos infantís gratuítos que a com-

pañía ten en funcionamento dende 2001.

Horarios 
coñecidos 
con 
antelación

10
días en 
España

1
mes en 
Portugal
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Un modelo reputado internacionalmente

O modelo de Recursos Humanos de Mercadona está 

baseado no Modelo de Calidade Total. Dende a súa 

posta en marcha, foi un claro motor de crecemento 

e desenvolvemento para a compañía, que en 2019, 

novamente, foi recoñecida como a primeira empresa 

en Talento no sector da distribución e a sexta a nivel 

xeral na clasificación Merco Talento do Monitor Es-

pañol de Reputación Corporativa (Merco). 

Ademais, este modelo, en constante mellora, tamén 

foi premiado internacionalmente. Concretamente, 

para Harvard Business Review a política laboral de 

Mercadona consegue “sacar o máximo rendemento 

do cadro de persoal ao aproveitar as súas aptitudes 

creativas e de resolución de problemas para intro-

ducir melloras”. 

María, traballadora do supermercado de Urbanización Guadiana en Badajoz.

RECOÑECEMENTOS
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Formación e desenvolvemento do talento   

Para Mercadona, investir na formación do cadro 

de persoal é investir no futuro da compañía e de 

cantos forman parte do seu proxecto. Por iso, po-

tencia as habilidades e os coñecementos das tra-

balladoras e dos traballadores constantemente. 

En 2019, este esforzo supuxo un investimento en 

formación de 106 millóns de euros, 36 millóns máis 

que o ano anterior e unha media de 973 euros por 

persoa no caso de España e de 21.400 euros no 

de Portugal. Este esforzo permitiu completar máis 

de 3,6 millóns de horas de formación, tanto xeral 

como específica. 

Neste ámbito, a compañía seguiu traballando co 

obxectivo de conformar un cadro de persoal es-

pecializado en produtos frescos, ata superar, no 

seu conxunto, as 567.000 horas de formación.

Grazas a iso, dispón dun cadro de persoal de alto 

rendemento, motivado, cohesionado, cunhas ha-

bilidades e un alto nivel de desempeño. Traballa-

doras e traballadores conscientes tanto do valor 

que ten o desenvolvemento do talento individual 

e colectivo, como da capacidade que a compañía 

ten para recoñecelo e aproveitalo, feito que se 

demostra nas 849 persoas que foron ascendidas 

a postos de maior responsabilidade, 821 en Es-

paña e 28 en Portugal.

Saúde e seguridade no traballo 

Para Mercadona, velar pola saúde e seguridade 

laboral das traballadoras e dos traballadores é 

unha responsabilidade prioritaria, que asume por 

medio dun compromiso constante coa forma-

ción e prevención nestas materias e que aborda 

Traballadoras e traballadores de Mercadona durante o curso de directivos.
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de maneira transversal. Dada a súa relevancia, a 

compañía persegue promover e manter o máis 

alto grao de seguridade e saúde no traballo, o que 

implica a introdución de iniciativas interdisciplina-

rias que contribúen a crear as condicións adecua-

das para evitar que se produzan accidentes de 

traballo e enfermidades profesionais.

Para iso, en 2019 realizou un investimento en me-

didas preventivas de 10 millóns de euros, o que lle 

permitiu desenvolver un profundo labor de con-

cienciación continua, e analizar cada proceso in-

terno e cada desempeño co obxectivo de dotar 

da maior seguridade e ergonomía calquera dos 

diferentes postos de traballo.

Paralelamente, a compañía continuou adecuando 

os equipos de traballo ao RD 1215/1997, e mello-

rando a ergonomía dos postos de traballo e a hi-

xiene industrial.

Para velar pola saúde e seguridade no traballo, 

Mercadona conta co apoio e coa implicación de 

9 mutuas colaboradoras coa Seguridade Social 

(Umivale, Fremap, Asepeyo, MAZ, Ibermutuamur, 

Montañesa, Mutua Balear, MAC e Mutua Navarra). 

Ademais diso, traballa estreita e coordinadamen-

te con servizos de prevención alleos, como Quirón 

Prevención, Previs, Preving e Cualtis; así como cos 

servizos de prevención dos principais provedores. 

Esta colaboración conxunta é un punto impor-

tante de mellora continua para a compañía nesta 

materia que, ao longo dos anos, permitiu inter-

cambiar e compartir coñecementos e, en conse-

cuencia, establecer e desenvolver novos criterios 

e procesos para reforzar a protección da saúde 

do conxunto do cadro de persoal.

Así mesmo, en 2019 Mercadona finalizou a reno-

vación dos uniformes do seu persoal da tenda. Os 

novos deseños apostan por unha maior ergono-

mía e comodidade. Para iso, a compañía investiu 

un total de 35 millóns de euros, feito que demos-

tra o seu compromiso co benestar do cadro de 

persoal e a convicción de que os resultados sem-

pre chegan se coidas as persoas.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

4. Mercadona posúe un extenso e elaborado plan de formación para todas 

as traballadoras e traballadores do cadro de persoal dende que se incorpo-

ran á empresa, o que fomenta o seu crecemento persoal e profesional, ade-

mais de colaboracións con entidades como EDEM Escuela de Empresarios.

José e Raquel, médico da compañía e traballadora no supermercado 
de Avenida Rotonda Portugal en Toledo.
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FORMACIÓN DE TRABALLADORAS E 

TRABALLADORES

21.400 €
de investimento medio  

por traballador en Portugal

973 €
de investimento medio  

por traballador en España

3,6 
millóns de horas 

de formación

849
persoas  
ascendidas

821 
en España

28 
en Portugal

106 M€
de investimento

36 M€
máis que en 2018
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Ángel, traballador do Departamento de Informática, durante a formación nos procesos de tenda da compañía, 
xunto a Mª Jesús, traballadora do supermercado de Santa Gemma en Paterna, Valencia.

PLAN DE PREVENCIÓN  

E PROGRAMA DE SAÚDE

391
avaliacións de riscos   

dos novos centros e das 
reformas realizadas

23,02 ‰*
incidencia 

de accidentes de traballo

82 % 
de cobertura de exames  

de saúde

42
días de duración  
media da baixa

9,9 M€ 
de investimento 
en prevención de  

riscos laborais

* Índice de incidencia = N.º de accidentes con baixa/por cada 1.000 traballadores.
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Un Plan de Transformación Dixital que se inicia 

nas persoas

En 2019 Mercadona incorporou 200 persoas ao seu 

Departamento de Informática tras iniciar en abril, un 

proceso de captación do talento e recibir máis de 

10.000 solicitudes compatibles cos distintos perfís 

requiridos. 

Esta estratexia de selección e integración de talen-

to, levada a cabo polo Departamento de Recursos 

Humanos, enmárcase no ambicioso Plan de Trans-

formación Dixital deseñado pola compañía, ao que 

ten previsto destinar 150 millóns de euros anuais 

para mellorar as ferramentas, os procesos e as solu-

cións informáticas, co obxectivo de facilitar a toma 

de decisións e incrementar a eficiencia e axilidade 

dos procesos. 

Grazas a esta estratexia, 22 persoas pasaron de 

ocupar postos en supermercados ou almacéns da 

cadea, a ascender a novas responsabilidades na 

área de informática. Con estas incorporacións, no 

momento do peche de 2019 o departamento es-

taba composto por 700 profesionais multidiscipli-

narios especializados en enxeñería software, tanto  

front-end como back-end, cloud, site reliability, xe-

fes de proxecto, arquitectura empresarial, adminis-

tradores de sistemas, operacións, analítica, IoT e se-

guridade informática. A compañía prevé continuar 

reforzando este departamento ao longo de 2020 

con 200 profesionais máis. 

2.2 Creación de emprego estable

Mercadona desenvolve a súa actividade dentro dun 

modelo de crecemento compartido, que contribúe 

a impulsar o progreso social das zonas nas que ten 

presenza. Un dos exemplos máis claros diso é a 

creación de emprego que a compañía, ano tras ano, 

realiza. En 2019, concretamente, reforzou o cadro 

de persoal coa creación de 4.200 postos de traballo 

estables e de calidade, o que lle permitiu pechar o 

ano cun cadro de persoal de 90.000 persoas. Deste 

total, 900 forman parte do cadro de persoal de Por-

tugal, onde se incorporaron 600 persoas durante o 

devandito exercicio. 

Dende o primeiro día, cantos se incorporan ao cadro 

de persoal de Mercadona inician un plan de acollida 

xeral e específico. Grazas a iso, teñen a oportunida-

de de coñecer de primeira man o que a compañía 

quere deles, así como o que lles ofrece para conse-

guilo: formación, emprego fixo, conciliación, salario 

por enriba da media do sector, e oportunidade de 

desenvolvemento persoal e profesional.

Esta filosofía, que aposta por “primeiro dar para po-

der recibir”, permitiulle á compañía, ao longo destes 

anos, conformar un equipo profesional de alto ren-

demento e competitivo: un cadro de persoal que 

aproveita ao máximo os seus recursos e as súas 

habilidades e que os comparte co resto do equipo 

para, de maneira cohesionada, seguir desenvolven-

do o Proxecto Mercadona.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

8. Mercadona conta cun cadro de persoal de 90.000 persoas, 89.100 en 

España e 900 en Portugal, todas elas cun contrato fixo e con salarios por 

enriba da media do sector.

56



DISTRIBUCIÓN DO CADRO DE PERSOAL 

POR IDADES 

16 % ata 29 anos

36 % entre 30 e 39 anos

39 % entre 40 e 49 anos

9 % máis de 50 anos

16

36

39

9

%

POR ÁREA DE ACTIVIDADE 

6 % oficinas

10 % loxística

84 % tendas

6

10

84

%

POR XÉNERO

38 % homes

62 % mulleres

38

62

%

90.000
traballadoras e traballadores   
fixos

89.100
en España

900
en Portugal

4.200
novos postos 
de traballo

14.300
contratacións de apoio para campañas  

específicas durante o ano

3.600
en España

600
en Portugal
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2.3 Igualdade e diversidade

Mercadona defende na súa organización o principio 

de igualdade de trato e de oportunidades en todos 

os ámbitos; non admite discriminacións por razón de 

xénero, orientación sexual, estado civil, discapacida-

de, idade, raza, conviccións políticas e relixiosas, afi-

liación sindical ou de calquera tipo.

Este marco integrador xera unha política de neutra-

lidade corporativa que os datos avalan por si sos: o  

62 % do cadro de persoal son mulleres; das 849 per-

soas que foron ascendidas en 2019, o 40 % foron tra-

balladoras; e hai un total de 1.877 mulleres en postos 

directivos, o 47 % do total.

A compañía conta cun Plan de Igualdade, integra-

do dentro do seu Convenio Colectivo de Empresa 

en España que garante un ámbito laboral de calida-

de e que persegue avanzar na igualdade de trato e 

oportunidades, garantir a equidade retributiva, previr 

e eliminar calquera posibilidade de discriminación e 

asegurar o exercicio corresponsable de dereitos de 

conciliación persoal, familiar e laboral.

A concienciación é fundamental para promover un 

ámbito de traballo cohesionado, xa que permite 

construír relacións laborais sas, previr a discrimina-

ción e xerar equipos unidos e competitivos. Como 

contrapartida, a compañía conta co seu mellor acti-

vo: un cadro de persoal que demostra paixón no seu 

traballo, o que se traduce nun incremento directo da 

eficiencia e produtividade. 

En 2019, Mercadona seguiu impulsando unhas condi-

cións de traballo respectuosas coa diversidade. Con-

ta cun equipo no que traballan persoas de máis de 57 

nacionalidades distintas, con diferentes conviccións 

e idades; e 635 traballadoras e traballadores con dis-

tintos graos de discapacidade, 56 máis que no ano 

2018. Ademais, traballa con diferentes centros espe-

ciais de emprego, que en conxunto agrupan aproxi-

madamente 2.800 persoas máis.

Froito deste compromiso, a compañía asinou un con-

venio de colaboración coa Fundación ONCE polo que 

ambas as dúas entidades se comprometen a traballar 

conxuntamente para mellorar a inclusión laboral das 

persoas con distintos graos de discapacidade.

José Elías Portalés, director de contratación de RR.HH. de Mercadona, 
e Alberto Durán, vicepresidente executivo de Fundación ONCE duran-
te a sinatura do convenio.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

5. A igualdade de xénero é unha premisa básica de Mercadona, que 

conta cunha política salarial transparente e igualitaria, baseada no prin-

cipio de “a igual responsabilidade, mesmo soldo”.

10. A compañía conta cunha firme política de non discriminación que 

impide as desigualdades por razón de xénero, orientación sexual, es-

tado civil, discapacidade, idade, raza, conviccións políticas e relixiosas, 

afiliación sindical ou de calquera tipo.

17. A compañía vai sumando alianzas para lograr os seus obxectivos, en-

tre as que destaca a sinatura do convenio de colaboración coa Funda-

ción ONCE para mellorar a inclusión laboral das persoas con distintos 

graos de discapacidade.
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Raldy, traballador do supermercado de Ricardo San Juan en Madrid.

59

O TRABALLADOR



60



O PROVEDOR 

Durante 2019, Mercadona avanzou na evolución do Modelo 

de Interprovedor cara ao concepto Provedor Totaler que xa 

iniciou o pasado ano, e seguiu construíndo un proxecto aberto 

e socialmente responsable que achega axilidade, coñecemento 

compartido, especialización e coinnovación. Este proxecto 

evoluciona para crear un ecosistema innovador que permite 

ofrecer produtos nacidos da experiencia do cliente e co reto de 

calidade, calidade, calidade e, sobre todo, calidade todos os días

Na súa aposta pola especialización, ofre-

ce unha Oferta Eficaz duns 8.000 produ-

tos que son a mellor opción en calidade 

e prezo para os seus “Xefes”. Unha oferta 

viva, froito da coinnovación, que responde 

a necesidades reais e que se adapta aos 

diferentes hábitos de consumo, con espe-

cialidades locais e de proximidade.

Para iso, traballa xunto a 1.400 Provedores 

Totaler cos que colabora conxuntamen-

te para encontrar as mellores solucións a 

través do diálogo cos “Xefes”. Este per-

manente proceso de comunicación per-

mítelle ao Proxecto Mercadona canalizar e 

unificar o coñecemento conxunto para ser 

motor de innovación e, ademais, de crece-

mento compartido cos Provedores Totaler.

Recollida de peras do Provedor Totaler Frutas Pérez Carbonell en Alfaro, La Rioja.
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OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

9. Mercadona colabora con 1.400 Provedores Totaler, feito que continúa 

favorecendo o impulso dun importante clúster industrial.

O desenvolvemento do Modelo Totaler contribúe a 

consolidar un proxecto socialmente responsable e 

de crecemento compartido. Un proxecto aberto no 

que o verdadeiramente relevante é a especialización 

do fabricante e a súa axilidade para innovar non só 

con produtos que sexan a mellor opción en calidade 

e prezo para “O Xefe”, senón con novas propostas 

froito de desenvolvementos responsables e do com-

promiso que a compañía ten coa ecoinnovación. 

Esta forma de entender a relación cos provedores 

e de contribuír á xeración de riqueza foi recoñecida 

por CEPEME (Confederación Española da Pequena e 

Mediana Empresa), que en 2019 decidiu outorgarlle a 

Mercadona o seu premio especial á Traxectoria Em-

presarial, ao entender que a compañía é unha fonte 

creadora de riqueza a través, entre outros factores, 

“das sólidas relacións que mantén con miles de pro-

vedores e pemes”, que son fonte, así mesmo, de cre-

cemento e desenvolvemento.

*  Carro Menú: a Compra Total do “Xefe” coa maior 

calidade ao mínimo custo mensual.

No Modelo Totaler, a relación de Mercadona e os seus provedores réxese por unha serie de 
principios baseados en:

3.1 Especialistas en produtos 

Mercadona traballa para ser Totaler e prescribirlle ao 

“Xefe” produtos coa máxima calidade que lle per-

mitan fabricar o seu Carro Menú* ao mínimo custo. 

Unha das súas principais fortalezas é a especializa-

ción, que lle permite construír unha Oferta Eficaz e 

apostar por un crecemento responsable, froito de 

dar respostas a necesidades reais e de poñer en mar-

cha unicamente as iniciativas que acheguen valor.

En 2019 contou co apoio de 1.400 Provedores Totaler 

cos que establece un marco de relación a longo pra-

zo e persegue a especialización por produto e non 

por categoría. A iso, hai que sumar 300 provedores 

portugueses. Xunto a eles, constrúe un importante 

clúster industrial, e desenvolve solucións con e para 

“O Xefe” por medio da coinnovación, proceso de in-

novación conxunta pioneiro no que todas as súas 

partes saen gañando: “O Xefe”, máis satisfeito cunha 

Oferta Eficaz especializada; o Provedor Totaler, coa 

garantía de compra do produto indefinida mentres 

se cumpran as condicións pactadas; e Mercadona, 

con produtos diferenciais e a axilidade para adap-

tarse ás necesidades cambiantes dos seus clientes.

MODELO TOTALER

- Relación a longo prazo.

- Desenvolvemento do produto co “Xefe” e para “O Xefe” con iniciativas de coinnovación.

-  Produtos que acheguen diferenciación “Hacendado” que cumpran sempre: seguridade alimentaria, 

calidade definida, servizo e prezo de compra competitivo.

-    Contrato indefinido sempre que se cumpran as condicións pactadas en cada produto.

 - Procesos de elaboración sostibles e socialmente responsables.
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Repolos rizados nas instalacións do Provedor Totaler Fruti-Taipina en Cantanhede, Coímbra.

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

PROVEDOR TOTALER

Provedor especialista que, xunto 
con Mercadona, desenvolve 
o mellor produto, froito da 

coinnovación dende “O Xefe” 
cara a atrás, garantindo sempre 

a seguridade alimentaria, a 
calidade, o servizo e un prezo 
competitivo en cada produto, 
e co que a compañía mantén 
unha relación comercial de 

estabilidade baixo as marcas 
Hacendado, Deliplus, Bosque 
Verde e Compy, entre outras.

Ten que garantir:

- Seguridade alimentaria

- Calidade definida dende  
“O Xefe” e co “Xefe”  

todos os días 

- Servizo 

- Prezo competitivo no mercado
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3.2 Unha colaboración conxunta e sostible  

O Modelo de Provedor Totaler é un modelo de res-

ponsabilidade compartida que aposta pola colabo-

ración e a axilidade como atributos clave para in-

novar e desenvolver solucións que sexan a mellor 

opción en calidade e prezo para “O Xefe”. Para iso, 

Mercadona esíxelles aos provedores un firme com-

promiso en materia de xestión ética, polo que de-

ben cumprir e respectar a normativa dos países nos 

que operan. Todos eles deben traballar conforme 

ás Pautas de Conduta Ética de Mercadona basea-

das nos principios da Organización Internacional do 

Traballo (OIT) e ao Ethical Trading Initiative, deben 

proporcionarlle ámbitos laborais seguros e sauda-

bles ao cadro de persoal e cumprir a lexislación me-

dioambiental que lles sexa de aplicación na xestión 

dos seus residuos, emisións atmosféricas, ruídos, 

verteduras de augas residuais, degradación do solo 

e cambio no uso do solo forestal, así como aceptar 

a Política de Compra de Produtos da Pesca ou a 

Política de Benestar Animal de Mercadona.

Para poder ofrecerlles aos “Xefes” unha oferta 

“viva” e de máxima calidade, a compañía conta 

cos Departamentos de Compras e de Prescrición, 

que ao final de 2019 sumaban un total de máis de 

1.000 xerentes. O seu esforzo constante, tanto na 

captación de necesidades concretas dos “Xefes” 

como na busca de solucións especializadas, dotou 

a compañía dunha rede de Provedores Totaler de 

frescos e secos cun know-how innovador e cunhas 

aptitudes e capacidades únicas para, por un lado, 

elaborar produtos tradicionais ou referencias locais 

cunha calidade excelente e, por outro, ser capaces 

de introducir no lineal produtos diferenciadores e 

punteiros, froito da colaboración, a coinnovación ou 

a ecoinnovación.

E todo iso, aplicando nos seus procesos boas prácti-

cas de protección ambiental e produción responsa-

ble, con proxectos baseados na Economía Circular 

ou no uso eficiente de recursos que permiten axus-

tar ao máximo o consumo de materias primas. A 

compañía participa, xunto a diferentes Provedores 

Totaler, en diferentes programas de institucións que 

fomentan o benestar animal, como o Instituto de 

Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA) 

ou o Instituto de Investigación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico (NEIKER-Tecnalia). 

Grazas a este compromiso compartido, o 100 % da 

carne fresca, ovos e leite de Mercadona proceden 

de provedores homologados que se compromete-

ron a ter implantados antes de 2021 os estándares 

certificables en materia de benestar animal tanto na 

fase de granxa, como durante o transporte e o sa-

crificio. Así mesmo, os provedores de carne e leite 

adheríronse aos plans de redución de antibióticos 

impulsados pola Axencia Española do Medicamen-

to e polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Be-

nestar Social, ao tempo que seguiron traballando na 

obtención de novas certificacións específicas. Así, 

por exemplo, en 2019 os Provedores Totaler de polo 

Avinatur, Nutrave, Pujante e Vall Companys, conse-

guiron certificar o polo rural, nova raza de polo de 

crecemento lento que cumpre diferentes requisitos, 

como, por exemplo, o de ter máis zume e sabor gra-

zas á súa maior porcentaxe de graxa infiltrada; man-

ter unha alimentación garantida de, como mínimo, 

un 65 % de cereais, millo  incluído; ou ter un período 

de crianza e crecemento de, polo menos, 56 días.

Pola súa parte, a totalidade dos provedores de pes-

ca extractiva e acuicultura comparten a Política 

de Compra de Produtos da Pesca de Mercadona, 

cuxo obxectivo é lograr unha mellora substancial na 

sostibilidade deste tipo de produtos. Exemplos de 

accións impulsadas para lograr este fin, son a co-

laboración co Provedor Totaler Escurís e coa Inter-

national Seafood Sustainability Foundation (ISSF) 

para garantir que o 100 % do atún en conserva Ha-

cendado procede de caladoiros responsables e sos-

tibles; e o traballo de investigación que a compañía 

está realizando co Consello Superior de Investiga-

cións Científicas (CSIC) para frear a evolución de 

posibles parasitos susceptibles de ser encontrados 

no peixe.
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Proceso de elaboración do turrón brando de améndoas Hacendado nas instalacións do Provedor Totaler Sanchis Mira en Jijona, Alacant.
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OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

12. Mercadona traballa cos provedores no uso eficiente dos recursos, na 

optimización dos procesos loxísticos e noutros temas relacionados como 

o fomento do benestar animal por medio de programas recoñecidos in-

ternacionalmente e en colaboración con distintas institucións.

14. A compañía dispón dunha política de pesca sostible na que colabora 

con varias entidades para mellorar a sostibilidade dos recursos mariños.

No momento do peche de 2019, a compañía tra-

balla con 3.074 provedores comerciais e 13.354 

provedores non comerciais e de servizo, ademais 

de 217 transportistas. Todos eles, xunto cos 1.400 

Provedores Totaler, son corresponsables da evo-

lución da compañía, así como da repercusión que 

o seu desenvolvemento ten na sociedade por me-

dio dunha política de crecemento compartido que 

crea industria, actividade, emprego e que, en defi-

nitiva, xera valor tamén nas economías locais. 

En 2019, por exemplo, o volume de compras reali-

zadas en España por Mercadona ascendeu a 19.970 

millóns de euros, cifra que se traduce en que máis 

do 85 % da oferta é de orixe nacional. Ademais, 

a compañía, tras a apertura das súas primeiras 10 

tendas en Portugal, tamén incrementou o volume 

de compras realizadas, que se elevaron ata os 217 

millóns de euros. Paralelamente, e co obxectivo de 

dispoñer sempre da mellor opción para “O Xefe”, 

ten presenza en 12 países, ademais de España e 

Portugal, nos que traballa cos mellores provedores 

para reforzar a súa oferta e o seu servizo. Nestes 

lugares conta con oficinas de representación, su-

cursais e filiais, coas que a compañía dá cobertura 

legal ás 45 traballadoras e traballadores que, en ori-

xe, poden operar en representación da compañía.

Consulta Política de Benestar Animal de Mercadona: 

https://info.mercadona.es/gl/actualidade/politica-de-benestar-animal-de-mercadona-0/news  

Consulta Política de Pesca Sostible de Mercadona (documento en español):

https://info.mercadona.es/document/es/atun-hacendado-un-pescado-sostenible-de-mercadona.pdf 

Consulta Pautas de Conduta Ética:

https://info.mercadona.es/gl/pautas-de-conduta-etica-para-os-provedores
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Asistentes á 21.ª Reunión de Interprovedores de Mercadona, celebrada en maio de 2019.

REUNIÓN DE INTERPROVEDORES

En maio de 2019 tivo lugar a Reunión de Interprovedores de Mercadona, a última co devandito nome, 

xa que a partir do exercicio 2020 será a Reunión de Provedores Totaler. Nela, debateuse sobre a 

evolución do modelo de relación co provedor cara ao Provedor Totaler, centrado en desenvolver 

produto a produto, onde se é especialista, non categorías completas. O encontro serviu para que 

todos os presentes manifestasen o importante percorrido de mellora que a compañía e os seus 

provedores teñen e a oportunidade de aproveitalo para seguir satisfacendo conxuntamente “O Xefe” 

e o resto dos compoñentes da empresa. 

Así mesmo, e coa seguridade alimentaria e a calidade como principios fundamentais, abordouse a 

necesidade de seguir escoitando activamente “O Xefe” e compartir todos o reto común de impulsar o 

desenvolvemento e introducir melloras nos produtos e procesos para avanzar cara a un crecemento 

sostible e compartido.

Este modelo socialmente responsable contribúe á expansión e ao crecemento non só de cantos 

forman parte do seu proxecto senón dos ámbitos nos que desenvolve a súa actividade. 
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EXEMPLOS DE INVESTIMENTO E EMPREGO DE PROVEDORES TOTALER EN 2019

ESPAÑA

1,7 M€
investimento

29
novos empregos

AMIFAR
Peligros (Granada)

Instalacións produtivas e 
investimentos asociados

10,6 M€
investimento

180
novos empregos

GRUPO PANSTAR
Albuixech (Valencia)

Novas instalacións  
e liñas de fabricación

2,3 M€
investimento

16
novos empregos

VEGETALES  
LÍNEA VERDE

Tudela (Navarra)

Melloras de calidade e 
optimización loxística

2,5 M€
investimento

9
novos empregos

NATURLEITE
Meira (Lugo)

Nova liña de  
leite fresco

2,5 M€
investimento

41
novos empregos

GRUPO LEMOINE
Cocentaina (Alacant)

Nova planta de  
discos de algodón

3,8 M€
investimento

17
novos empregos

CONSERVAS EL 
CIDACOS

La Puebla de Montalbán 
(Toledo)

Nova liña e nova planta 
depuradora
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PORTUGAL

1,1 M€
investimento

6
novos empregos

GREENSUN
Guimarães (Braga)

Ampliación e melloras  
das plantacións

9,5 M€
investimento

20
novos empregos

FRUTINTER
Onda (Castelló)

Novas liñas de  
preparación e envasado

3 M€
investimento

17
novos empregos

NUEVA COCINA
Alcantarilla (Murcia)

Desenvolvemento de ensalada 
rusa para Listo para Comer

5,2 M€
investimento

90
novos empregos

CUNIESPLUGA
L’Espluga de Francolí 

(Tarragona)

Nova planta  
de produción

1,9 M€
investimento

15
novos empregos

PCARNES
Alcobela de Cima  

(Lisboa)

Nova liña de salchichas  
para Pronto a Comer

CONSERVAS 
A POVEIRA

Laúndos 
(Póvoa de Varzim)

Novas liñas e  
varias melloras

1,4 M€
investimento

43
novos empregos
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3.3 Código de Boas Prácticas Mercantís   

Mercadona defende as prácticas comerciais xustas 

e dende hai anos está adherida ao Código de Boas 

Prácticas Mercantís na Contratación Alimentaria. 

Este acordo voluntario, que supón un novo paso 

na promoción de prácticas comerciais xustas, en-

márcase na Lei de Medidas para Mellorar o Funcio-

namento da Cadea Alimentaria e está impulsado 

polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-

ción (MAPA) en colaboración con distintas asocia-

cións de toda a cadea agroalimentaria nacional. 

Así mesmo, dende 2014 a empresa é membro de 

The Supply Chain Initiative, proxecto voluntario 

impulsado por diferentes asociacións sectoriais de 

Europa e que representa a industria alimentaria e 

de bebidas (FoodDrinkEurope), os produtores de 

bens de marca (AIM), o comercio polo miúdo (the 

European Retail Round Table, EuroCommerce e 

Independent Retail Europe), pemes (UEAPME) e 

o comercio agrícola (CELCAA). Esta iniciativa, da 

que Mercadona é parte activa, persegue promover 

prácticas de negocio xustas na cadea alimenta-

ria como base dos acordos comerciais, obxectivo 

para o que conta co apoio adicional da Comisión 

Europea. 

 

3.4 O valor do sector primario  

Mercadona leva anos reforzando os seus vínculos 

cos sectores estratéxicos da produción agroalimen-

taria española, como son o agrícola, o pesqueiro e o 

gandeiro, aos que considera motores de crecemen-

to tanto para a compañía como para o conxunto do 

país. Traballa estreitamente con eles na planificación 

do seu desenvolvemento, xuntando esforzos e apos-

tando por coñecemento compartido.

- Estabilidade 

- Produtividade 

- Planificación 

- Diálogo

- Crecemento compartido 
e sostibilidade 

PRINCIPAIS ESTRATEXIAS 

No seu compromiso coa modernización do sector 

primario, e a través da colaboración conxunta, a com-

pañía persegue unificar criterios e coordinar os esfor-

zos para, entre todos, ser capaces de xerar sinerxías 

e construír unha cadea agroalimentaria eficiente, mo-

derna e diferencial, da que todos os seus elos saian 

gañando. 

Grazas a iso, a Cadea Agroalimentaria Sostible de 

Mercadona seguiu especializándose en 2019 e volveu 

demostrar que as iniciativas froito da colaboración 

conxunta e do coñecemento compartido son alter-

nativas eficientes que achegan valor e xeran riqueza.

Exemplo diso é a colaboración que mantén con nu-

merosas cooperativas, como a de Murgiverde en El 

Ejido (Almería). Este Provedor Totaler, con quen a 

compañía traballa dende 2017, é unha cooperativa de 

segundo grao que conta con 800 socios que soube-

ron adaptar a súa produción en función dos diferen-

tes microclimas que se dan na súa zona, o que lle per-

mitiu especializarse e optimizar os seus cultivos de 

pemento, tomate, cabaciña, berenxena, melón, san-

día e cogombro. Ou tamén a relación que mantén co 

Provedor Totaler Constantino Adrián. Esta empresa 

valenciana de terceira xeración logrou especializarse 

en cebola amarela, tanto de produción propia como 

por medio de terceiros, todos produtores nacionais, e 

destina o 20 % da súa produción total ao Bloque Lo-

xístico de Guadix e, puntualmente, a outros bloques 

da compañía.
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00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

9.500 
agricultores 

6.700 
gandeiros 

12.000 
pescadores

Centolas do Provedor Totaler Cetárea del Sur nas súas instalacións de Cádiz. / Barco de pesca Siempre Landera na súa chegada ao porto de Pasaia San Pedro, 
Gipuzkoa. / Vacas do Provedor Totaler Queizuar na súa granxa de Boqueixón, A Coruña. / Patacas do Provedor Totaler Hijolusa nas súas instalacións de León.

MERCADONA MANTÉN 
RELACIÓN COMERCIAL 

DIRECTA CON 
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3.5 Loxística eficiente 

A rede loxística eficiente e sostible de Mercadona 

componse de máis de 1 millón de metros cadra-

dos repartidos en 14 bloques loxísticos operati-

vos, 2 almacéns satélites e 2 almacéns regulado-

res. Neles, 9.000 persoas, 258 delas en Portugal, 

traballan a diario para garantir a subministración 

dos 1.636 supermercados cos que a compañía 

contaba no momento do peche de 2019. 

Para xestionar esta rede, Mercadona leva anos  

desenvolvendo e aplicando  medidas e iniciativas 

de loxística verde, transformando e adaptando 

diferentes sistemas, procesos e estruturas 

loxísticos co obxectivo de crear estratexias 

respectuosas co medio ambiente. Desta maneira, 

persegue o equilibrio entre a rendibilidade e a 

eficiencia ecolóxica, e minimiza o impacto sobre 

o ámbito por medio de moi diversas accións 

como a optimización das rutas e das cargas, o 

que reduce a contaminación producida; melloras 

en “última milla”; o aproveitamento do transporte 

intermodal; o uso, a través de medios propios ou 

alleos, de sistemas de propulsión alternativos ao 

diésel, como por exemplo o gas natural licuado; 

ou a implementación de aplicacións software que 

facilitan datos para corrixir e mellorar a pegada 

de carbono.

Ademais diso, Mercadona destina importantes 

recursos para seguir modernizando a súa plata-

forma loxística co obxectivo de optimizar o seu 

potencial e dispoñer de infraestruturas vangar-

distas, consciente da relevancia que a loxística 

e a definición e xestión de stocks teñen na súa 

actividade. 

En 2019, a compañía investiu un total de 340  

millóns de euros que permitiron rematar as obras 

de construción do primeiro bloque loxístico 

da compañía en Portugal, concretamente en 

Póvoa de Varzim (Distrito de Porto); ou realizar 

importantes avances noutros bloques. 

Así, por exemplo, ao longo do ano destinou un 

total de 35 millóns de euros ás instalacións de  

Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava). Grazas ás mello-

ras realizadas, en 2019 iniciouse o servizo de se-

cos picking nesta plataforma, na que igualmente 

se investiron 7 millóns de euros adicionais para 

poñer en marcha, en febreiro de 2019, unha fábri-

ca de pan.

Así mesmo, a compañía investiu un total de 56 

millóns de euros para reforzar a eficiencia do seu 

Bloque Loxístico de San Isidro (Alacant). Para iso, 

incorporouse ao longo do ano unha nova cáma-

ra de peixe, á que durante 2020 se sumarán as 

novas cámaras de froita e verdura. No caso do 

Bloque Loxístico de Guadix (Granada), o inves-

timento realizado en 2019, de 28 millóns de eu-

ros, permitiu finalizar a grupaxe de refrixerados. 

O devandito bloque loxístico ten previsto poñer 

en marcha o renovado servizo de conxelados a 

finais de 2020.

Adicionalmente, Mercadona investiu 8 millóns de 

euros no seu bloque de Sant Sadurní (Barcelo-

na), que lle permitiron inaugurar os seus servizos 

de secos, frío e refrixerados; e tamén destinou 6 

millóns de euros á súa plataforma de Sant Esteve 

Sesrovires (Barcelona) para poder iniciar, en de-

cembro de 2019, o seu primeiro servizo de frío. 

Igualmente, a compañía continuou realizando 

avances no seu futuro Bloque Loxístico de Zara-

goza, cuxos servizos de subministración ás ten-

das se iniciarán por fases a partir de 2020.
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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) (ampliación zona perecedoiros, en construción)

11  GUADIX, Granada (ampliación conxelado, en construción)

12  ABRERA, Barcelona

13   VITORIA-GASTEIZ, Araba/Álava (ampliación zona 

refrixerados, en construción)  

14  PÓVOA DE VARZIM, Distrito Porto (Portugal)

15  PARC SAGUNT, Sagunt (Valencia) (en construción)

A1  MERCAPALMA, Palma de Mallorca (Illes Balears)

A2  FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

R1  RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, Valencia

R2  SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona

A Almacén satélite Colmea (almacén en liña)@

Bloque loxístico en construción Radio acción

RBloque loxístico en funcionamento Almacén regulador

8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

13 VITORIA-GASTEIZ

12 ABRERA

10 ZARAGOZA

11 GUADIX

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

15 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

A2 FUERTEVENTURA

A

R
@

@

R1 RIBA-ROJA 

DE TÚRIA REGULADOR

R2 SANT ESTEVE 
REGULADOR

GETAFE 
(en construción)

BARCELONA

VALÉNCIA

2 ANTEQUERA

14 PÓVOA DE VARZIM 3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

@
R

A1 MERCAPALMA
A
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Bloques loxísticos intelixentes e ecolóxicos

En 2007 Mercadona inaugurou o seu primeiro 

bloque loxístico intelixente, unha infraestrutu-

ra totalmente automatizada, pioneira no sector, 

que ademais de eliminar sobreesforzos é motor 

de competitividade e produtividade. Con esta ini-

ciativa, aposta polo traballo de calidade nos seus 

almacéns, ao eliminar completamente calquera 

manipulación e sobreesforzo dos traballadores da 

súa división loxística, e contribúe a previr e reducir 

o risco de accidentes laborais. Tamén potencia o 

almacenamento sostible, ao contar con infraestru-

turas capaces de mover a mercadoría con maior 

axilidade e sinxeleza que cos procedementos loxís-

ticos convencionais.

A finais de 2019, a compañía dispón de 4 bloques 

deste tipo, que denomina Almacén Século XXI, si-

tuados en Ciempozuelos (Madrid), Villadangos del 

Páramo (León), Abrera (Barcelona), Vitoria-Gas-

teiz (Araba/Álava) e gradualmente adaptarase o 

resto de bloques a esta nova tecnoloxía. 

Ao longo do ano, a compañía inaugurou o seu pri-

meiro bloque loxístico en Portugal, concretamente 

na localidade de Póvoa de Varzim, localización es-

tratéxica que permite abastecer os supermercados 

da cadea na zona norte do país luso e comunicar 

facilmente co bloque loxístico xa existente no nor-

te de España, en Villadangos del Páramo, provincia 

de León. O bloque loxístico de Portugal, próximo 

á área de influencia da cidade de Porto, construíu-

se sobre unha parcela de 50.000 metros cadrados, 

supuxo un esforzo investidor de 21 millóns de eu-

ros e actualmente traballan nel 258 persoas.

Paralelamente, a compañía segue reforzando o seu 

parque loxístico e nos próximos anos inaugurará 

un novo bloque intelixente en Parc Sagunt (Valen-

cia). Ao longo do ano investíronse 74 millóns de 

euros neste proxecto, cuxos traballos de edifica-

ción continuarán ao longo de 2020 e iniciará a súa  

actividade en 2021 coa distribución de produtos 

frescos reducindo a manipulación e o sobreesforzo 

das traballadoras e dos traballadores, e potencian-

do a Economía Circular a través da xestión de lim-

peza e reciclaxe dos envases. Entre outros servi-

zos, este bloque loxístico dispoñerá dunha zona de 

aparcadoiro para 150 camións e tomas de recarga 

para coches eléctricos no aparcadoiro de turismos.

14
bloques 
loxísticos

13
en España

1
en Portugal

340 M€ 
de investimento

+ 1 M 
de m2 de superficie 

2 
almacéns reguladores

2 
almacéns satélites
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Mª José, traballadora do Bloque Loxístico de Vitoria-Gasteiz en Araba/Álava.
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A SOCIEDADE 

Dende a súa fundación, o proxecto empresarial de Mercadona 

está implicado na promoción e no fomento da prosperidade 

compartida. Aposta por unha actividade eficiente, responsable e 

sostible a través de prácticas empresariais que xeran benestar e 

lle permiten avanzar día a día no obxectivo común de “ser unha 

empresa que a xente queira que exista e sinta orgullo dela”

A través do seu Modelo de Calidade To-

tal, Mercadona desenvolve unha cultura 

empresarial consciente coa Sociedade 

na que desenvolve a súa actividade. Esta 

cultura, na que se encaixan valores como 

a confianza, a responsabilidade, a trans-

parencia, a integridade, a honestidade e a 

igualdade, contribúe a mellorar a calidade 

de vida das persoas e dos ámbitos nos 

que está presente. 

A aposta polo beneficio mutuo e com-

partido coa Sociedade é un dos sinais 

de identidade de Mercadona. Por iso, im-

plícase e destina importantes recursos á 

innovación social, que igualmente asume 

de maneira sostible, responsable e com-

partida, ao servizo da sociedade e da súa 

transformación. 

Ana, Lucía e Clara, “Xefas” no exterior do supermercado de Canet en Canet d’en Berenger, Valencia.
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4.1 Un impacto sostible e compartido 

Mercadona é unha iniciativa empresarial consciente 

que aborda a súa actividade de maneira responsa-

ble. Dispón dun modelo de xestión que aposta pola 

verdade universal de que “para poder recibir, pri-

meiro temos que dar”, realidade que pon en prác-

tica de maneira transversal e coa que contribúe a 

xerar crecemento compartido.

A compañía fomenta un comportamento responsa-

ble e mantén, permanentemente, unha actitude de 

diálogo, escoita activa e empatía cos seus círculos 

de influencia. Grazas a iso, implícase nos problemas 

aos que se enfrontan as diferentes comunidades 

coas que, dada a súa actividade, se relaciona nos 

ámbitos local, nacional e global.

A súa actitude responsable permítelle impulsar me-

didas que contribúen a mellorar estes ámbitos e as 

persoas que os conforman, e a introducir mello-

ras no plano económico, social, intelectual, cultural 

ou ecolóxico. Para iso, impulsa diversas iniciativas, 

como o apoio ao emprendemento, a aposta pola 

convivencia con formatos comerciais tradicionais, o 

aproveitamento eficiente dos recursos naturais, e a 

colaboración con organismos e entidades que axu-

dan ás persoas con menos recursos, entre outras. 

En 2019, como mostra da súa contribución á pros-

peridade compartida, a compañía investiu en Es-

paña e Portugal un total de 2.200 millóns de euros 

para consolidar o seu desenvolvemento a curto e 

medio prazo. Ademais, o crecemento sostible da 

compañía xerou 4.200 novos postos de traballo es-

tables, 3.600 en España e 600 en Portugal, o que 

supón unha media aproximada de 14 ao día.

No marco da xeración de emprego sostible, a acti-

vidade de Mercadona e toda a súa cadea de monta-

xe representa 655.000 postos de traballo directos, 

indirectos e inducidos en 2019, cifra que supón o  

3,6 % do emprego total en España en 2019, segun-

do datos ofrecidos polo Instituto Valenciano de  

Investigacións Económicas (Ivie). 

En canto á contribución tributaria de Mercadona 

ás Administracións Públicas españolas, a compañía 

realizou unha achega en 2019 de 1.585 millóns de 

euros en concepto de tributos soportados e reca-

dados, 853 millóns de euros en pagamentos á Se-

guridade Social, 158 millóns de euros en Imposto de 

Sociedades, 452 millóns de euros á recadación do 

IVE e do IRPF, así como 122 millóns de euros a ou-

tros impostos e taxas. Á súa vez, a achega conxunta 

de Mercadona representa o 1,95 % do PIB nacional, 

o que supón 24.200 millóns de euros o pasado exer-

cicio. De igual forma, o impacto fiscal en España da 

súa actividade directa, indirecta e inducida supuxo 

8.643 millóns de euros e un impacto do 2 % na reca-

dación total estimada das Administracións Públicas 

españolas. 

A compañía, igualmente, contribuíu en 2019 a com-

partir o crecemento de Irmãdona coa sociedade 

portuguesa, o que se traduciu nunha contribución 

total de 11 millóns de euros en tributos soportados e 

recadados, que se desagregan en 6 millóns de eu-

ros á Seguridade Social, 2 millóns de euros en Im-

posto de Sociedades e outros impostos e taxas, e 3 

millóns de euros a IRPF e IVE.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

8. Mercadona é un proxecto empresarial de crecemento compartido. En 

2019 aboou ás Administracións Públicas de España 1.585 millóns de euros e 

contribuíu en 24.200 millóns de euros ao PIB nacional, e 11 millóns de euros 

ás Administracións Públicas de Portugal.
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24.200 M€
achega  

conxunta ao PIB
1,95 % do PIB

8.643 M€
de recadación fiscal  

2 % da recadación total estimada 
das Administracións Públicas 

españolas (incluídas cotizacións á 
Seguridade Social)

655.000
postos de traballo   

en España
3,6 % do emprego total 

en España

Achega total de renda, emprego e recadación fiscal*

IMPACTO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DE MERCADONA

Seguridade Social  

2 M€

Imposto de Sociedades e 
outros impostos e taxas 

2 M€

IRPF e IVE  

3 M€

Seguridade Social

 4 M€

Contribución tributaria Irmãdona (PORTUGAL)

Contribución Tributaria Soportada Irmãdona

Contribución Tributaria Recadada Irmãdona

Tributos soportados e recadados 

11 M€ 

* Datos actualizados segundo a metodoloxía empregada polo Instituto Valenciano de Investigacións Económicas (Ivie) en 2019.

Seguridade Social 

713 M€

Seguridade Social  

140 M€

Imposto de Sociedades  

158 M€

IRPF  

354 M€

Outros impostos e taxas  

122 M€

IVE  

98 M€

Contribución tributaria Mercadona (ESPAÑA)

Contribución Tributaria Soportada Mercadona

Tributos soportados e recadados 

1.585 M€ 

Contribución Tributaria Recadada Mercadona
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4.2 Sistema de xestión medioambiental 

Mercadona preocúpase e pensa de forma activa no 

medio ambiente, responsabilidade que forma parte 

das súas prioridades. Aínda que, ano a ano, a com-

pañía dedica cada vez máis recursos para conseguir 

reducir o impacto ambiental da súa actividade, hoxe 

é consciente de que aínda queda moito percorrido.

Para lograr estes obxectivos e impulsar este com-

promiso que a sociedade está demandando, a com-

pañía investiu 43,7 millóns de euros en protección 

ao medio ambiente en 2019. E vai seguir introducin-

do melloras na súa cadea de montaxe e destinando 

importantes esforzos para analizar o impacto de 

toda a súa actividade e minimizalo, por medio da 

incorporación de estratexias concretas ao seu sis-

tema de xestión medioambiental propio enfocado 

cara á xestión responsable de tres áreas: enerxía, 

loxística e residuos.

Eficiencia enerxética

No seu compromiso co uso responsable da enerxía, 

Mercadona continuou fomentando o uso de ener-

xías renovables tanto nas súas tendas como nos 

seus bloques loxísticos. Para iso, impulsou a ilumi-

nación LED e a recuperación e o reaproveitamen-

to da calor residual. Ao mesmo tempo, introduciu 

melloras de illamento e un sistema de xestión de 

alarmas que garante diariamente a temperatura 

óptima dos mobles refrixerados. Paralelamente, a 

compañía conta con instalacións frigoríficas máis 

sostibles, así como con tecnoloxías alternativas con 

gases non contaminantes que reducen as emisións 

e a cantidade de gases refrixerantes. 

Esta aposta pola eficiencia enerxética e a optimiza-

ción do consumo de recursos naturais permitiulle á 

compañía finalizar 2019 con 800 supermercados 

adaptados ao Novo Modelo de Tenda Eficiente 

(Tenda 8). No devandito ano, un total de 351 esta- 

blecementos máis da cadea reformáronse co obxec-

tivo de adaptarse a este estándar máis sostible, que 

permite un aforro enerxético de ata un 40 % en ilu-

minación e refrixeración con respecto a unha tenda 

convencional, mentres que as 10 tendas abertas en 

Portugal son destas características. No esforzo por 

lograr espazos de venda máis respectuosos co me-

dio ambiente, Mercadona prevé que en 2023 todos 

os seus supermercados estean adaptados ao Mo-

delo de Tenda Eficiente.

Nesta liña, os supermercados da cadea dispoñen 

dun sistema automático que xestiona os horarios de 

apertura e peche, co obxectivo de garantir que os 

sistemas de iluminación, extracción e climatización 

unicamente estean acendidos cando sexa estrita-

mente necesario. Así mesmo, as tendas dispoñen 

dun sistema de aforro enerxético na instalación de 

climatización que permite adaptar o consumo en 

función da temperatura exterior de maneira auto-

mática (sistema de free cooling/free heating).

Así mesmo, a compañía impulsa iniciativas ecoinno-

vadoras que contribúen á eficiencia enerxética. Este 

é o caso das cubertas axardinadas que se constrúen 

nalgunhas tendas e que suman xa 7 en 2019. Unhas 

zonas verdes que achegan vantaxes estéticas, téc-

nicas e medioambientais tanto á tenda como ao 

ámbito no que se encontra. Grazas a este tipo de 

construcións, a compañía logra reducir a contami-

nación e o denominado “efecto illa de calor”, xera 

importantes aforros enerxéticos grazas ao aprovei-

tamento da absorción da calor para a climatización 

interior, reforza o illamento acústico, diminúe o con-

sumo de auga e mellora a vida útil das cubertas. 

Uns beneficios que, no seu conxunto, contribúen a 

alcanzar os obxectivos definidos no Libro Verde de 

Sostibilidade Urbana e Local editado polo daquela 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Me-

dio Ambiente. 

Máis información na Memoria de Medio Ambiente:  
https://info.mercadona.es/document/gl/memoria-medioambiental-2017-2018-0.pdf

80



Sección de froita e verdura do supermercado de Avenida Salamanca en Plasencia, Cáceres. / Xardín vertical do supermercado de Castellana-Juan Gris en Madrid. / Hotel 
de insectos na cuberta axardinada do supermercado de Glorieta de Quevedo en Madrid. / Zona de conxelados do supermercado de Avenida San Julián en Cuenca.

Consumo enerxético

en 2018  

7.830.976 GJ
en 2019  

7.847.064 GJ

en 2018  

37.000
toneladas

en 2019  

200.000 
toneladas

Aforro de emisións de CO
2
eq
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Transporte sostible para optimizar a loxística 

No ámbito da optimización loxística, Mercadona man-

tívose fiel ao principio de “transportar máis con me-

nos recursos naturais”. Para iso, reforzou a súa aposta 

polos vehículos sostibles, como demostra o feito de 

que o 99 % da frota de camións do seu provedor lo-

xístico é Euro VI e Euro VI C. 

A compañía contratou o servizo de transporte de 

mercadorías de 75 camións propulsados a gas na-

tural licuado (GNL) e realizou xa as primeiras probas 

con furgonetas 100 % eléctricas para a repartición a 

domicilio. A todo iso, ademais, hai que sumar os 40 

megatráileres activos na frota dos seus provedores 

de transporte, capaces de transportar ata 51 palés por 

viaxe; e 3 bitráileres, cunha capacidade de carga de 

66 palés.

Dentro deste obxectivo, Mercadona tamén seguiu op-

timizando en 2019 as cargas e rutas mediante a loxís-

tica inversa. A través da denominada “Estratexia do 

Oito”, transpórtanse os produtos dende os provedo-

res ao seus bloques loxísticos e ás tendas, onde se re-

collen envases reutilizables e materiais reciclables que 

volven aos bloques loxísticos para ser tratados. Este é 

o caso das caixas de plástico reutilizables de Logifruit, 

que se limpan nos bloques loxísticos de Mercadona e 

se devolven ás instalacións dos provedores para ser 

utilizadas de novo; e do cartón, filme flexador e pórex 

que se compactan e se envían a reciclar. 

A compañía traballa diariamente para planificar da 

mellor maneira os seus traxectos, esforzo que lle per-

mitiu finalizar o exercicio cunha taxa de enchido dos 

seus camións do 88 %. Dentro do obxectivo de ter 

unha loxística cada vez máis sostible, Mercadona leva 

anos aplicando a loxística silenciosa en horas val, con-

sistente en realizar o transporte de última milla en ho-

ras de menor tráfico, principalmente nocturnas, can-

do hai menos actividade nas cidades; isto favorece o 

uso de camións de maior capacidade de carga que 

reducen notablemente as emisións. A finais de 2019, 

760 supermercados da cadea abastecíanse desta for-

ma máis sostible.

Estas estratexias foron valoradas polo Salón Interna-

cional da Loxística (SIL) que, a través dun xurado de 

expertos independentes, outorgoulle a Mercadona o 

premio á Eficiencia Loxística 2019. O devandito re-

coñecemento convértese en aliciente e anima á com-

pañía a seguir buscando e impulsando as mellores 

iniciativas para reducir o impacto dos seus procesos 

loxísticos no medio ambiente.

Emisións debidas ao 
consumo de enerxía 15,12 14,79

Emisións debidas ao 
transporte de mercadorías 16,44 17,16

Emisións directas 13,02 6,93

44,58 38,86En quilos por metro 
cúbico de mercadoría*

*  Todos os datos fan referencia ao proceso de Mercadona, dende o transporte 
ao bloque loxístico ata a tenda durante o período de decembro de 2018 a 
novembro de 2019. Elaboración propia baseada no protocolo GHG. As dife-
renzas observadas en emisións respecto ao ano anterior son debidas a dous 
importantes factores: a cambios operacionais da compañía e á actualización 
dos factores de emisión utilizados nos cálculos.

EMISIÓNS CO
2
eq en 2018 en 2019 Tendas con descarga urbana silenciosa

Estándares de emisións na frota 
(camións Euro V,  

Euro VI e Euro VI C)

en 2019

Euro VI (9 %) 

Euro VI C (90 %)

Euro VI (28 %) 

Euro VI C (70 %)

en 2018

en 2019 

760
en 2018 

736
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Camión propulsado a gas natural licuado. / Proba piloto de camión eléctrico a 3 temperaturas. / Punto de recarga para vehículos eléctricos dispoñible 
nos aparcadoiros dos supermercados. / Furgoneta a gas de repartición do servizo en liña.

900 
puntos de recarga para 

vehículos eléctricos  
en 2019

630 
máis que en 2018
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Xestión de residuos e Economía Circular

Mercadona considera que “o mellor residuo é o que 

non se xera”, motivo polo que centra a súa estra-

texia de xestión de residuos na prevención. Cons-

ciente de que queda moito percorrido de mellora, 

a compañía leva a cabo numerosas accións para 

lograr que a xeración de residuos se manteña por 

debaixo do 1 % por quilo de produto servido á tenda 

e traballa para reducilo aínda máis.

Dende hai anos, Mercadona separa para reciclar 

todos os residuos de cartón, plástico, poliexpan e 

madeira que se xeran nas tendas e bloques loxísti-

cos a través de empresas xestoras autorizadas. En 

2019 a compañía logrou separar máis do 76 % dos 

residuos, o que permite dar unha segunda vida e 

optimizar responsablemente os recursos naturais.

Así mesmo, e co obxectivo de evitar excedentes, 

dispón de métodos e ferramentas para a xestión efi-

ciente dos pedidos na tendas, ao tempo que apro-

veita, vía movementos para esgotar existencias ou 

doazóns, aqueles alimentos aptos para o consumo, 

pero non para a venda. 

Paralelamente, ano tras ano apoia a campaña do 

MAPA “Máis alimento, menos desperdicio”, e é 

igualmente impulsora da iniciativa da AECOC “A ali-

mentación no ten desperdicio, aprovéitaa”. 

Ademais, a compañía mantén un compromisos coa 

redución do uso do plástico e co obxectivo de evitar 

que os seus residuos se convertan en desperdicios. 

Para iso, leva máis dunha década desenvolvendo, en 

colaboración cos provedores, melloras de procesos 

para aumentar a sostibilidade dos seus produtos, 

eliminando sobreembalaxes, baixando a gramaxe 

dos envases, suprimindo serigrafías, ou deseñando 

formatos que permiten transportar máis unidades 

en cada carga.

Neste sentido, cabe destacar que ao longo de 2019 

finalizou a eliminación das bolsas de plástico dun só 

ECONOMÍA CIRCULAR

MATERIAS PRIMAS

CADEA DE MONTAXE

RESIDUOS

SEPARACIÓN

TRATAMENTO

RECURSOS NATURAIS

DESPERDICIO ÁMBITO
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uso nas liñas de caixa de todas as tendas e substi-

tuíunas por tres opcións diferentes: bolsas de pa-

pel, bolsas cun 50-70 % de plástico reciclado ou 

bolsas de rafia reutilizables. Grazas a iso, reutiliza 

anualmente 3.000 toneladas de plástico, ás que se 

engaden as xeradas con, por exemplo, a liña de úti-

les de limpeza do fogar de plástico elaborada con 

plástico 100 % reciclado, ou a xa completada elimi-

nación dos microplásticos en todos os produtos de 

cosmética e coidado persoal. Ademais, a compañía, 

dentro do plan de acción que comezou a desen-

volver, ten previsto en 2020 aplicar outras moitas 

medidas contrastables.

Neste mesmo contexto, a compañía, en colaboración 

co Instituto Tecnolóxico da Embalaxe, Transporte e 

Loxística (ITENE), puxo en marcha unha auditoría 

para avaliar a adecuación de todo a oferta de enva-

ses de marca propia de Mercadona aos obxectivos 

da Economía Circular. Tras realizar unha análise pro-

funda das distintas etapas (deseño, produción, utili-

zación e clasificación-recollida), a curto e medio pra-

zo introducirá melloras en aspectos clave como, por 

exemplo, a redución, reutilización e optimización dos 

envases, incluíndo reciclabilidade, compostabilidade 

e incorporación de material reciclado, co obxectivo 

de que en 2025 os envases que Mercadona poña no 

mercado poidan acabar o seu ciclo de vida conver-

téndose de novo en materias primas valiosas tras o 

seu uso e evitando así o desperdicio.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

11. O Sistema de Xestión Medioambiental de Mercadona ten como 

obxectivo principal aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles 

e minimizar a xeración de residuos.

12. Mercadona leva a cabo estratexias en materia medioambiental 

destinadas a reducir as emisións e optimizar a súa loxística.

13. Aposta pola redución de residuos e do desperdicio alimentario 

a través de accións como a redistribución de alimentos vía come-

dores sociais e bancos de alimentos.

en 2018 

16.296
en 2019 

17.079

Toneladas plástico (inclúe poliexpan)

en 2018 

3.479
en 2019 

3.663

Toneladas madeira

en 2018 

213.167
en 2019 

223.090

Toneladas papel e cartón

SEPARAR PARA RECICLAR

TAXA DE RECICLAXE

Reciclaxe/valorización 

en 2018 

76 %
en 2018 

24 %
en 2019 

76 %
en 2019 

24 %

Destrución
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4.3 Mercadona social 

Un dos compromisos que Mercadona mantén é 

compartir coa Sociedade o moito que esta lle dá 

á compañía, porque a prosperidade compartida é 

o propósito do seu modelo de empresa. En 2019, 

Mercadona continuou reforzando este compromiso 

a través do seu Plan de Acción Social, co apoio a 

diversas institucións e entidades sociais de todas as 

comunidades autónomas. 

Socio activo do Pacto Mundial 

Dende 2011, ano en que se adheriu ao Pacto Mundial 

pola defensa dos valores fundamentais en mate-

ria de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio 

Ambiente e Loita contra a Corrupción, Mercadona 

implicouse activamente no apoio aos 10 principios 

e valores do devandito acordo. Este compromiso 

queda reflectido no informe de progreso que vali-

da o cumprimento dos devanditos principios, que 

se remitiu á Rede Española do Pacto Mundial. 

Colaboracións con entidades benéficas

Mercadona é unha empresa responsable e non 

permanece allea á realidade dos seus ámbitos. Por 

iso, impulsa e promove iniciativas solidarias coas 

que axuda aos colectivos máis desfavorecidos. 

En 2019, a compañía reforzou o seu compromi-

so co programa de colaboración con comedores 

sociais. Para tal efecto, diariamente doou a máis 

de 210 comedores sociais de proximidade de dife-

rentes localidades de España e máis de 60 bancos 

de alimentos e outras entidades, produtos que 

non son aptos para a venda pero que si están en 

perfectas condicións para o seu consumo, o que 

lle permitiu repartir máis de 9.100 toneladas de 

alimentos.

Ademais destas doazóns directas, a compañía 

colaborou en diferentes “Operacións Quilo” e na 

Christian e Mª Luisa, voluntarios da Gran Recollida; xunto a Cristina e Dominique, “Xefas” do supermercado de Carretera Fuencarral en Alcobendas, Madrid.
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Colaboración con máis de  

210
comedores sociais 

Convenios con máis de

60
bancos de alimentos 

e outras entidades

9.218
toneladas
de alimentos  
doadas

9.100
en España

118
en Portugal

5.313 
toneladas
doadas polos  
“Xefes” en  
Operacións Quilo  
en Mercadona

5.300
en España

13
en Portugal

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

1. Mercadona continuou desenvolvendo distintas iniciativas nas 

que participou en todas as comunidades autónomas.

2. A compañía continuou desenvolvendo un importante labor de 

axuda coa doazón e redistribución de alimentos a bancos de ali-

mentos e comedores sociais.

17. Mercadona é asinante dende 2011 do Pacto Mundial, e é socia 

de Forética, da Fundación Seres e da Comunidade #PorElClima 

promovida pola Fundación ECODES.

“Gran Recollida” organizada polos Bancos de Ali-

mentos. Desta maneira, e tanto a través da súa 

rede de supermercados como coa axuda das tra-

balladoras e dos traballadores e o apoio da súa 

división loxística, en 2019 os “Xefes” demostraron 

a súa solidariedade e o seu compromiso coa doa-

zón dun total de 5.300 toneladas. 

Pola súa parte, en Portugal, a compañía asinou o 

pasado ano convenios de colaboración cos Ban-

cos de Alimentos de Porto, Braga e Aveiro, aos 

que doou 118 toneladas de produtos. Así mesmo, 

8 tendas Mercadona participaron por primeira vez 

na Campaña Nacional de Recollida de Alimentos. 

Grazas ao esforzo dos “Xefes”, dos traballadores e 

da sociedade portuguesa, doáronse 13 toneladas 

de alimentos durante a campaña.

Segundo ECODES, a implicación de Mercadona 

ten un retorno social, económico e medioambien-

tal que se traduce en benestar social. En concreto, 

e de acordo coa súa análise baseada na metodo-

loxía SROI (retorno social dos investimentos, nas 

súas siglas en inglés), o programa de colabora-

ción que realiza a compañía xera un efecto mul-

tiplicador claro, que provoca que cada euro que 

doa directamente derive en 3,7 euros de benefi-

cio social, ata alcanzar en 2018 unha contribución 

que, indirectamente, superou os 42,5 millóns de 

euros en retornos sociais.
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Usuarios da Fundación Capacis e traballadores de Mercadona xunto á placa colocada no supermercado de Estocolmo en Madrid, en recoñecemento 
ao traballo da fundación e das persoas con discapacidade intelectual que interviñeron na elaboración e no mantemento dos xardíns verticais da tenda.

Integración laboral de persoas con distintos graos 

de discapacidade

Mercadona e Pamesa Cerámica decidiron poñer en 

marcha en 2011 unha iniciativa de innovación social 

nas súas tendas. Para iso, encargaron a fundacións 

e centros de persoas con distintos graos de disca-

pacidade a elaboración de murais realizados coa 

técnica de trencadís para a decoración das súas 

seccións de peixería e acabado de carne.

En 2019, a compañía destinou un total de 2 millóns 

de euros a esta iniciativa que permitiu que máis de 

1.000 persoas con distintos graos de discapacida-

de,  dun total de 32 fundacións e centros ocupacio-

nais, elaborasen ao longo do ano un total de 9.150 

novos murais, 230 deles para decorar as primeiras 

10 tendas da compañía en Portugal.

Tras oito anos ininterrompidos de colaboración, o 

Proxecto Trencadís segue crecendo e consolidán-

dose grazas ao esforzo de cantos forman parte das 

distintas institucións implicadas, a quen Mercadona 

agradece a súa dedicación e o seu empeño: Funda-

ción Roig Alfonso, Fundación Síndrome de Down, 

Fundaemprego Azahar e Fundación Espurna; os 

Centros Especiais de Emprego Purglass, Ivas, Tola, 

Di-Kapacitats e Monduber; a Granxa Fogar El Rin-

conet; Asociación Afanías; os Centros Ocupacionais 

Torreblanca, Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcai-

re, Buris-Anna, La Salut, La Xara, El Castellet, Hort 

de Feliu, Mislata, Xirivella, El Prat, La Ribera, El Cau 

e Habilitare; a Cooperativa Social Socoltie; os Cen-

tros Ocupacionais Municipais de Sueca, Requena e 

María Rafols; Bona Gent e Atadis. 

Por outra parte, a compañía colabora coa Fundación 

Capacis, dedicada á inserción social e laboral de 

persoas con discapacidade intelectual. Os seus in-

tegrantes participan na construción dos xardíns ver-

ticais e encárganse das tarefas de mantemento de 

varias das cubertas e muros axardinados que Mer-

cadona ten nalgunhas das súas tendas en Madrid. 
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Membros da Fundación Roig Alfonso da Comunitat Valenciana de integración de persoas con discapacidade intelectual elaborando os murais de  tren-
cadís.

2 M€
de investimento

32
fundacións e  

centros  
ocupacionais

+ 1.000
persoas  

con distintos graos  
de discapacidade

9.150 
novos murais   
de trencadís

 PROXECTO TRENCADÍS 
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4.4 Relación co ámbito  

Mercadona mantén lazos de colaboración firmes e 

estables coa Sociedade, e aposta pola transparen-

cia e a colaboración como bases sobre as que cons-

trúe a convivencia. De feito, a transparencia é un va-

lor irrenunciable e un dos eixes do seu compromiso 

social, tal e como pode constatarse na súa páxina 

web, onde publica de forma periódica e actualizada 

información institucional e económica relevante re-

lacionada co funcionamento e control da actuación 

pública. 

A través da escoita e do diálogo, coñece de primei-

ra man as necesidades de cantos forman parte do 

seu ámbito, tanto de veciños como de consumido-

res, asociacións ou institucións, e promove xunto a 

eles numerosas iniciativas que lle permiten fortale-

cer os seus vínculos.

Ademais, dende hai anos, participa en numerosos 

foros e reunións con distintos organismos e institu-

cións. E aproveita estas oportunidades para expli-

car con maior detalle o seu modelo de empresa, ao 

tempo que escoita, en primeira persoa, que espera 

a Sociedade do Proxecto Mercadona.

Relación con consumidores  

Para Mercadona, a opinión que os consumidores 

teñen do seu proxecto é fundamental, pois permí-

telle introducir melloras que contribúen a reforzar 

a súa ética empresarial. Por iso, colabora estreita-

mente coas asociacións de consumidores máis re-

presentativas de España e Portugal, tanto do ám-

bito nacional, como do autonómico e provincial, e 

participa, igualmente, en diversos actos formativos 

e informativos. 

Neste sentido, e consciente da relevancia e do pro-

tagonismo que teñen para o sector as asociacións 

de consumidores, Mercadona é membro activo da 

Comisión de Competitividade, Comercio e Consumo 

da CEOE (C4), con cuxa posta en marcha a patronal 

nacional pretende contribuír a fortalecer o sector 

do comercio por medio de dous obxectivos clave: a 

análise, estudo e seguimento dos principais asuntos 

que lle afectan á distribución comercial, e lograr que 

dende a CEOE se consiga trasladar á sociedade que 

o sector da distribución é estratéxico para a nosa 

economía, así como impulsar un achegamento coas 

asociacións de consumidores como lexítimas repre-

sentantes dos consumidores españois. 

Juan Antonio Germán, Director Xeral de Relacións Externas e Mecena-
do de Mercadona; Antonio Garamendi, presidente da CEOE; José Ma-
nuel Benito, director de asesoría xurídica, contable e fiscal de Marina 
de Empresas; e Narciso Casado, director de gabinete de presidencia 
da CEOE e director xeral da CEOE Internacional, durante a visita reali-
zada a Marina de Empresas en outubro de 2019.

Ricard Cabedo, director de relacións externas cadea agroalimentaria 
de Mercadona, recollendo o Premio á Traxectoria Empresarial outorga-
do pola CEPEME á compañía en recoñecemento á creación de riqueza 
en España e á solidez da relación cos provedores, de mans da Ministra 
de Economía e Empresa en funcións, Nadia Calviño; e do presidente 
da CEPEME, Gerardo Cuerva.
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Achegamento a   

81  
asociacións  

de consumidores

Colaboración con   

23  
asociacións de 
intolerancias   

e outras alerxias

128  
reunións e encontros   

con asociacións de consumidores

25  
convenios de colaboración   

con asociacións de consumidores, 
de celíacos, de intolerancias 

e outras alerxias

43  
visitas a instalacións  

de Mercadona

Participación en   

22  
congresos e xornadas

Apoio a  

36  
actos e accións   

promovidas polas  
asociacións

Proxecto “Mesa de Participación”  

Ademais diso, en 2019 seguiu colaborando no pro-

xecto “Mesa de Participación”, foro de debate e 

grupo de traballo fundado en 2014 polas Confe-

deracións e Federacións de asociacións de con-

sumidores e usuarios CECU, FUCI, UNAE e CAU-

CE xunto con Mercadona. Ademais de propoñer 

solucións conxuntas no ámbito do consumo e de 

establecer lazos de unión entre a administración, 

os consumidores e o ámbito empresarial, a “Mesa 

de Participación”, elaborou a enquisa “Hábitos de 

Consumo 2019”, realizada a 3.300 familias. As súas 

conclusións permitiron analizar en profundidade 

os hábitos de compra dos consumidores españois, 

a información e formación xeral que teñen en ma-

teria de nutrición ou etiquetaxe, así como a súa 

predisposición a colaborar en asuntos de relevan-

cia como, por exemplo, a Responsabilidade Social 

e o desperdicio de alimentos. 

Mª Carmen Barrera, presidenta en funcións do Consello Económico e 
Social; e Nelson Castro, director xeral de Consumo; xunto a membros 
da MPAC, e Clara Medina, directora de relacións con asociacións de 
consumidores de Mercadona.
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Xestión proactiva cos veciños

Mercadona mantén cos seus veciños unha relación 

construtiva cuxa base principal é o respecto mutuo. 

Consciente das oportunidades de mellora que esta 

relación lle pode brindar, en 2014 puxo en marcha 

o proxecto Xestión Proactiva de Veciños. Esta ini-

ciativa permitiulle adiantarse a posibles puntos de 

desencontro e mellorar a convivencia, ao introdu-

cir medidas preventivas co obxectivo de harmoni-

zar a súa actividade comercial co día a día dos seus 

veciños. 

Froito deste labor proactivo de comunicación e em-

patía, en 2019 a compañía realizou 2.852 controis 

nos procesos de carga e descarga, así como 2.220 

nos procesos internos das instalacións e supermer-

cados. Ademais, e dentro do seu compromiso cons-

tante coa convivencia, ao longo do ano xestionou 

un total de 550 suxestións, queixas e melloras pro-

cedentes de veciños, das que un 73 % foron resoltas 

satisfactoriamente en menos de 30 días.

Así mesmo, a compañía, mantén un importante 

compromiso cos veciños dos seus ámbitos, en liña 

cos valores fundamentais da súa ética empresarial, 

e ten moi en conta as diferentes preocupacións e 

necesidades de cada barrio, ás que tratou de dar 

solución cos seus proxectos de apertura. En España, 

por exemplo, a compañía construíu unha praza peo-

nil con xardíns verticais xunto ao supermercado de 

Tavernes Blanques en Valencia, iniciativa que per-

mitiu modernizar o ámbito e proporcionar aos seus 

veciños un novo espazo verde.

No caso de Portugal, Mercadona contribuíu ao 

desenvolvemento sostible das zonas nas que a 

compañía ten presenza, como pon de manifesto 

a apertura do seu primeiro supermercado, que se 

converteu tamén no primeiro proxecto de Respon-

sabilidade Social no país luso, froito do acordo al-

canzado entre a compañía e o Concello de Gaia, a 

Junta de Freguesía de Canidelo e o Sport Clube de 

Canidelo. Grazas a esta colaboración, Mercadona 

construíu en 2018 un estadio totalmente novo, con 

mellores medios para o desenvolvemento da edu-

cación deportiva de nenos e mozos, o que lle per-

mitiu aproveitar, paralelamente, os terreos anexos 

do antigo campo para situar a súa actual e primei-

ra tenda. Ou tamén a tenda de Matosinhos (Porto), 

que se sitúa na antiga Fábrica de Conservas Vasco 

da Gama, edificio histórico no que Mercadona tra-

ballou para manter o aspecto orixinal da fachada e 

da cheminea, e preservar tanto a súa historia cente-

naria como o seu marco arquitectónico inigualable. 

En Portugal, a compañía tamén realizou sesións de 

presentación aos veciños nas súas 10 tendas previa-

mente ás respectivas inauguracións co obxectivo de 

dar a coñecer Mercadona. Esta iniciativa foi acollida 

por un total de 37.200 portugueses.

Por outra parte, dende 2001 impulsa a revitaliza-

ción dos mercados tradicionais nas 37 tendas que a 

compañía mantén en senllos mercados municipais 

en España. Desta maneira, confirma o seu compro-

miso coa convivencia e contribúe a impulsar o co-

mercio de proximidade das zonas e barrios nos que 

ten presenza.

Exterior do supermercado de Sousa Aroso en Matosinhos, Porto, onde 
a compañía restaurou e mantivo a fachada e a cheminea da antiga 
Fábrica de Conservas Vasco da Gama.
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ALGÚNS RECOÑECEMENTOS SOCIAIS 2019

En 2019 Mercadona recibiu numerosos premios e recoñecementos ao seu compromiso social por parte de dis-

tintas institucións e entidades. Todos eles reflicten a relación de colaboración e solidariedade que a compañía 

mantén coa sociedade, un compromiso constante que Mercadona consolida ano tras ano, consciente do moito 

que pode e debe achegar para “compartir coa sociedade parte de canto dela recibe”.

Informe Merco Empresas: Mercadona con-

tinúa sendo un ano máis a empresa mellor 

valorada no sector da distribución xeralis-

ta e a segunda empresa con mellor repu-

tación en España na Clasificación Xeral de 

Empresas 2019 do Monitor Español de Re-

putación Corporativa (MERCO). Pola súa 

parte, Juan Roig foi considerado o líder 

empresarial de maior reputación ao ocupar 

o primeiro posto da Clasificación Xeral de 

Líderes 2019 do mesmo monitor.

Empresa do ano: A Federación de Cámaras 

Oficiais de Comercio de España en Europa, 

África, Asia e Oceanía (FEDECOM) outor-

goulle o pasado mes de outubro o Premio 

de Empresa do Ano a Mercadona, galardón 

que concede anualmente a unha compañía 

española que destaca pola súa activida-

de comercial e económica nun dos países 

membros da entidade.

Premio á traxectoria: A Confederación Es-

pañola da Pequena e Mediana Empresa 

(CEPEME) concedeulle a Mercadona o seu 

premio especial á Traxectoria Empresarial, 

recoñecendo o labor da compañía en can-

to a creación de riqueza xunto aos seus 

provedores.

Empresa comprometida: A Comunidade 

#PorElClima, formada por varias entidades 

sociais, a administración xeral do Estado, 

unha asociación empresarial e diferentes 

ONG ambientais, recoñeceu en 2019 o forte 

esforzo e compromiso que Mercadona rea-

liza para facer fronte á emerxencia climáti-

ca coa incorporación de medidas responsa-

bles que contribúen a minimizar o impacto 

da súa actividade e actuar contra o cambio 

climático.

Loxística sostible:  O pasado mes de xuño 

o Salón Internacional da Loxística (SIL), a 

través dun xurado de expertos indepen-

dentes, outorgoulle a Mercadona o premio 

da Eficiencia Loxística.

Empresa solidaria: O Ilustre Concello da 

Villa de Agaete recoñeceu o traballo e a 

axuda prestada por Mercadona durante os 

dous grandes incendios que tiveron lugar 

en Gran Canaria durante o mes de agosto 

de 2019.

Empresa responsable: A xestión da Res-

ponsabilidade Social Corporativa de Mer-

cadona foi premiada pola Fundación de 

Cruz Blanca de Huesca.
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Apoio ao emprendemento  

Mercadona é unha empresa responsable que se im-

plica no crecemento da sociedade de moi diversas 

formas. Unha delas é a través da captación e do fo-

mento do talento, consciente de que o coñecemen-

to é un dos catalizadores principais do desenvolve-

mento da sociedade e motor de crecemento.

Por iso, xunto a EDEM Escuela de Empresarios e a 

Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), apoia 

dende 2010 o emprendemento a través do patro-

cinio da categoría “Premio ao Emprendedor” dos 

Premios Rei Jaume I. En 2019, o devandito premio 

recaeu en Carlota Pi Amorós, CEO e cofundadora 

de Holaluz, pola súa aposta disruptiva polo uso das 

enerxías renovables e a xestión do autoconsumo 

para reducirlle, por medio das novas tecnoloxías, o 

custo ao usuario. Creada coa visión de cambiar o 

mundo, o seu proxecto, Holaluz, lidera a transfor-

mación do sector enerxético español cunha clara 

aposta polo autoconsumo, a mobilidade eléctrica e 

colocando o cliente no centro das súas decisións 

para construír unha relación de longo prazo basea-

da na confianza.

No ámbito da formación e desenvolvemento do ta-

lento, Mercadona mantén dende hai anos unha re-

lación estreita con EDEM Escuela de Empresarios, 

fundación presidida por Hortensia Roig da que a 

compañía é Patrón. A través da súa participación 

e implicación nela, Mercadona contribúe á forma-

ción de empresarios, directivos e emprendedores 

irradiando os valores fundamentais do Modelo de 

Calidade Total. De feito, en 2019 Juan Roig parti-

cipou novamente como profesor do curso de alta 

Juan Roig, Hortensia Roig e Vicente Boluda, patrocinadores do Premio Rei Jaume I ao Emprendedor (Mercadona, EDEM Escuela de Empresarios e a 
Asociación Valenciana de Empresarios -AVE-), xunto á premiada Carlota Pi Amoròs, CEO e cofundadora de Holaluz, iniciativa que aposta polo uso das 
enerxías renovables e a xestión do autoconsumo.
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4. Na súa aposta polo talento, Mercadona impulsa iniciativas de apoio ao 

emprendemento a través da colaboración con EDEM Escuela de Empresa-

rios e nos Premios Rei Jaume I.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Estudantes de EDEM Escuela de Empresarios nas instalacións de 
Marina de Empresas en València.

dirección “15x15: 15 días con 15 empresarios líderes”, 

e na primeira edición dos Executive MBA, formato 

fin de semana. Distintos directivos de Mercadona 

impartiron clase nalgúns dos seus programas for-

mativos, ao tempo que 120 estudantes do Centro 

Universitario realizaron durante o ano pasado as 

súas prácticas en Mercadona. 

Marina de Empresas

EDEM Escuela de Empresarios forma parte, xunto 

á aceleradora Lanzadera e a sociedade de inves-

timento Angels, de Marina de Empresas, unha ini-

ciativa de Juan Roig situada na Marina de València, 

que ten a misión de formar, asesorar e financiar os 

emprendedores de hoxe e do futuro e que constitúe 

unha aposta pola creación de riqueza e emprego, 

así como polo fomento do emprendemento. 

Lanzadera, é unha aceleradora de empresas creada 

en 2013 que ofrece diferentes programas de apoio 

en función da tipoloxía e da madurez das startups. 

Ademais, conta con acordos Corporate con gran-

des compañías, entre as que se inclúe Mercadona, 

nos que se lles brinda aos emprendedores a posi-

bilidade de resolver novos retos de innovación que 

estas formulan. Durante estes sete anos de andaina 

prestou apoio a máis de 380 empresas. Entre to-

das conseguiron xerar máis de 800 postos de tra-

ballo directos, así como investimento externo de 50  

millóns de euros.

Angels, é unha sociedade de investimento que ten 

como obxectivo investir en líderes emprendedores 

para desenvolver empresas sostibles. Ofrece un 

modelo de xestión baseado no Modelo de Calida-

de Total, a súa rede de contactos, así como toda 

a infraestrutura necesaria para acompañar ao em-

prendedor comezando polas instalacións situadas 

en Marina de Empresas. Dende o seu nacemento, 

Angels investiu máis de 26 millóns de euros en 22 

empresas, que xeraron máis de 1.000 empregos. Na 

actualidade son 14 as empresas participadas.
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ALGUNHAS ENTIDADES E ORGANISMOS COS QUE MERCADONA COLABORA 

AECOC
Asociación Española de 
Codificación Comercial

AESAN
Axencia Española de 
Seguridade Alimentaria 
e Nutrición 

AEP
Asociación Empresarial 
de Portugal  

AINIA
Asociación para a 
Investigación da Industria 
Agroalimentaria

APED 
Asociación Portuguesa de 
Empresas de Distribución  

ASEDAS
Asociación Española 
de Distribuidores, 
Autoservizos e 
Supermercados

Associação Comercial 
do Porto

Autoridades sanitarias 
ou de seguridade 
alimentaria nas distintas 
comunidades autónomas 

AVE
Asociación Valenciana 
de Empresarios

Cámara de Comercio e 
Industria Luso Española  

Cámara de Comercio 
de España

Cámara Oficial de 
Comercio de España en 
Bélxica e Luxemburgo

CEOE
Confederación Española 
de Organizacións 
Empresariais e as súas 
respectivas organizacións 
territoriais e autonómicas

CIP
Confederación 
Empresarial de Portugal  

Círculo de Empresarios

Club Hostelería de España

Consello Asesor 
Agroalimentario de San 
Telmo Business School
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Logo de Mercadona no supermercado de Avenida Dom João II en Vila Nova de Gaia, Porto.

Direccións Xerais 
do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e 
Alimentación (MAPA)

Ecodes
Fundación Ecoloxía e 
Desenvolvemento

Ecoembalaxes España

EDEM 
Escuela de Empresarios

ENAC 
Entidade Nacional 
de Acreditación

ESCODI
Escola Superior de  
Comercio e Distribución 
de Terrassa

EuroCommerce

Forética

Foro Europeo da 
Distribución para 
a Sostibilidade

Foro Interalimentario

Fundación COTEC España

Fundación COTEC Portugal

Fundación ÉTNOR

Fundación Seres

Fundación Transforma 
España

GS1 Portugal

IEF
Instituto da Empresa 
Familiar 

Máster en Xestión de 
Empresas Agroalimentarias 
da Fundación Lafer

Pacto Mundial

Respon.cat

Responsabilidade 
Social en Catalunya

Retail Forum

SESAL
Sociedade Española de 
Seguridade Alimentaria
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Quia quat ut asit min rendusdae. Ut lis quatessum excea sint.

Grazas ao seu Modelo de Calidade Total, 

Mercadona volveu consolidar o seu cre-

cemento en 2019. E tras satisfacer se-

cuencialmente “O Xefe”, O Traballador, 

O Provedor e A Sociedade, logrou igual-

mente fortalecer O Capital.

Este resultado é consecuencia do esforzo 

conxunto de cantos forman parte do Pro-

xecto Mercadona. Un esforzo que se cen-

tra en situar o cliente no centro de todas 

as decisións, porque cando “O Xefe” está 

satisfeito, as vendas chegan. 

Con iso, crecen tamén novas oportuni-

dades de crecemento, froito igualmente 

da satisfacción de traballadores e prove-

dores. E ademais, refórzanse as relacións 

cos ámbitos nos que a compañía ten 

presenza, a través da empatía e da co-

municación cos “veciños” e dun modelo 

empresarial que xera emprego e prospe-

ridade compartida. Un modelo que per-

segue unha visión clara: “Conseguir unha 

Cadea Agroalimentaria Sostible, que a 

xente queira que exista e sinta orgullo 

dela, liderada por Mercadona e tendo ‘O 

Xefe’ como faro”.

O CAPITAL

Mercadona é un proxecto de crecemento compartido que achega 

valor e riqueza aos seus cinco compoñentes. No caso do Capital, faino 

tras satisfacer previamente “O Xefe”, O Traballador, O Provedor e A 

Sociedade, consciente de que “o éxito compartido sabe mellor”

Nova Plaça d’Espanya en Tavernes Blanques, Valencia.
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Dende a constitución de Mercadona e Irmãdona, o 

obxecto social de ambas as dúas sociedades é “a 

compra-venda de todos os artigos que comprende 

o ramo da alimentación, así como o seu comercio, e 

pode abrir establecementos para a venda polo miúdo 

ou por xunto dos citados produtos, a prestación de 

servizos de transporte de todo tipo de mercadorías, 

e realizar estudos, programas, informes e calquera 

outra actividade que directa ou indirectamente se 

relacione coa informática e a xestión, contabilidade, 

administración e control de empresas”. Así mesmo, 

a actividade da compañía é a distribución de produ-

tos de alimentación, droguería e perfumería, a través 

dos seus 1.636 supermercados situados en España e 

Portugal, que se abastecen dende os diferentes blo-

ques loxísticos que a empresa ten ao redor da Penín-

sula Ibérica. Como xa se comentou noutros aparta-

dos desta Memoria, en 2019 abríronse as 10 primeiras 

tendas e o primeiro bloque loxístico en Portugal, 

concretamente nas zonas de Porto, Braga e Aveiro, e 

a compañía prevé seguir a súa expansión no país nos 

próximos anos.

A satisfacción do quinto compoñente, O Capital, é 

un dos obxectivos do Modelo de Mercadona e para 

alcanzalo é necesario conseguir previamente a sa-

tisfacción do resto de compoñentes. A consecución 

dos obxectivos definidos para o exercicio 2019 foi 

posible grazas á confianza depositada polos máis 

de 5,4 millóns de fogares que a diario acoden aos 

supermercados da cadea, ao esforzo realizado cons-

tantemente polas aproximadamente 90.000 tra-

balladoras e traballadores de España e Portugal, á 

colaboración dos Provedores Totaler, e á boa acollida 

da sociedade. Así mesmo, seguiuse apostando pola 

transformación sostible e responsable baseándose 

no Modelo de Calidade Total e pensando sempre no 

beneficio no longo prazo.

As contas anuais de Mercadona e Irmãdona foron 

auditadas por Deloitte, S.L. e Deloitte & Associados, 

SROC, respectivamente, que emitiron en ambos os 

dous casos o informe favorable, sen salvidades. Os 

devanditos informes, xunto coas contas anuais, de-

posítanse ante os organismos correspondentes en 

cada caso.

PRINCIPAIS CIFRAS EN 2019

(millóns de euros e de quilitros) 

Unidades de venda quilos-litros 12.050 

Facturación 25.500 

Resultado de explotación 700 

Resultado antes de impostos 764 

Resultado despois de impostos 623 
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Unidades de venda (quilitros)

No momento do peche do exercicio, o grupo al-

canzou unha cifra de 12.050 millóns de quilitros 

vendidos, dato que reflicte a confianza deposita-

da polo “Xefe” ao longo do exercicio.

Quilitros vendidos  

12.050  
millóns de quilos-litros (quilitros)

Vendas brutas  

25.500 M€

Beneficio neto  

623 M€ 

EBITDA  

1.260 M€

Vendas 

A confianza dos “Xefes” e a aposta firme por 

prescribir unha Oferta Eficaz, coa mellor calidade 

ao prezo máis baixo posible, permitiron que Mer-

cadona e Irmãdona alcancen en 2019 un volume 

de facturación de 25.500 millóns de euros.

Beneficio 

O beneficio antes de impostos situouse en 764 

millóns de euros en 2019, mentres que o bene-

ficio despois de impostos foi de 623 millóns de 

euros. A evolución do resultado e das vendas pon 

de manifesto que as decisións se  tomaron cum-

prindo a orde secuencial: 1.º “O Xefe”, 2.º Venda e 

3.º Beneficio.

EBITDA

O EBITDA (definido como o Resultado de Explo-

tación + Amortizacións) no momento do peche do 

exercicio 2019 ascende a 1.260 millóns de euros. 

O resultado operativo do grupo tivo unha evolu-

ción acorde co beneficio esperado, coherente coa 

estratexia e en liña coa aposta polos resultados a 

longo prazo.
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Investimentos

Os investimentos realizados ao longo de 2019 as-

cenden aproximadamente a 2.200 millóns de euros 

e foron financiados na súa totalidade por Mercado-

na, feito que reflicte a solidez da súa tesourería, a 

implicación nos seus proxectos e a súa capacidade 

de xerar fluxos de efectivo. 

O devandito investimento foi destinado principal-

mente á actualización e adecuación dos seus su-

permercados ao Novo Modelo de Tenda Eficiente 

(Tenda 8), que inclúe o servizo de Listo para Co-

mer; á expansión a Portugal; á apertura dunha 

nova Colmea no polígono industrial da Zona Fran-

ca de Barcelona para abastecer os pedidos en liña 

de 52 códigos postais da provincia; a continuar 

construíndo e adecuando as súas distintas insta-

lacións loxísticas; e ao compromiso responsable e 

sostible co ámbito.

Investimentos  

2.200 M€

Exterior do supermercado de Canidelo en Vila Nova de Gaia, Porto, primeira apertura de Mercadona en Portugal, e instalacións do Sport Clube de Ca-
nidelo.
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Provedores

O prazo medio de pagamento a provedores foi de 

43 días e o prazo de rotación de existencias de 13 

días.

OPEX

Definido como Gasto de Persoal ± Outros Gastos e 

Ingresos de Explotación (sen tributos) foi de 4.706 

millóns de euros.

Produtividade

Durante o exercicio, Mercadona e Irmãdona manti-

veron a súa produtividade (vendas en euros/n.º de 

traballadores), o que reflicte a implicación das per-

soas que forman parte do Proxecto Mercadona en 

alcanzar os obxectivos fixados pola compañía.

A actividade investidora, descrita anteriormente, 

realizouse con fondos propios, o que supuxo unha 

diminución da tesourería.

Recursos propios  

6.076 M€ 

Recursos propios

O beneficio obtido no exercicio e a capitalización da 

práctica totalidade deste supuxo que, no momento 

do peche do exercicio 2019, a cifra de recursos pro-

pios ascenda a 6.076 millóns de euros.

Hai que sinalar que a taxa de recursos propios res-

pecto ao activo total se mantivo arredor do 60 % 

no ano.

(millóns de euros) 

Fluxos actividades de explotación 1.254 

Fluxos actividades de investimento (1.982) 

Fluxos actividades de financiamento  

(dividendos) (130) 

Variación neta do efectivo (858)

Fluxos de Efectivo

A xeración de Fluxos de Efectivo, tendo en conta 

os investimentos realizados no exercicio 2019, foi a 

seguinte:

OUTROS INDICADORES
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ACTIVO NON CORRENTE 6.763.262

 Inmobilizado 6.694.467

 Activo por imposto diferido 68.795

ACTIVO CORRENTE 2.953.092  

 Existencias 653.879

 Debedores 113.326

	 Investimentos	financeiros	 199.786

 Efectivo e outros activos líquidos 1.986.101

TOTAL ACTIVO 9.716.354

PATRIMONIO NETO 6.076.513

 Capital 15.921

 Reservas 5.437.855

 Resultado do exercicio 622.737

PASIVO NON CORRENTE 49.709  

 Provisións e débedas a longo prazo 10.157 

 Pasivos por imposto diferido 39.552

PASIVO CORRENTE 3.590.132

 Provedores 2.498.025

 Acredores e débedas con Administracións Públicas 810.549

 Persoal 281.558

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO 9.716.354

GRUPO MERCADONA
Balance de situación o 31 de decembro de 2019
(en miles de euros)
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GRUPO MERCADONA
Conta de perdas e ganancias o 31 de decembro de 2019
(en miles de euros)

 Importe cifra de negocios   23.361.345

 Aprovisionamentos   (17.358.440 )

 Outros ingresos de explotación   66.319

 Gastos de persoal   (3.085.538 )

 Outros gastos de explotación   (1.724.610 )

 Amortización inmobilizado   (559.094 )

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 699.982

	 Ingresos	financeiros	 		10.739

 Deterioracións e resultados    53.196

RESULTADO FINANCEIRO 63.935

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 763.917

	 Imposto	sobre	beneficios	 	(141.180	)

RESULTADO DO EXERCICIO 622.737

* Datos consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memoria.
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Convencido de que o verdadeiro éxito parte da xe-

nerosidade de compartir e poñer ao servizo dos de-

mais os coñecementos e recursos dos que cada un 

dispoñemos, Juan Roig inicia en 2012 o desenvolve-

mento dun proxecto persoal cimentado no empren-

demento, na formación e no mecenado deportivo 

para contribuír e axudar aos demais a construír os 

seus soños. 

Todas estas ideas e propósitos fóronse conformando 

arredor do Proxecto Legado, iniciativa impulsada co 

seu patrimonio persoal e altruísta que nace dun soño 

de Juan Roig: fomentar o espírito empresarial e com-

partir o seu Modelo. Porque, se alguén descobre como 

incrementar a satisfacción do cliente, hai empresarios; 

se hai empresarios, hai empresas; se hai empresas, hai 

emprego; se hai emprego, hai riqueza; e se hai riqueza 

e sabemos xestionala, hai benestar. 

E é neste desexo onde nace Marina de Empresas para 

impulsar o maior ecosistema de talento, innovación 

e liderado de todo o Mediterráneo a través dos seus 

tres eixes: EDEM Escuela de Empresarios, formación 

en xestión e talento empresarial; Lanzadera, acelera-

dora de apoio a proxectos emprendedores; e Angels, 

sociedade que inviste en líderes emprendedores.

O Proxecto Legado fomenta igualmente o Mecenado 

Deportivo por medio da Fundación Trinidad Alfonso, 

coa que Juan Roig contribuíu a converter València na 

cidade do running, co mellor maratón de España e 

un dos 10 mellores do mundo, entre outras iniciativas 

deportivas. E tamén a través do Valencia Basket, ao 

que leva apoiando dende 1986, un dos referentes do 

baloncesto europeo tanto masculino como feminino. 

A eles únese L’Alqueria del Basket, o maior centro de 

formación de baloncesto de Europa.

Outra iniciativa do Proxecto Legado é Licampa 1617, 

que dotará València dun recinto multiúsos cuberto de 

referencia internacional, o futuro Valencia Arena, para 

a celebración de acontecementos de entretemento 

de primeiro nivel (música, arte, cultura, etc.), contri-

buíndo a elevar a notoriedade e reputación de Valèn-

cia e da Comunitat Valenciana. 

Do mesmo xeito, Hortensia Herrero, vicepresidenta de 

Mercadona, realiza un importante labor de mecenado 

artístico e cultural. A través da fundación que presi-

de, a Fundación Hortensia Herrero, lidera numerosas 

iniciativas para protexer e recuperar o patrimonio ar-

tístico e cultural da cidade de València e impulsa ac-

cións sociais que contribúen a converter  a Comunitat 

Valenciana nun referente. Neste marco, ademais da 

remodelación da Igrexa de San Nicolás finalizada en 

2016, en 2019 asinou un acordo co Arzobispado de 

València para a restauración da Igrexa de Los Santos 

Juanes, declarada Monumento Histórico Artístico Na-

cional; e iniciou as obras para a rehabilitación integral 

do Palacio de Valeriola, un edificio construído no sé-

culo XVII e de estilo neoclásico, situado no centro de 

València e que albergará o Centro de Arte Hortensia 

Herrero onde os visitantes poderán contemplar a co-

lección de arte contemporánea de Hortensia Herrero, 

os restos do barrio xudeu e parte das ruínas do circo 

romano, que atravesaba os baixos do Palacio.

LEGADO DE  
JUAN ROIG E 
HORTENSIA 
HERRERO

PROXECTO LEGADO JUAN ROIG E HORTENSIA HERRERO
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40 M€
Juan Roig

10 M€
Hortensia Herrero

Proxecto Legado 

50 M€
investimento en 2019  
de patrimonio persoal

Frescos da Igrexa de San Nicolás. / Saída do 39.º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. / Juan Roig, Presidente de Mercadona, e Paco Borao, presi-
dente da Sociedade Deportiva Correcaminos, xunto a Kinde Atanaw Alayew, vencedor da 39.ª edición do Maratón de Valencia, cuxa marca logrou situar 
o maratón como o 6.º máis rápido do mundo. / Simulación do proxecto Valencia Arena. / Exterior das instalacións de EDEM Escuela de Empresarios. / 
Hortensia Herrero, xunto a Jaume Plensa, na inauguración das esculturas do artista expostas na Ciutat de les Arts i les Ciències de València entre xuño 
e novembro de 2019. / Primeiros equipos masculino e feminino do Valencia Basket Club, xunto aos equipos infantís nas instalacións de L’Alqueria del 
Basket. / Grupo de emprendedores nas instalacións de Lanzadera.
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDENTE

Cumprindo a lei 11/2018, do 28 de decembro, a Sociedade presentou un 

Estado de Información Non Financeira que forma parte do informe de 

xestión, que foi verificado por Deloitte, S.L., como prestador independente 

de servizos de verificación quen con data do 31 de xaneiro de 2020 emitiu 

o seu informe de verificación sen salvidades, tal e como estaba previsto.

Neste traballo, Deloitte verificou unha parte importante dos indicadores que se 

integran, entre moitos outros, nesta memoria corporativa. Na táboa adxunta 

referente aos indicadores, lístanse aqueles que aparecen na presente memoria 

e que, á súa vez, foron verificados por Deloitte (identifícanse con √). En caso de 

discrepancia, a información incluída no EINF prevalece fronte a esta. 

Para máis información, o devandito informe de verificación 
xunto ao estado de información non financeira estará 

dispoñible no seguinte enderezo: www.info.mercadona.es

Tal e como define o estándar GRI o obxectivo desta Memoria é proporcionar información veraz, relevante e precisa.
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IMPACTO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DE MERCADONA

N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

1 Nome da organización MERCADONA, S.A.

2 Actividades, marcas, produtos e servizos Páxs. 2, 10-19, 37

3 Localización da sede
Calle Valencia, 5  

Tavernes Blanques, Valencia, España

4 Localización das operacións
España e Portugal 

Páxs. 4-5

5 Natureza da propiedade e forma xurídica Páxs. 12, 99-100

6 Mercados servidos Páxs. 4-5, 12

7 Dimensión da organización Páxs. 4-5

8
Información sobre empregados e outros 
traballadores

Páxs. 4-5, 45-59

Mercadona conta con 90.000 empregados 
fixos (89.100 en España e 900 en Portugal) e 
non ten subcontratistas na actividade principal

9 Cadea de subministración Páxs. 4-5, 61-66, 70-71

10
Cambios significativos na organización e na súa 
cadea de subministración

Páxs. 6-7, 18-19, 62-63

11
Información sobre como aborda a compañía o 
principio de precaución

Páxs. 16-17

12 Iniciativas externas Páxs. 33, 70, 90-94, 96-97

13
Relación con asociacións das que a 
organización é membro

Páxs. 96-97

14 Declaración do Presidente Páxs. 6-7
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

15 Principais impactos, riscos e oportunidades Páxs. 16-17

16
Valores, principios, estándares e normas de 
comportamento

Páxs. 2, 11-15

Mercadona réxese polo Modelo de Calidade 
Total, que fundamenta os valores e paradigmas 
da compañía. Nel  defínese a conduta interna 
que compartimos todos os traballadores. 
Ademais, dispoñemos dun Código de Conduta 
que ten como misión asegurar o cumprimento 
dos nosos valores e da Lei

17 Estrutura de goberno Páxs. 8-9

18
Cargos executivos ou con responsabilidades en 
aspectos económicos, medioambientais e sociais

As responsabilidades en aspectos 
económicos, sociais e medioambientais 
recaen sobre os membros do Consello de 
Administración, que toman as súas decisións 
de forma colexiada

19
Consulta os grupos de interese sobre aspectos 
económicos, medioambientais e sociais

Páxs. 90-92, 95

20
Composición do órgano superior de goberno e 
dos seus comités

Páxs. 8-9

21
Información sobre se a persoa que preside o órgano 
superior ocupa tamén un posto executivo

O Presidente do Consello de Administración 
preside á súa vez o Comité de Dirección

22 Conflitos de interese

Non hai conflitos de interese 

Todos os Membros do Comité de Dirección 
son traballadores de Mercadona e non 
existen situacións de conflito de interese

23 Funcións do órgano superior de goberno Páxs. 8-9, 16

24
Coñecemento colectivo do órgano superior de 
goberno

Páxs. 8-9

25
Avaliación do desempeño do órgano superior de 
goberno

Páxs. 8-9

26
Identificación e xestión dos impactos 
económicos, sociais e medioambientais

Cada departamento eleva ao Comité de 
Dirección os aspectos económicos, sociais 
e medioambientais relevantes relacionados 
coa súa actividade, especificamente, durante 
reunións de coordinación

27 Eficacia dos procesos de xestión do risco Páxs. 16-17
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

28
Análise dos aspectos económicos, 
medioambientais e sociais

Páxs. 16-17

Os órganos de goberno da compañía supervisan 
e aproban todo o relativo aos aspectos 
económicos, medioambientais e sociais

29
Función do órgano superior de goberno na 
análise de sostibilidade

Os órganos de goberno da compañía 
supervisan e aproban toda a información que 
se comunica ao exterior 

30
Proceso para transmitir as preocupacións 
importantes ao órgano superior de goberno

Cada departamento eleva ao Comité de 
Dirección os aspectos relevantes relacionados 
coa súa actividade, especificamente, durante 
reunións de coordinación

31
Natureza e número de preocupacións 
importantes que se transmitiron ao órgano 
superior

Elévanse todas as preocupacións relacionadas 
coa súa actividade e que están baixo a súa 
responsabilidade

32 Políticas de remuneración

Páxs. 47-49

A compañía conta dende hai anos cunha 
Política Retributiva, baseada no principio de “a 
igual responsabilidade, mesmo soldo” 

33

 
Procesos mediante os que se determina a 
remuneración

Páxs. 47-49, 52

34
Involucración dos grupos de interese na 
remuneración

A compañía dispón dun Convenio 
Colectivo vixente, asinado e acordado cos 
representantes sindicais dos traballadores

35 Lista de grupos de interese Páx. 16

36 Acordos de negociación colectiva

Páx. 50 

Convenio laboral propio que cobre o 100 % 
dos traballadores

37 Identificación e selección de grupos de interese Páxs. 14-17

38
Enfoques para a participación dos grupos de 
interese

Diálogo constante con todos os grupos de 
interese co obxectivo de captar e satisfacer as 
súas necesidades e expectativas
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39 Aspectos clave e preocupacións xurdidos

Páxs. 16-17

A relación que se mantén cos grupos de 
interese permite aplicar melloras de produto 
realizadas cos “Xefes”, innovar cos provedores 
ou sumar coñecementos co sector primario 
para mellorar a oferta de produtos frescos 

40 Definición e contido da memoria
A estrutura da memoria corresponde ao Modelo 
de Calidade Total e informa sobre os cinco 
compoñentes da compañía (grupos de interese)

41 Lista de asuntos materiais

Páx. 16

En cada capítulo detállanse as estratexias e 
accións levadas a cabo que son relevantes 
para cada compoñente (grupo de interese)

42 Reformulación da información No houbo cambios relevantes

43 Período de análise
1 de xaneiro de 2019 ao 31 de decembro de 
2019

44 Data da análise máis recente 2018

45 Ciclo de análise Anual

46
Punto de contacto para preguntas e dúbidas 
sobre a análise

Datos de contacto na contraportada

47
Relación entre o salario inicial desagregado por 
xénero e o salario mínimo en lugares onde se 
desenvolven operacións significativas

Páxs. 47, 57

A política retributiva responde ao principio de 
equidade: a mesma responsabilidade mesmo 
soldo, sen facer distincións por xénero ou 
calquera outra diferenciación 

48
Porcentaxe do gasto nos lugares con operacións 
significativas que corresponde a provedores 
locais

Páxs. 4-5, 68-69, 79

49

Número e porcentaxe de departamentos nos 
que se avaliaron os riscos relacionados coa 
corrupción e cos riscos significativos detectados

Foron avaliadas o 100 % das actividades e  
dos procedementos internos dos distintos 
departamentos nos que se identificaron 
posibles riscos relacionados coa corrupción
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50
Políticas e procedementos de comunicación e 
capacitación sobre a loita contra a corrupción

O rexeitamento á corrupción é un principio 
fundamental do modelo de Mercadona

51 Casos confirmados de corrupción e medidas
No foron detectados casos de corrupción 
durante o período analizado

52
Número de sentenzas por competencia desleal, 
prácticas monopolistas ou contra a libre 
competencia e resultado destas

Non se rexistrou ningunha durante o período 
analizado

53 Consumo enerxético interno 7.847.064 GJ

54 Intensidade enerxética 0,21 GJ/m3 de mercadoría

55 Redución en consumo eléctrico 14 millóns de kWh aforrados 

56 Consumo de auga

Consumo total 4,8 hm3 (dos que 2,2 hm3 
corresponden a tendas e o resto a bloques 
loxísticos) 
Consumo por tenda e mes: 110 m3 

57 Captación de auga segundo a fonte

100 % rede de abastecemento municipal 

Captación de auga de chuvia en 3 plataformas 
loxísticas, que é utilizada para regar e baldear 

58 Emisións directas de gases efecto invernadoiro* 6,93 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría

59
Emisións indirectas de gases de efecto 
invernadoiro polo consumo enerxético*

14,79 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría

60
Emisións indirectas de gases de efecto 
invernadoiro por transporte de mercadorías*

17,16 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría

* Datos de CO
2
eq de decembro de 2018 a novembro de 2019.
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61
Intensidade das emisións de gases de efecto 
invernadoiro*

38,88 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría

62
Redución das emisións de gases de efecto 
invernadoiro*

200.000 toneladas de CO
2
eq

63 Emisións de substancias que esgotan o ozono
A compañía non utiliza substancias que 
esgotan o ozono

64
Peso total dos residuos, segundo o tipo e método 
de tratamento

359.504 toneladas, das que o 76 % vai a 
reciclaxe/valorización

65
Porcentaxe de novos provedores que se 
examinaron en función de criterios ambientais

Mercadona esíxelles a todos os seus 
Provedores Totaler que estean certificados 
en algún estándar de boa xestión ambiental 
internacionalmente recoñecido (ISO 14001, 
EMAS ou equivalente)

66
Número e taxa de contratacións e rotación media 
de empregados, desagregados por grupo de 
idade, xénero e área de actividade

Páx. 57

67

Prestacións sociais para os empregados a 
xornada completa que non se ofrecen aos 
empregados temporais ou a media xornada, 
desagregados por localizacións significativas de 
actividade

Non existe esta diferenciación

68
Prazos mínimos de aviso previo de cambios 
operativos e posible inclusión destes nos 
convenios colectivos

Calquera feito relevante que lle poida afectar 
ao cadro de persoal notifícaselles aos 
traballadores e aos seus representantes con 
antelación suficiente e sempre dentro dos 
prazos establecidos pola lexislación vixente

69

Porcentaxe de traballadores que están 
representados en comités formais de seguridade e 
saúde conxuntos para a dirección e empregados, 
establecidos para axudar a controlar e asesorar 
sobre programas de seguridade e saúde

Os comités existentes representan a todos 
os traballadores ao mesmo nivel e todos os 
acordos son confirmados pola Dirección

70
Taxa de lesións, enfermidades profesionais, días 
perdidos, absentismo e n.º de vítimas mortais 
relacionadas co traballo

Accidentes de traballo: 23,02 ‰
Xornadas perdidas: 4.710.424 (2,57 %)
Absentismo homes: 0,72 %
Absentismo mulleres: 1,85 %

* Datos de CO
2
eq de decembro de 2018 a novembro de 2019.
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71
Traballadores cuxa profesión ten unha maior 
incidencia ou risco elevado de enfermidade

Con carácter xeral, non se identifican 
traballadores implicados en actividades con 
alta incidencia ou alto risco de enfermidades 
específicas

72
Asuntos de saúde e seguridade cubertos en 
acordos formais cos sindicatos

Existen acordos en vigor cos sindicatos nos 
que se recollen aspectos como melloras no 
deseño dos postos de traballo e a elección de 
equipos e métodos de produción para garantir 
a seguridade no traballo, así como fomentar 
a información e formación necesarias para 
minimizar riscos en cada posto 

73
Media de horas de formación anuais por 
empregado, desagregado por xénero e categoría 
profesional

Por empregado: 32 horas de formación e  
973 € investidos de media por traballador  
de España e 913 horas de formación e  
21.400 € investidos de media por traballador 
en Portugal

74

Programas de xestión de habilidades e 
de formación continua que fomentan a 
empregabilidade dos traballadores e lles axudan 
a xestionar o final das súas carreiras profesionais

Páxs. 52, 54

75
Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións 
do desempeño de desenvolvemento profesional 
desagregado por xénero e categoría profesional

Páxs. 52, 54

Todos os traballadores son avaliados 
anualmente no desempeño das súas funcións, 
tanto en sentido descendente como ascendente

76

Composición dos órganos de goberno e 
desagregación do cadro de persoal por 
categoría profesional e xénero, idade, pertenza a 
minorías e outros indicadores de diversidade

Páxs. 8-9, 50, 57

77
Relación entre o salario base dos homes 
con respecto ao das mulleres, desagregada 
remuneración mulleres vs. homes

Páxs. 47, 57

Aplica o principio de equidade “a mesma 
responsabilidade, mesmo soldo” sen diferenza 
ningunha en canto a xénero 

78
Número de casos de discriminación e medidas 
correctivas adoptadas

En 2019, Mercadona non rexistrou a través 
das canles dispoñibles ningún caso de 
discriminación 

79

Identificación de centros e provedores 
significativos nos que a liberdade de asociación 
e o dereito a acollerse a convenios colectivos 
poden infrinxirse ou estar ameazados, e medidas 
adoptadas para defender estes dereitos

A compañía garante en todos os seus centros 
de traballo a liberdade de asociación como se 
recolle no convenio colectivo vixente 

Non se identificaron provedores significativos 
en situación de risco
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80

Identificación de centros e provedores cun risco 
significativo de casos de explotación infantil, e 
medidas adoptadas para contribuír á abolición da 
explotación infantil

A compañía garante que non existe ningún 
caso de explotación infantil nos seus centros 
de traballo  

Non se identificaron provedores significativos 
en situación de risco

81

Centros e provedores cun risco significativo 
de ser orixe de episodios de traballo forzoso, e 
medidas adoptadas para contribuír á eliminación 
de todas as formas de traballo forzoso

A compañía garante que non existe ningún caso 
de traballo forzoso nos seus centros de traballo

No se identificaron provedores significativos 
en situación de risco

82
Número e porcentaxe de centros que foron 
obxecto de exames ou avaliacións de impactos 
en materia de dereitos humanos

A compañía cumpre os estándares esixidos 
nesta materia, de acordo coa lexislación 
vixente

83

Horas de formación dos empregados sobre 
políticas e procedementos relacionados con 
aqueles aspectos dos dereitos humanos 
relevantes para as súas actividades, incluída a 
porcentaxe de empregados capacitados

Todo o cadro de persoal recibe formación 
no Modelo de Mercadona, que conforma 
os valores e comportamentos dentro da 
compañía

84
Porcentaxe de centros onde se implantaron 
programas de desenvolvemento, avaliacións de 
impactos e participación da comunidade local

A compañía non dispón deste indicador,  
pero especifícanse as diferentes accións 
realizadas no capítulo Sociedade  
(páxs. 77-97)

85
Centros de operacións con efectos negativos 
significativos, posibles ou reais, sobre as 
comunidades locais

Páxs. 17, 92

Non se identificaron centros con efectos 
negativos nas comunidades locais

86
Porcentaxe de novos provedores que se 
examinaron vs. criterios relativos aos dereitos 
humano, prácticas laborais e repercusión social

Páxs. 64-71

O 85 % das compras efectúanse en España a 
provedores auditados segundo o Modelo de 
Mercadona, que contempla a satisfacción das 
necesidades dos traballadores 
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87
Contribucións económicas realizadas a partidos 
políticos por país e destinatario

Non se realizaron durante o período analizado

88

Número de incidentes por incumprimento de 
normativa ou códigos voluntarios relativos aos 
impactos dos produtos e servizos na saúde 
e na seguridade durante o seu ciclo de vida, 
desagregados en función do tipo de resultado 
dos devanditos incidentes

Durante o período analizado non se 
identificaron incidentes significativos por 
incumprimento neste ámbito

89

Tipo de información que requiren os 
procedementos da organización relativos á 
información e á etiquetaxe dos seus produtos e 
servizos, e porcentaxe de categorías de produtos 
e servizos significativos que están suxeitas a tales 
requisitos

Páxs. 36-39, 43

90

Número de incumprimentos da regulación e dos 
códigos voluntarios relativos á información e á 
etiquetaxe dos produtos e servizos, desagregados 
en función do tipo de resultado

Durante o período analizado non se 
identificaron incidentes significativos por 
incumprimento neste ámbito

91

Número de casos de incumprimento da 
normativa ou dos códigos voluntarios relativos 
ás comunicacións de mercadotecnia, tales como 
a publicidade e o patrocinio, desagregados en 
función do tipo de resultado

Durante o período analizado non se 
identificaron incidentes significativos por 
incumprimento neste ámbito

92
Número de reclamacións fundamentais sobre a 
violación da privacidade e a fuga de datos dos 
clientes

A compañía non ten constancia de ningunha 
no período analizado

93

Importe das multas significativas por incumprir 
a normativa e a lexislación relativas á 
subministración e ao uso de produtos e servizos, 
valor monetario das multas significativas 
e número de sancións non monetarias por 
incumprimento da lexislación e da normativa

Non existen incumprimentos significativos da 
normativa*
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TRAXECTORIA
1977 - 2019

Mercadona é un proxecto empresarial inmerso nunha brutal 
transformación co obxectivo de seguir construíndo un modelo 

de empresa sostible e ofrecerlle ao “Xefe” cada día unha Oferta 
Eficaz de calidade, calidade, calidade e, sobre todo, calidade

Detalle da fachada do supermercado de Avenida Rosas en Manises, Valencia.
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TRAXECTORIA MERCADONA 1977-2019 

O matrimonio 
formado por D. 
Francisco Roig 

Ballester (1912-2003) 
e Dª Trinidad Alfonso 
Mocholí (1911-2006) 
inicia a actividade 

de Mercadona 
dentro do Grupo 
Cárnicas Roig. As 

daquela carnicerías 
do negocio familiar 
transfórmanse en 

ultramarinos.

1977

Primeira empresa en 
España en utilizar 
o escáner para a 
lectura do código 

de barras nos 
puntos de venda.

1982

Juan Roig e a súa 
esposa, xunto 

aos seus irmáns 
Fernando, Trinidad e 
Amparo, cómpranlle 
Mercadona ao seu 

pai. A empresa conta 
con 8 tendas de 

aproximadamente 
300 m2 de sala de 
vendas. Juan Roig 

asume a dirección da 
compañía, que inicia 

a súa actividade 
como empresa 
independente.

1981

Inauguración do 
Bloque Loxístico de 
Riba-roja de Túria 

(Valencia), pioneiro 
en España por 

estar totalmente 
automatizado.

Adquisición de 
Supermercados 
Superette, que 
contaba con 22 

tendas en Valencia.

1988
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Juan Roig e 
Hortensia Mª Herrero 

pasan a ostentar a 
maioría do capital 

da compañía.

1990

Tras alcanzar as 
cifras de 10.000 

traballadores e 150 
tendas, implantación 

da estratexia 
comercial SPB 

(Sempre Prezos 
Baixos), que máis 
adiante derivará 
no Modelo de 
Calidade Total.

1993

Nacemento das 
marcas Hacendado, 

Bosque Verde, 
Deliplus e Compy.

Apertura do 
supermercado 

número 200, en 
Segorbe (Castelló).

Asínase o primeiro 
convenio de 

empresa para todos 
os traballadores.

1996

Acordo de unión 
con Almacenes 
Gómez Serrano, 

Antequera (Málaga).

1997
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TRAXECTORIA MERCADONA 1977-2019 

Finaliza o proceso, 
iniciado en 1995, de 
converter en fixos 
todos os membros 

do cadro de 
persoal, que neses 
momentos era de 

16.825 traballadores.

Inauguración do 
Bloque Loxístico de 
Antequera (Málaga).

Iníciase o proxecto 
de novo deseño 

e modelo de 
perfumerías.

1999

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).

2000

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 apertura 

do seu primeiro  
supermercado en 

Linares (Jaén).

2001

Primeira empresa 
en realizar 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 
supermercado 
nas instalacións 
de El Mercat de 

l’Olivar, en Palma.

2003

122



Inauguración do 
Bloque Loxístico de 
Huévar (Sevilla) e 
do terceiro centro 
educativo infantil 

da empresa.

2004

Vixésimo quinto 
aniversario da 

compañía.

Inauguración da 
tenda número 1.000 

da compañía, en 
Calp (Alacant).

2006

Inauguración do 
Bloque Loxístico 
de Granadilla de 
Abona (Tenerife).

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

2005

Posta en marcha 
da primeira fase do 

Bloque Loxístico 
Almacén Século XXI 

de Ciempozuelos 
(Madrid).

Cuarta empresa 
do mundo 

mellor valorada 
en reputación 

corporativa, de 
acordo co estudo do 
Reputation Institute 

de Nueva York.

2007
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TRAXECTORIA MERCADONA 1977-2019 

Sinatura do Convenio 
Colectivo e Plan de 

Igualdade 2014-2018.

Reinventarnos para 
ser máis tendeiros. 

Implantación de 
novas seccións 

de frescos.

Inicio do 
desenvolvemento 

da Cadea 
Agroalimentaria 

Sostible de 
Mercadona.

Inauguración do 
Bloque Loxístico de 
Guadix (Granada).

2013

Apertura do 
supermercado 1.500, 

situado na cidade 
de Santander, no 
barrio de Cazoña.

Posta en marcha 
do novo Centro 

de Procesamento 
de Datos situado 
en Albalat dels 

Sorells (Valencia).

2014

Novo Centro de 
Formación e Servizos 

en Albalat dels 
Sorells (Valencia).

O modelo de 
innovación radical 

de Mercadona 
é recoñecido 

internacionalmente.

2015

Realiñamento de 
Mercadona co 

Modelo de Calidade 
Total, quince anos 

despois da súa 
implantación.

Carro Menú para 
ofrecerlle ao “Xefe” 
o carro da Compra 

Total de maior 
calidade e máis 

barato do mercado.

Inauguración do 
Bloque Loxístico 
de Ingenio (Gran 

Canaria).

2008

124



Desenvolvemento da 
estratexia Frescos 

Global para impulsar 
e modernizar as 
novas seccións 

de frescos.

Adquisición de 
parcelas para o novo 

Bloque Loxístico 
de Parc Sagunt, en 
Sagunt (Valencia).

Inicio do proxecto 
de transformación 

dixital da man 
da compañía 

tecnolóxica SAP.

2017

Lanzamento en 
Valencia do novo 
servizo de venda 

en liña, para probar 
e aprender, e 

apertura do primeiro 
almacén en liña, 

Colmea, en Vara de 
Quart (València).

Implantación da 
nova sección de 

Listo para Comer.

Evolución do Modelo 
Interprovedor cara 
ao Provedor Totaler 

co obxectivo de 
continuar sendo 
a mellor opción 
para “O Xefe”.

Sinatura do Convenio 
Colectivo de 

Empresa e Plan de 
Igualdade 2019-2023.

2018

O proxecto de 
internacionalización 

convértese en 
realidade coa 

apertura da primeira 
tenda en Portugal, 

concretamente 
en Canidelo, en 

Vila Nova de Gaia, 
distrito de Porto.

Inauguración doutras 
9 tendas en Portugal, 
todas elas eficientes, 

situadas nos 
distritos de Porto, 

Braga e Aveiro.

2019

Aproba iniciar o 
seu proxecto de 

internacionalización 
coa entrada en 

Portugal.

Inauguración dos 
dous primeiros 

supermercados co 
Novo Modelo de 
Tenda Eficiente, 

situados en  Puerto 
de Sagunto 

(Valencia) e na 
localidade de 

Peligros (Granada).

2016
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Exterior do supermercado de Esmaltaciones en Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava.
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O Proxecto Mercadona segue avanzando...
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ESPAÑA
www.mercadona.es

www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

PORTUGAL
www.mercadona.pt 

www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt

www.youtube.com/mercadonaportugal
www.instagram.com/mercadona_portugal
 www.linkedin.com/company/mercadona

CANLES DE ATENCIÓN AO CLIENTE

IRMÃDONA SUPERMERCADOS S.A.
Rua Pinheiro Manso, 471

4100-413 Porto (Portugal)
Teléfono: (+351) 221 201 000

MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016

Tavernes Blanques (Valencia)
Teléfono: (+34) 963 883 333




