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OS NOSOS FEITOS
MÁIS RELEVANTES

2014

O XEFE

1.521

tendas en 2014
60 aperturas e 30 reformas
Presenza en

traballadores con emprego
estable e de calidade

37

450

1.270

4,9

263

novidades na oferta
100 novidades desenvolvidas
cos “Xefes” (coinnovación)

millóns de fogares compran
en Mercadona

14,4%

cota de mercado en superficie
total de venda da distribución
organizada en España
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74.000

17

Comunidades Autónomas
Apertura da primeira tenda
en Euskadi

Supermercado na r/ Veneçuela, Barcelona.

O TRABALLADOR

millóns de euros investidos en
formación

euros brutos/mes de soldo de
inicio do persoal base
1.101 euros/mes netos

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

+4%

incremento de produtividade
por traballador

EL
O PROVEEDOR
PROVEDOR

A
LASOCIEDADE
SOCIEDAD

ELOCAPITAL
CAPITAL

14.900

1.484

20.161

120

4.100

fabricantes interprovedores

millóns de euros achegados
ao PIB nacional

10.103

500

400.000

millóns de euros investidos en
compras en España, un 85%
do total

millóns de euros investidos
polos interprovedores

millóns de euros de
contribución tributaria

postos de traballo directos e
indirectos

30

4.100

+2.000

Colaboración con

novas fábricas e liñas de
produción

provedores comerciais e de
servizo

+20.000

pemes e produtores de
materias primas

toneladas de alimentos
doados

73

comedores sociais

53

millóns de euros de
facturación (+2%)

millóns de quilos-litros
(quilitros) vendidos (+3%)

655

millóns de euros de
investimento

543

millóns de euros de beneficio
neto (+5%)

51

días de prazo medio para
pagamento a provedores

bancos de alimentos e outras
entidades

5

MENSAXE DO PRESIDENTE

A capacidade e vontade para adaptarnos aos cambios
durante os últimos anos foron as principais actitudes que
distinguiron a cantos formamos parte do Proxecto Mercadona.
Conscientes de que a mellor forma de construír o futuro é
ir por diante, recoñecendo os erros e tendo sempre como
faro a satisfacción do “Xefe”, que é como denominamos
internamente os nosos clientes, en Mercadona estamos
sempre preparados para o permanente cambio.
O ano 2014, que deixamos atrás, estivo marcado por esta
máxima. Un ano no que, ademais, centramos todos os
esforzos en garantir o noso traballo diario. Grazas a iso,
realizamos movementos para dispoñer de produtos cunha
estrita seguridade alimentaria, cunha gran calidade e calidez,
dentro dunha oferta eficaz e ao menor prezo posible, con
cómodos supermercados que permiten facer a compra co
mínimo tempo e cun servizo e trato excelente. Compromisos,
todos, que responden ao obxectivo principal da compañía:
ofrecerlles aos nosos “Xefes” unha satisfacción total e o
mellor Carro Menú do mercado.
A aposta pola excelencia no servizo e todos os esforzos
que destinamos a iso durante o ano, tiveron tamén o seu
reflexo na positiva evolución das novas seccións de frescos.
E como consecuencia de todo iso, nos resultados obtidos
en 2014. As vendas da compañía durante estes doce meses experimentaron un crecemento dun 3% en volume, ata
alcanzar os 10.103 millóns de quilos-litros, mentres que a
facturación se elevou un 2%, ata os 20.161 millóns de euros.
Igualmente destacable foron os máis de 655 millóns de
euros de investimento da compañía, destinados fundamentalmente á apertura e reforma dos nosos supermercados, á
construción de novos bloques loxísticos e á remodelación
das novas seccións de frescos. Este esforzo investidor
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permitiunos alcanzar a cifra de 1.521 supermercados, tras
cumprir o pasado mes de agosto un fito tan relevante como
foi a apertura do noso supermercado 1.500, situado na
cidade de Santander.
Xunto a esta meta, difícil de imaxinar cando iniciamos o
Proxecto Mercadona, o ano 2014 tamén foi o escenario
doutro fito importante para a compañía, e moi especialmente
para as máis de 270 persoas que forman o noso equipo
informático. Tras iniciar en 2012 o plan de transformación
dixital, este ano puxemos en marcha o Centro de Proceso
de Datos, un novo cerebro informático que nos vai permitir
axilizar procesos e xestionar en tempo real a oferta para
reforzar aínda máis a eficiencia e a produtividade da compañía e dos provedores.
Precisamente o incremento da produtividade de todos os que
participamos no Proxecto Mercadona enmárcase na idea
de que canto máis produtivo é un individuo, unha empresa
o un país, tamén é máis dono das súas propias decisións.
E noso caso, todos, dende os máis de 74.000 traballadores
-que cerraron o ano cun incremento da produtividade de 4
puntos- ata os 120 interprovedores e os provedores, conseguiron incrementar a súa eficiencia, un dos piares clave
da rendibilidade obtida en 2014.
Ao longo do ano seguimos traballando no desenvolvemento da Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona
(CASPOPDONA, como nós a chamamos), unha iniciativa
que persegue impulsar un crecemento económico sostible
baseado na colaboración co sector primario e os fabricantes,
para achegar unha maior eficiencia á cadea. Abordamos
este reto, aínda na súa primeira fase, a partir dunha nova
forma de relacionarse entre todas as partes: Mercadona, o
provedor e o sector primario.

O éxito deste novo modelo de relación debe pasar por unha
premisa irrenunciable: escoitar moito a todos, porque quen
escoita aprende. Poñernos no lugar de cada un dos outros
elos á hora de tomar unha decisión, permite definir xuntos
un proxecto común, co obxectivo de que detrás de cada
produtor que estea na nosa Cadea Agroalimentaria Sostible
e comparta o Modelo de Calidade Total, haxa un proxecto
de futuro e rendible.
Nesta vontade de implicarse para crear unha industria
moderna e innovadora están comprometidos tamén os
interprovedores, que investiron 500 millóns de euros en
2014 e xunto aos que máis de 43.500 persoas desenvolven
o seu labor diariamente. Estas cifras poñen de manifesto
o compromiso adquirido e evidencian un feito de especial
relevancia que compartimos cantos formamos o Proxecto
Mercadona: a convicción de que unha iniciativa empresarial
comprometida e produtiva é un valor diferencial importante
para un país.
No caso de Mercadona, a nosa iniciativa empresarial contribúe ao crecemento de forma compartida, a través da mellora
do benestar social e da busca de solucións innovadoras
como resposta aos retos dunha sociedade cambiante. Non
en van, Mercadona incrementou a súa contribución tributaria
ao país ata alcanzar os 1.484 millóns de euros en 2014.
En Mercadona cremos que os beneficios son o resultado
de aplicar un modelo de negocio que debe satisfacer
con anterioridade o resto de compoñentes da empresa, o
“Xefe”, o Traballador, o Provedor e a Sociedade. En 2014 a
aplicación dese modelo permitiulle á compañía obter uns

beneficios netos de 543 millóns de euros. E tamén, como xa
fai dende o ano 2001, repartir entre os traballadores máis de
263 millóns de euros en concepto de prima por obxectivos,
1 de cada 4 euros dos beneficios totais, o que reflicte que
o éxito compartido sabe mellor.
Moitos son os retos que temos por diante en 2015. Para
abordalos con éxito, estou convencido de que a mellor
forma é desenvolver a capacidade de liderado no noso
traballo diario, que debe ser a forza que motive o talento de
todos os que formamos Mercadona. Un talento entendido
como a capacidade de cambiar, de crear, de aprender e
de adaptarse ao futuro, porque a verdadeira importancia
do talento individual é o efecto multiplicador que imprime
cando se suma ao proxecto colectivo na busca da máxima
satisfacción dos “Xefes”, os nosos clientes.
Juan Roig

“

A iniciativa empresarial pode
contribuír ao crecemento de
forma compartida, a través da
mellora do benestar social e da
busca de solucións innovadoras
como resposta aos retos dunha
sociedade cambiante

“
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O modelo de
Mercadona facilítanos a

toma de
decisións

a todos os que
formamos parte do proxecto

En agosto de 2014 Mercadona alcanzou a cifra de 1.500 supermercados coa inauguración dunha nova tenda en Santander, concretamente na Av. José Gutiérrez Solana, no
10

MERCADONA:
O NOSO
MODELO
Que é Mercadona?
Modelo Mercadona
Algúns feitos 2014

barrio de Cazoña.
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QUE É MERCADONA?

Mercadona é unha compañía de supermercados de capital
español e familiar. Dende a súa fundación, o obxectivo é
satisfacer plenamente todas as necesidades de alimentación, limpeza do fogar e hixiene persoal dos seus clientes,
así como as necesidades relacionadas co coidado das
súas mascotas. Conta cun cadro de persoal composto por
74.000 traballadoras e traballadores que se esforzan cada
día por ofrecer a máxima excelencia no servizo. Grazas a
eles, máis de 4,9 millóns de fogares depositan anualmente
a súa confianza na compañía.
No momento do peche de 2014, Mercadona conta cunha
rede de 1.521 supermercados, tras inaugurar 60 novas tendas e cerrar 6 que non respondían aos estándares actuais
requiridos pola compañía. E por primeira vez ten presenza
en 17 comunidades autónomas, tras a inauguración en
outubro da súa primeira tenda en Euskadi, concretamente
na cidade de Vitoria-Gasteiz.
Para construír un proxecto de crecemento sostible e compartido, Mercadona basea todas as súas decisións nun modelo
de xestión específico dende 1993, que evolucionou ano tras
ano coa participación de cantos forman a compañía. Con este
modelo persegue satisfacer coa mesma intensidade os cinco
compoñentes en toda a Cadea Agroalimentaria Sostible de
Mercadona: “O Xefe”, como internamente denomina os seus
clientes, o Traballador, o Provedor, a Sociedade e o Capital.
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MODELO
MERCADONA

Definir Obxectivos
e Estratexias

5
4
3
2
1

PARADIGMAS

VERDADES
UNIVERSAIS

NECESIDADES
DOS 5
COMPOÑENTES

VISIÓN

MISIÓN
Fundamentos do Modelo
de Calidade Total
En Mercadona temos asumido que para aprender,
mellorar e medrar, debemos escoitar e aceptar as
opinións dos demais. Todas elas axudáronnos a
desenvolver un Modelo de empresa que dende o
principio estivo baseado en verdades universais
e paradigmas, que son os fundamentos que
conforman os nosos valores e o noso comportamento. Estes leváronnos a actuar sempre de
dentro cara a fóra para ter unha visión compartida e responsable con todos os compoñentes
do noso ámbito.
A verdade universal máis relevante é “Dar-PedirEsixir”: para poder recibir, primeiro hai que dar,
compromiso que nos permite esixir o acordado.
Os paradigmas son o punto de vista dende o
que vemos as cousas cada un de nós. De aí a
importancia de compartir todos na compañía o
mesmo paradigma, o mesmo punto de vista. No
noso caso: o Modelo de Calidade Total.
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ESQUEMA DO MODELO DE MERCADONA
FUNDAMENTOS DO MODELO: VERDADES UNIVERSAIS E PARADIGMAS
MISIÓN

VISIÓN

“Prescritores totais das solucións
necesarias para que `O Xefe´
fabrique a súa Compra Total
(Frescos e Secos) dentro dunha
Cadea Agroalimentaria Sostible”

“Conseguir unha Cadea Agroalimentaria
Sostible de Mercadona que a
Sociedade queira que exista e sinta
orgullo dela, a través do liderado
e tendo `O Xefe´ como faro”

NECESIDADES DOS 5 COMPOÑENTES
Definir Obxectivos e Estratexias para satisfacer as necesidades dos 5 compoñentes
por orde secuencial, pero sendo todos igual de importantes

1

“O XEFE”
Como internamente
Mercadona denomina
os seus clientes

2

O TRABALLADOR

3

O PROVEDOR

4

A SOCIEDADE

5

O CAPITAL

Os fundamentos do Modelo de Mercadona son as verdades
universais e os paradigmas que aplica, o que permite ter
unha visión compartida e responsable con todos os compoñentes do noso ámbito. Ademais de ofrecer solucións
acertadas con axilidade seguindo un mesmo modelo de
referencia, porque “quen ten un modelo, ten un tesouro;
e o éxito, compartido, sabe mellor”.
Grazas ao seu Modelo, Mercadona desenvolve obxectivos e
estratexias específicas para satisfacer os cinco compoñentes, entre os que se encontra o Provedor que, igualmente,
traballa para satisfacer cada un dos seus compoñentes

14

e desta maneira garantir a satisfacción de toda a nosa
Cadea Agroalimentaria Sostible. Nesta liña, para tratar
a misión e a visión de forma tanxible e alcanzable, a
compañía comparte estratexias transversalmente ao
longo de toda a cadea, o que permite planificar as
accións de forma conxunta con todas as partes.
Con iso trata de visualizar e darlles prioridade
aos cambios de maneira ordenada para axustar
procesos evitando desequilibrios, de forma
produtiva, porque a mellora é unha constante
en Mercadona.

Quen ten un

modelo,
ten un

tesouro
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A continuación, cítanse algúns
dos obxectivos e estratexias
para satisfacer cada un
dos cinco compoñentes.
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O TRABALLADOR
O PROVEDOR

Unha das vantaxes de dispoñer
dun modelo empresarial sólido
é que axuda a todos a ir na
mesma dirección, facilita a toma
de decisións áxiles no traballo
diario, permite desenvolver
estratexias adecuadas e alcanzar
os obxectivos marcados. Todo
iso, con miras a consolidar
un crecemento baseado no
longo prazo e en compartir
os resultados obtidos.

A SOCIEDADE

MERCADONA
DESENVOLVE
ESTRATEXIAS
CONCRETAS QUE LLE
PERMITEN ALCANZAR
OBXECTIVOS
ESPECÍFICOS PARA
SATISFACER CADA
UN DOS CINCO
COMPOÑENTES

O CAPITAL

OBXECTIVOS E
ESTRATEXIAS
NOS 5
COMPOÑENTES

“O XEFE”

COMPOÑENTES E OBXECTIVOS

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

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

Compartir un proxecto común baseado
nos fundamentos do Modelo.
Relación de traballo conxunto a longo prazo cun
mesmo obxectivo: a satisfacción total do “Xefe”.

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

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

ESTRATEXIAS

RR Máxima calidade ao mínimo prezo: Carro Menú

ALGÚNS FEITOS 2014
RR Baixada do prezo do Carro Menú para ofrecerlle ao “Xefe” a súa Compra Total ao
mínimo custo mensual

RR Plan de parabenos en produtos de tratamento facial e corporal

RR Garantir Seguridade Alimentaria sempre

RR 270 instalacións avaliadas a provedores
RR 150 auditorías de distintos procesos loxísticos

RR Novas seccións de frescos

RR Peixe, forno, froita e verdura implantados
RR Aumento do 1,2% en cota de mercado

RR Innovación transversal

RR Novo Centro de Proceso de Datos (CPD)
RR 450 novidades na oferta
RR 100 novidades desenvolvidas cos “Xefes” (coinnovación)
RR Plan Tendas por Ambientes (99%) e Ecoeficientes (40%)

RR Estabilidade, conciliación, formación, promoción,

RR Aplicación do novo Convenio Colectivo 2014
RR Soldo de inicio do persoal base 1.270 € brutos ao mes, que son 1.101 € netos ao

directivos líderes

mes, máis unha ou dúas primas por obxectivos, segundo a antigüidade

RR Máis de 11.200 persoas en plans de formación

RR Compromiso e implicación

RR O 98% dos traballadores obtén prima por cumprir compromisos

RR Plan de Igualdade

RR O 64% dos directivos ascendidos en 2014 son mulleres

RR Rotación

RR 2,5% (-0,7 puntos respecto a 2013)

RR Impulsar a industrialización e a economía produtiva cos

RR Máis de 30 novas fábricas e liñas de produción
RR Investimento de 500 millóns de euros
RR Traslado da produción de cueiros de Polonia e Suecia a España

RR Seguir avanzando no desenvolvemento do Proxecto
Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona

RR Avanzar no Modelo de Relación con Provedores
RR Impulsar o traballo conxunto con produtores locais, 4.800 máis que en 2013

RR Impulsar relación baseada no Código de Boas

RR Convenios con novos fabricantes interprovedores baseados na estabilidade

RR Crecemento compartido para achegar beneficios á

RR Contribución tributaria de 1.484 millóns de euros
RR Investimento de 655 millóns de euros

RR Diálogo e transparencia

RR Máis de 280 reunións con asociacións de consumidores e de intolerancias

fabricantes interprovedores

Prácticas Comerciais con Interprovedores
sociedade

RR Impulsar o emprendemento

e na transparencia

alimentarias, e veciños, a través do Plan de Relación co Ámbito

RR Implicación persoal de Juan Roig no Grao Universitario ADE para
Emprendedores de EDEM Escola de Empresarios e o
Premio Jaime I Emprendedor

RR Sistema de Xestión Ambiental baseado na optimización loxística, o aforro
RR Ambiente e Acción Social

enerxético, a prevención e xestión de residuos: 34 millóns de kWh aforrados

RR Colaboración con 53 Bancos de Alimentos e outras entidades, e entrega diaria de
produtos a 73 comedores sociais

RR Crecemento e rendibilidade

RR Incremento do 2% da facturación, 3% en volume (quilitros) e 5% do beneficio

RR Reinvestimento e visión de longo prazo

RR Incrementar ano tras ano os nosos recursos propios para ter unha empresa cada

RR Beneficio compartido

RR Do beneficio total repártese un 25% co Traballador (primas), un 25% coa Sociedade

vez máis sólida: 446 millóns de euros de beneficio destinados a iso en 2014
(impostos), un 40% en Reinvestimento e un 10% co Capital (dividendos)
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A mellor forma de

construír
o futuro

é ter sempre como faro
a satisfacción do “Xefe”

Macarena, “Xefa” do supermercado da Urb. Sierra Mar, Nerja, Málaga.
18

1

O XEFE
1.1 Máxima Calidade ao Mínimo Prezo
1.2 Seguridade Alimentaria e Calidade
1.3 Innovación Transversal
1.4 Comunicación co “Xefe”
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MÁXIMA CALIDADE
AO MÍNIMO PREZO

Evitar custos innecesarios e xerar aforros constantes no Carro Menú dos nosos
“Xefes”: a Compra Total coa maior calidade ao mínimo custo mensual
Unha das principais características de Mercadona, que
forma parte de todos os métodos e procesos que deseña,
é a sinxeleza, un dos seus principais valores diferenciais
para centrar todos e cada un dos seus recursos en satisfacer
totalmente os seus “Xefes”. Faino destinando un especial
esforzo á busca da excelencia no traballo rutineiro diario,
clave para ofrecerlles sempre aos seus clientes a máxima
calidade e ao mínimo prezo posible, por medio dunha oferta
eficaz que lles garante seguridade alimentaria, máxima calidade e calidez, un mínimo prezo, un servizo excelente e o
mínimo tempo para satisfacer a súa experiencia de compra.
Para poder alcanzar este compromiso, Mercadona, dende
1993, aposta pola estratexia comercial Sempre Prezos
Baixos (SPB), ao tempo que se esforza diariamente para
evitar custos innecesarios e xerar aforros constantes. Isto
permítelle poder ofrecerlles aos seus clientes o Carro Menú:
o carro da Compra Total coa maior calidade e ao mínimo
custo mensual, factor moi relevante para o presuposto dos
fogares que depositan a súa confianza na compañía.

En 2014, e no marco desta persecución continua da Produtividade sostible, que combina a eficiencia e o compromiso,
Mercadona traballou para baixar o prezo do Carro Menú. Para
iso, ao longo do ano leváronse a cabo diferentes iniciativas e
melloras en todos os procesos, como por exemplo cambios
nos tamaños dos formatos, introdución de novas referencias
ou incrementos de eficiencia nos procesos loxísticos.
Ademais, tras observar e escoitar os nosos “Xefes”, e comprobar que ao pasar pola liña de caixa levaban produtos
duplicados, puidemos tomar decisións para ofrecerlles
solucións con produtos que axuden a abaratar o Carro
Menú, por exemplo agrupando cantidades ou modificando
formatos en máis de 50 produtos. Grazas a esta actitude
seguimos cumprindo coa estratexia de máxima calidade
ao menor prezo. Estes produtos tiveron un incremento de
vendas dunha media de 12 unidades por tenda e día.

TODAS AS ESTRATEXIAS APLICADAS POR MERCADONA SITÚAN “O XEFE” NO CENTRO
DE TODAS AS DECISIÓNS

SEGURIDADE
ALIMENTARIA

MÍNIMO
TEMPO

MÁXIMO SERVIZO
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MÁXIMA
CALIDADE

“O XEFE”

NO CENTRO DE TODAS
AS DECISIÓNS

MÁXIMA
CALIDEZ

OFERTA
EFICAZ

MÍNIMO PRESUPOSTO

Baixada do prezo do
Carro Menú
para ofrecerlle ao “Xefe”
a súa Compra Total ao
mínimo custo mensual

Un exemplo diso é
agrupar unidades
naqueles produtos dos cales
se vende máis dunha unidade
de media en cada acto de
compra, para baixar o prezo e
abaratarlle o Carro Menú
ao “Xefe”

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

Tomate frito receita artesá do fabricante interprovedor
Conservas El Cidacos, en La Puebla de Montalbán (Toledo).
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SEGURIDADE ALIMENTARIA
E CALIDADE

Un exhaustivo control de todos e cada un dos procesos para
ofrecerlles aos consumidores as máximas garantías
Para Mercadona, garantir a seguridade alimentaria é tanto
unha prioridade como unha obsesión que, ademais, comparten todos os interprovedores, fabricantes das marcas
Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy, entre outras. Por iso, traballa constantemente para ofrecerlles aos
consumidores as máximas garantías, o que se traduce nun
exhaustivo control de todos e cada un dos procesos.
O compromiso da compañía neste ámbito é total e reflíctese
no cumprimento, sempre e baixo calquera circunstancia,
da Regra de Ouro de Mercadona, que garante, por esta
orde, que calquera produto da súa oferta ten primeiro que
garantir a seguridade alimentaria; despois, a calidade; logo,
a calidez; en cuarto lugar, ofrecer servizo; en quinto, ser
competitivo en prezo; e por último, xerar beneficio.

DECÁLOGO DE SEGURIDADE ALIMENTARIA
EN PROVEDORES E INTERPROVEDORES

Incorporado en 2012 e tras a súa última actualización
realizada pola compañía, permite valorar e verificar os
niveis de seguridade alimentaria de forma áxil e continuada.
1. Identificación dos seus Provedores
2. Control de produción
3. Control de incorporación de cambios
4. Análise e control de puntos críticos
5. Control de limpeza e manipulación
6. Control de instalacións
7. Verificación de detectores
8. Verificación de melloras de calidade
9. Método de Xestión de Alertas
10. Certificacións

PLAN CONTROL DE SEGURIDADE ALIMENTARIA E CALIDADE
Avaliación de instalacións e procesos de provedores
Control dos produtos frescos: vacún, polo, leite e derivados
lácteos, peixe, moluscos, froita, verdura e bolos
Auditorías de procesos loxísticos
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+270

instalacións avaliadas

+250

controis realizados

150 auditorías

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

provedores
95% dos

Certificación ISO 9001 Sistemas de Xestión da Calidade

provedores
96% dos

Para ofrecerlles as máximas garantías aos consumidores,
a compañía conta cun Sistema de Xestión de Calidade e
de Seguridade Alimentaria que engloba toda a cadea de
subministración: dende a súa orixe ata o consumidor final.
A compañía seguiu traballando en 2014 para ofrecer a máxima transparencia coa adaptación da etiquetaxe ao novo
Regulamento de Información ao Consumidor, ao Regulamento
(UE) n.º1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello
sobre a Información Alimentaria (EUFIC) que se lle facilitou
ao consumidor. Grazas a iso, tanto os produtos envasados
polos nosos provedores como os que se comercializan a
granel nas nosas tendas, e en venda en liña a través da nosa

web, facilitan toda a información relevante: denominación do
alimento, listaxe de ingredientes, identificación de alérxenos
(incluso a nivel de trazas), composición nutricional, adaptación do tamaño de letra, marca de datas, cantidade neta,
condicións de conservación e modo de emprego. Todo iso,
co obxectivo de facilitar ao máximo a compra dos “Xefes”
e que saiban que os produtos que adquiren cumpren ao
100% os requisitos de seguridade alimentaria, para o que
resulta clave que as etiquetas ofrezan información veraz
e detallada. Mercadona leva cumprindo dende 1996 con
esta máxima transparencia en todas as súas marcas, tanto
en Hacendado, como en Bosque Verde, Deliplus e Compy,
entre outras.

En 2014 Mercadona comprou máis de 33.400 kg de pataca de Álava ao provedor Udapa S. Coop. que se venderon en Euskadi e Navarra.
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Ampliación da oferta
para celíacos nun

70%

nos últimos dez anos

Amalia e María, “Xefas” do supermercado de Los Mondragones, Granada.

No momento do peche do ano Mercadona dispoñía dunha
oferta de 900 produtos sen glute, fronte aos 850 de 2013.
Todas estas referencias, como o resto de produtos que
forman parte da oferta da compañía, ofrecen a máxima
calidade e totais garantías alimentarias e nutricionais.

900

produtos sen glute
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Ademais diso, a compañía seguiu innovando para atender
suxestións dos seus clientes tamén en materia de ingredientes. Neste sentido, a contribución dos seus “Xefes” foi
clave, por exemplo, para emprender a iniciativa, comezada
en 2011, de substituír os parabenos da formulación dos
seus produtos de perfumaría, que finalizará durante 2015.

GRUPO DE TRABALLO DE INTERPROVEDORES DE COSMÉTICA (GTIC)
En 2014 Mercadona e os fabricantes interprovedores puxeron en marcha o Grupo de Traballo de
Interprovedores de Cosmética (GTIC) co obxectivo de axilizar e reforzar os métodos de calidade e seguridade
estandarizados. Ao longo do ano, os integrantes do GTIC mantiveron doce reunións para:

Crear e propoñer unha
POLÍTICA DE
CONSERVANTES
que engada valor

CLARIFICAR CRITERIOS,
como por exemplo,
a SUBSTITUCIÓN DOS
PARABENOS

Analizar as
SUXESTIÓNS
DE MELLORA
dos “Xefes”

Así mesmo, para dar a coñecer os esforzos que está realizando e compartir os seus
obxectivos, o GTIC mantivo reunións con distintas institucións na materia.

Proxecto para desenvolver
PRODUTOS SEN PARABENOS

2010

Primeira liña facial
SEN PARABENOS

2011

2012

2013

2014

Desenvolvemento de novos produtos para tratamentos faciais e corporais

2015

Continuamos
co proxecto
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CENTRO DE PROCESO DE DATOS
En 2014 Mercadona puxo en marcha un novo Centro de
Proceso de Datos en Albalat dels Sorells (Valencia). Este novo
proxecto, que reforza a competitividade da compañía, implicou
no seu deseño e construción máis de 600 enxeñeiros e supuxo
un investimento de 45 millóns de euros, dentro do Proxecto
de Transformación Dixital da compañía que ascende a 126
millóns de euros. Coa súa posta en marcha, Mercadona dispón
actualmente dun novo “cerebro informático” que dota toda a súa
estrutura de axilidade na toma de decisións e na introdución de
novos cambios para adaptarse ao terreo, mellorar a eficiencia,
contribuír a potenciar a calidade dos produtos, especialmente
na oferta de frescos, e reforzar os sistemas de trazabilidade
para, como é o obxectivo da compañía, poder ofrecerlle ao
“Xefe” un servizo excelente.

45
millóns de euros
de investimento

600
enxeñeiros implicados
no proxecto

Centro de Proceso de Datos en Albalat dels Sorells, Valencia. Deseñado por Rstudio Arquitectura.
26

13

INNOVACIÓN TRANSVERSAL

Diferenciarse por medio da innovación é investir no futuro de Mercadona

Para Mercadona, innovar é estar pensando constantemente
no “Xefe”, en ofrecerlle solucións ás súas necesidades que
lles engadan valor e polas que, polo tanto, estean dispostos
a pagar.
A compañía dispón dun modelo propio de innovación
transversal que trata catro áreas fundamentais: innovación
de procesos, innovación de concepto, innovación tecnolóxica e innovación de produto. En todas elas, Mercadona
realiza importantes avances, que lle achegan ao conxunto
da compañía tanto melloras produtivas como de eficiencia.

estreita colaboración con clientes e provedores. Ao longo
de 2014, a compañía mantivo máis de 6.000 sesións cos
“Xefes” nos 12 centros de coinnovación. Como resultado
das devanditas sesións, incorporáronse máis de 100 novidades á oferta que tiveron unha gran aceptación, das 450
novidades introducidas na oferta en 2014.
Ademais diso, a compañía leva a cabo laboratorios, “bancos
de proba” situados en determinados supermercados. Como
por exemplo, o laboratorio de chacinaría e carne cortada
no momento, en funcionamento nun total de 252 tendas ao
finalizar 2014.

Dentro do modelo de innovación transversal de Mercadona
ocupa un papel relevante a coinnovación que se realiza en

INNOVACIÓN DE PROCESOS

INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
4 EIXES DA INNOVACIÓN

INNOVACIÓN DE CONCEPTO

■ Ecodeseño: máis de 250 medidas para minimizar residuos,
optimizar loxística e facilitar a reciclaxe.
Plan de sinerxías entre interprovedores: aproveitamento
de produtos e subprodutos para reforzar a eficiencia e
produtividade.
■ Tenda por Ambientes: nas que priman criterios como
espazos diferenciados por negocios, a eficiencia enerxética,
a produtividade ou a comodidade de uso. No momento do
peche de 2014, o 99% dos supermercados son Tendas
por Ambientes.

INNOVACIÓN DE PRODUTO

■ Proxecto de Transformación Dixital 2012-2018: cun
investimento estimado de 126 millóns de euros.
>

>

Centro de Proceso de Datos de Albalat (Valencia): novo
“cerebro” de Mercadona, posto en marcha en 2014 e
que supuxo un investimento de 45 millóns de euros.
Contactless: instalación dun total de 16.000 novos
terminais de cobramento.

■ 450 novidades en produto en 2014 e presenza de diversos
lanzamentos entre o Top Ten de produtos innovadores
nos últimos anos.
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Neles investiga e define iniciativas apoiándose nas experiencias de clientes e traballadores. Unha vez avaliados os
resultados obtidos, analiza tanto os éxitos como os erros,
o que lle permite decidir implantar ou non a iniciativa no
resto da cadea.

poder ofrecerlles respostas eficaces. No caso da oferta,
estas respostas tradúcense na elección de aproximadamente 8.000 referencias, de entre o máis dun millón
de produtos existentes en alimentación e hixiene no
noso país.

OFERTA EFICAZ PARA PRESCRIBIR
O MELLOR PRODUTO

O devandito labor de prescrición implica a capacidade de
poder ofrecerlles aos 4,9 millóns de fogares que confían en
Mercadona unha oferta completa de solucións que destaca
pola súa sinxeleza, eficiencia e competitividade. Unha oferta
na que calquera produto que forma parte dos seus lineais
non só debe satisfacer necesidades reais dos clientes,
senón que ten que engadir valor, non xerar duplicidades,
ter rotación e manter uns custos de procesos internos eficientes. E ademais, debe ofrecer totais garantías de calidez,

Dentro da súa estratexia de fomento constante da innovación,
a compañía leva anos traballando para poder ofrecerlle unha
Oferta Eficaz ao “Xefe”: produtos da máxima calidade e ao
mínimo prezo posible.
De feito, en Mercadona resulta fundamental saber captar
adecuadamente as necesidades dos seus “Xefes” para

FRESCOS LOCAIS

A nova xestión da oferta de frescos que Mercadona decidiu poñer en marcha
en 2011 permitiu fortalecer as economías locais e impulsar produtos da nosa
terra. En 2014, a compañía, por exemplo, adquiriu, entre outros produtos, 20
toneladas de amorodos de verán de Segovia; 190 toneladas de alcachofas
de Tudela; 4.000 toneladas de cereixas de Estremadura, Aragón e Alacant;
máis de 130.000 toneladas de laranxas e mandarinas españolas de
diferentes variedades; 100.000 toneladas de pataca española de Murcia,
Sevilla, Huelva, Albacete e Castela e León; 210 toneladas de uva de
Cádiz e Sevilla, etc.
Ademais diso, ao longo do ano a compañía seguiu avanzando nos
seus novos modelos de vendas de produtos frescos. No momento
do peche de 2014 todos os seus supermercados xa implantaran
as novas seccións de forno e de froita e verdura de proximidade,
tras dispoñer tamén, dende setembro de 2013, do novo modelo
de peixe fresco. Así mesmo, Mercadona segue traballando
no laboratorio de chacinaría e carne cortada no momento,
operativo nun total de 252 tendas ao finalizar 2014.
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calidade, punto óptimo de consumo, servizo e, obviamente,
seguridade alimentaria, todo iso ao prezo máis baixo posible.
Para logralo, Mercadona seguiu incorporando avances na
xestión da súa oferta, tras decidir en 2013 avanzar cara a
provedores especialistas. Con iso, a compañía continuou
adaptándose ao terreo para ofrecerlles aos seus clientes
os mellores produtos existentes, fabricados por especialistas e coa mellor relación calidade-prezo do mercado. Así,
por exemplo, seguiu avanzando na xestión da súa oferta
de frescos, cun crecemento en cota do 1,2%. Por medio
desta especialización, está consolidando un modelo que,
co obxectivo de ser máis tendeiros, persegue aglutinar as
estratexias tanto do grande como do pequeno: unificar
cantidade coa calidade que confire a especialización.

“

Os acordos son positivos porque
ofrecemos un bo produto e
gañamos en estabilidade

“

Emilio Sánchez,
presidente da Agrupación de Cooperativas
Valle del Jerte

4.000

toneladas de cereixas

compradas a provedores locais de El
Valle del Jerte (Cáceres), da comarca de
Valdejalón (Zaragoza) e de Villena (Alacant)

30%
máis que na campaña
anterior

Campos de cereixas do provedor Sat Vidrio no terreo La Sarda en Ricla, Zaragoza.
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Oferta Eficaz para prescribir
a mellor opción e ofrecerlle ao “Xefe”
produtos da máxima calidade
ao mínimo prezo

100 coinnovación
produtos de

colaboración

8000
.

REFERENCIAS NA OFERTA

450

novidades
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Neus, “Xefa” consumidora da nova crema de peto do fabricante interprovedor Verdifresh, fabricante da marca Hacendado.
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COMUNICACIÓN
CO “XEFE”

360.000 consultas e suxestións permitíronnos achegarnos máis ao “Xefe” en 2014

Mercadona mantén cos seus clientes unha relación estreita
baseada na confianza e na transparencia. Ademais, fomenta
unha actitude dialogante, promovendo a participación dos
clientes, que é clave para medrar.
Aínda que cantos forman parte do cadro de persoal se implican diariamente neste labor, é especialmente destacable
neste ámbito o traballo realizado polos máis de 180 monitores nos departamentos de Prescrición da compañía, que
logran, ao pé da tenda, captar e observar as preferencias
e necesidades dos “Xefes” para que a compañía poida
ofrecerlles respostas acertadas.

SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE (SAC)
Mercadona dispón dun Servizo de Atención ao Cliente que
canaliza todas as inquietudes que presentan os clientes a
través das diferentes canles que mantén abertas cos seus
“Xefes”. Grazas a iso, a compañía pode escoitar as súas
opinións e aclarar as súas dúbidas con maior axilidade e
acerto.
En 2014, as máis de 44 persoas que integran o Servizo de
Atención ao Cliente de Mercadona recibiron un total de
360.000 consultas e suxestións distintas, que contribuíron
a detectar puntos de mellora para, como é o seu obxectivo, ser a compañía que lles ofreza as mellores solucións a
través dunha oferta eficaz e dunha positiva experiencia de
compra co mellor servizo.

Rocío, “Xefa” do supermercado de Nao Concepción, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
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375.000

seguidores en Facebook

60.500

seguidores en Twitter

1.500

subscritores en YouTube

437.000
total seguidores en redes sociais

(+93.000 seguidores en 2014)

70.000 consultas en redes sociais
6.000 media de mencións/mes
Servizo de Atención ao Cliente

900 500 103

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
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Cristina, traballadora do supermercado Casa do Camiño, Cee, A Coruña.
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Para aprender,
mellorar, adaptarse
e medrar, o

talento
importa

2

O TRABALLADOR
2.1 Fomentar o liderado para construír equipos
2.2 Formación
2.3 Saúde e seguridade no traballo
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FOMENTAR O LIDERADO
PARA CONSTRUÍR EQUIPOS

Desenvolver valores que propicien o crecemento persoal e profesional
dun cadro de persoal comprometido e de alto rendemento
Moitos son os recursos que Mercadona destina ano tras ano
para fomentar unha cultura que propicie entre o conxunto
dos seus 74.000 traballadores e traballadoras a paixón pola
excelencia no servizo. Para logralo, a compañía aposta
por persoas líderes que, no seu traballo diario, saiban
inspirar aos seus equipos, desenvolver o seu talento,
confiran autonomía, fixen e cumpran uns compromisos e

crean firmemente na necesidade de desenvolver valores
como a responsabilidade, o afán de superación ou a
capacidade de asumir riscos.
Para poder dispoñer dun cadro de persoal comprometido
e de alto rendemento, Mercadona mantén unha política
de Recursos Humanos baseada na verdade universal

CONVENIO COLECTIVO 2014-2018
punto de partida dende o que realizar e incorporar melloras constantes na relación co seu cadro de persoal

INVESTIMENTO
EN CAPITAL HUMANO

CUMPRIMENTO
DOS COMPROMISOS

PRINCIPAIS FITOS ALCANZADOS
Subida progresiva do salario base que
se desvincula da inflación
Salario mínimo neto de entrada en Mercadona
superior a 1.000 euros
Prima por obxectivos cumpridos

Política retributiva
Ampliación da excedencia por coidado de fillos
ata que o menor faga 8 anos
Formación
Plan de Igualdade
baseado no Principio de Equidade: mesma responsabilidade, mesmo soldo
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0,5% de incremento en vigor en xaneiro de 2015
100% mínimo de inicio máis de 1.101 euros/mes netos
persoal base a xornada completa cobra como

98%

do cadro de persoal

+12.500

traballadores pasaron de tramo en
2014 (incremento 11% salario mensual)

90 solicitudes realizadas
+11.200
64%

persoas participaron en
plans de formación

dos postos ascendidos en
2014 son mulleres

de que para poder recibir, primeiro hai que dar. E canto
lle ofrece ao conxunto dos seus traballadores ten como
punto de partida o Convenio Colectivo, que a compañía
contempla como a base dende a que realizar e incorporar
melloras constantes na relación co seu cadro de persoal,
todas elas encamiñadas ao fomento de iniciativas que
propicien o crecemento conxunto tanto no ámbito persoal
como no profesional.
En 2014 entrou en vigor o novo Convenio de Empresa e
Plan de Igualdade asinado cos representantes da Unión
Xeral de Traballadores (UXT) e de Comisións Obreiras
(CCOO). E os doce meses do ano serviron non só para

DISTRIBUCIÓN DO CADRO DE PERSOAL

5%
Entre 40 e 49 anos

31%

Ata 29 anos

13%

8%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

+4%

INCREMENTO DE
PRODUTIVIDADE
POR TRABALLADOR

Entre 30 e 39 anos

51%

POR ÁREA DE ACTIVIDADE
Loxística

De feito, o novo Convenio Colectivo da compañía foi recoñecido a nivel europeo polo Foro de Diálogo Social do
Comercio da Comisión Europea como unha das mellores
prácticas laborais, tras destacar que “Mercadona continuou
a súa expansión a pesar da crise económica e ten unha boa
reputación pola súa estratexia sostible de Recursos Humanos”.

PRODUTIVIDADE

POR IDADES
Entre 50 e 64 anos

confirmar que os compromisos adquiridos cos traballadores se van alcanzando segundo o acordado, senón para
demostrar que o mellor investimento dunha compañía é
o que se emprega directamente no capital humano, cuxo
retorno, no caso de Mercadona, superou de sobra os
obxectivos marcados.

Tendas

89%

PRIMA POR OBXECTIVOS

263

Traballadores
que
o cobran

millóns de euros
repartidos entre o
cadro de persoal

98%

Oficinas

3%

ROTACIÓN
2014

POR SEXO
Homes
Mulleres

66%

34%

2013
2013
2012
2012

-0,7%

2,5%
3,2%
3,8%
de rotación respecto
a 2013
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A política de

Recursos Humanos
de Mercadona foi
recoñecida
internacionalmente
no libro The Good Jobs Strategy

Vicente, traballador do almacén de refrixerado do bloque loxístico de Abrera, Barcelona.
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TRABALLO DE CALIDADE E FOMENTO DA EQUIDADE
E DA ESTABILIDADE
Para conseguir que o conxunto do cadro de persoal estea
comprometido ao cen por cen coa evolución e o desenvolvemento do Proxecto Mercadona, a compañía mantén
unha política de Recursos Humanos que fomenta valores
irrenunciables e esenciais para as persoas. Aposta polo
desenvolvemento persoal e profesional, a estabilidade, a
formación, o liderado, a equidade e a autoesixencia, ao
tempo que impulsa unha cultura do respecto, igualdade e
diversidade, na que son claves a participación de todos e
o saber “falar claro”, motivo polo que a compañía fomenta o
desacordo, a crítica construtiva e o debate, imprescindibles
para aprender e medrar como empresa.

os membros do seu cadro de persoal con máis dun ano de
antigüidade e cuxa implicación durante o exercicio permitiu
non só alcanzar as metas xerais da compañía, senón tamén
cumprir os obxectivos persoais especificamente pactados
para o seu posto de traballo. En 2014, a compañía decidiu
repartir, no marco desta política de retribución variable, un
total de 263 millóns de euros en concepto de prima por
obxectivos entre o 98% dos traballadores e das traballadoras.

Ademais diso, a compañía dispón dunha política retributiva
que, baseada na equidade, persegue recompensar o esforzo
dos seus traballadores e traballadoras. De feito, os seus
salarios sitúanse por enriba da media do sector, o que se
traduce nun retorno de produtividade que en 2014 foi un
4% maior que en 2013 e que leva anos situándose tamén
por enriba da media do sector.

A política de Recursos Humanos de Mercadona foi novamente recoñecida nacional e internacionalmente en 2014.
Así, por exemplo, ocupa un espazo relevante no libro da
profesora Zeynep Ton do MIT Sloan School of Management.
Na súa obra, The Good Jobs Strategy, que se converteu nun
manual de referencia en Estados Unidos, cita a Mercadona
como exemplo de compañía no ámbito laboral. Destaca que
os traballadores reciben bos soldos e elevada formación,
teñen un clima laboral excelente e séntense valorados. E
conclúe que Mercadona hai tempo que comprendeu que
compartir o éxito é unha das claves para asegurar o crecemento constante.

Para recoñecer o esforzo individual e colectivo que conduce
á consecución dos obxectivos conxuntos, Mercadona comparte os beneficios obtidos ao longo do ano por medio da
súa política de retribución variable. Con iso, prima a todos

Esta forma de entender a xestión dos Recursos Humanos tamén
lle permitiu á compañía consolidarse novamente, de acordo
cos datos do estudo Merco Personas 2014, como a empresa
do sector da distribución mellor valorada neste sentido.

SALARIOS BRUTO/NETO

PERSOAL BASE (CAIXEIRO/A, REPOÑEDOR/A)
Táboa de salarios do persoal base de Mercadona en 12 mensualidades. Sen contemplar a prima
por obxectivos (unha ou dúas mensualidades máis dependendo da antigüidade).

ANTIGÜIDADE

- DE

1ANO

2 ANOS

3 ANOS

+ DE

4 ANOS

BRUTO/MES

1.270 €

1.403 €

1.557 €

1.728 €

NETO/MES

1.101 €

1.191 €

1.300 €

1.420 €

90%
do
persoal
base

En vigor 01/01/2015
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CONCILIACIÓN, CLAVE DO CRECEMENTO MUTUO
Consciente da necesidade de que quen ten que satisfacer “O Xefe” debe estar á súa vez satisfeito, Mercadona
mantén dende hai anos un importante compromiso coa
conciliación, que ano tras ano consolida coa incorporación
de medidas pioneiras que propician unha maior satisfacción por parte dos traballadores. Entre outras cifras,
cabe destacar que en 2014 un 6,5% de traballadoras do
cadro de persoal decidiu ser nai e, ademais, 3.063 nais
traballadoras optaron por alongar en 30 días os catro
meses de baixa maternal establecidos legalmente, o que
confirma a Mercadona como unha empresa comprometida
coa protección da maternidade.
Pero ademais, ao longo do ano seguíronse promovendo
melloras relacionadas co coidado de menores ao seu cargo,
como demostra o feito, por exemplo, de que 13.019 traballadoras e traballadores gozaran de xornadas reducidas.
Así mesmo, nalgúns destes casos levaron os seus fillos
aos centros educativos infantís gratuítos que a compañía

ten nalgún dos seus centros loxísticos, medida pioneira
que se empezou a implantar no ano 2001.
A consolidación deste compromiso coa posta en marcha
de medidas que permitan harmonizar a vida privada
e laboral do seu cadro de persoal, no que Mercadona
é consciente de que lle queda aínda moito percorrido,
permitiulle converterse na mellor empresa do seu sector
neste ámbito e na cuarta de España segundo o estudo
sobre a Situación de Conciliación en España elaborado
polo Instituto Internacional de Ciencias Políticas.
De acordo coas conclusións deste estudo, Mercadona
forma parte do conxunto de empresas que “teñen en
conta que a súa imaxe, as súas decisións e os seus
comportamentos xeran unha marca ou un estilo que hai
que seguir a nivel social, e iso implica non só cumprir a
lexislación, senón que ademais deben tratar de mellorar
a calidade de vida dos seus empregados, da sociedade
e dos seus clientes”.

Mellor empresa do sector distribución
e cuarta de España en

políticas de conciliación,
segundo o estudo sobre a
Situación de Conciliación en
España elaborado polo Instituto
Internacional de Ciencias Políticas

40

COMPROMETIDOS COA
CONCILIACIÓN

3.063

traballadoras optaron por
alongar 30 días a súa
baixa maternal

13.019

traballadores
gozaron de xornadas
reducidas en 2014

Mª José, traballadora do supermercado de Nao Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
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FORMACIÓN

Fomentar o talento para ofrecerlles a máxima satisfacción aos nosos “Xefes”

Mercadona confírelle unha especial relevancia ao talento e,
por iso, destina importantes esforzos a potencialo e reforzalo
entre o conxunto dos seus traballadores e traballadoras.
Faino a través da formación, consciente de que investir
recursos en intensificar as habilidades e coñecementos do
seu cadro de persoal impacta directamente na calidade dos
seus Recursos Humanos e na consecución de obxectivos.
Grazas a iso, Mercadona dispón dun cadro de persoal comprometido co alto rendemento e implicado, que canta máis
formación recibe maior disposición ten a traballar en equipo,
a asumir riscos para alcanzar as metas fixadas, ademais de

polos coñecementos e experiencia adquiridos, por medio
do esforzo, da responsabilidade e do afán de superación.
En 2014, no marco do seu compromiso coa formación, Mercadona realizou un investimento próximo aos 37 millóns de
euros, ata completar un total de 1.400.000 horas de formación, tanto xeral como específica, entre as que destacamos
9 accións formativas.
Para propiciar o desenvolvemento profesional de cantos forman parte do seu cadro de persoal, Mercadona desenvolve
un labor de formación que se inicia co Plan de Acollida, o

Paco Casado, coordinador de Prescrición de Peixe, impartindo o curso de ascenso de directivos.
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primeiro día de incorporación á empresa, e mantense durante toda a traxectoria profesional. Isto permite dispoñer
duns traballadores altamente cualificados e motivados, que
coñecen á perfección o que a compañía espera deles e
cuxo liderado os converte en persoas altamente resolutivas.
De feito, poder contar cun cadro de persoal altamente cualificado permite, paralelamente, consolidar o seu modelo
de promoción interna. Este modelo é diferencial e eleva a
proxección profesional ata o máximo expoñente, ata o seu
Comité de Dirección, como demostra o feito de que todos
os seus directores xerais sexan froito da promoción interna.

En 2014, esta aposta pola promoción interna levou a un
total de 452 persoas a asumir, grazas á súa valía e capacidade, novas responsabilidades dentro da empresa, nas
que poderán poñer en práctica non só a capacidade de
liderado adquirida, senón o resto dos coñecementos que
se lles trasladou a través dos diferentes plans de formación
recibidos ano tras ano. Nesta liña, cabe destacar as accións
formativas dirixidas ao colectivo de axudantes, que reciben
unha formación durante 26 semanas cun investimento medio
de 16.000 euros por persoa. Para este posto, Mercadona
tamén confiou no talento da súa “canteira”, xa que todos
eles proceden da promoción interna.

PLAN DE FORMACIÓN 2014

9

PLANS
FORMATIVOS

11.200

500

PERSOAS
FORMADAS

EUROS
POR TRABALLADOR

37

MILLÓNS DE EUROS
INVESTIDOS

PROMOCIÓN INTERNA 2013-2014 PERSOAS ASCENDIDAS A CARGOS DIRECTIVOS

452

PERSOAS
ASCENDIDAS

% mulleres ascendidas

mulleres

64%

2014

homes

36%

2013
2014

61%
64%

Comparativa e evolución da porcentaxe de mulleres ascendidas a cargos directivos dentro
do Plan de Igualdade para equilibrar a proporción de mulleres e homes directivos
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SAÚDE E SEGURIDADE
NO TRABALLO

Unha política preventiva específica para adaptarse ás necesidades de cada posto
Para Mercadona velar pola saúde e seguridade laboral é
unha responsabilidade prioritaria e un compromiso que
mantén e desenvolve. Faino a través da súa política preventiva, que afecta todos e cada un dos procesos produtivos
e postos de traballo.
Para iso, a compañía dispón dun Plan de Prevención e dun
Programa de Saúde Laboral, cuxa eficacia é contrastada
periodicamente tanto polas auditorías regulamentarias do
sistema de xestión de riscos laborais como pola propia
participación dos traballadores a través dos diferentes
comités de seguridade e saúde constituídos. Isto permite
que a súa política preventiva sexa eficaz, que se adecúe
ás diferentes actividades que se realizan e que permaneza
paralelamente aberta a calquera suxestión de mellora por
parte dos membros do cadro de persoal.
En 2014, e para reforzar aínda máis o seu compromiso
nesta materia, a compañía destinou máis de 12 millóns de
euros para introducir diferentes melloras preventivas, tanto
a través da formación como por medio do investimento en
equipos de protección específicos, melloras nos accesos
para o mantemento de máquinas e instalacións, a obtención
de certificacións ou a instalación de sistemas que evitan
esforzos innecesarios por parte dos traballadores nas tendas e nos almacéns.
Para manter os seus elevados estándares de esixencia, ao
longo de 2014 avaliáronse dende a mesma fase de deseño
todos e cada un dos novos procesos para a prevención e
seguridade dos traballadores, como por exemplo, os dos
novos modelos de venda de produtos frescos. Así mesmo,
estandarizáronse baixo estritos criterios de seguridade e
ergonomía todos os postos de traballo que se incorporaron,
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tanto nos procesos produtivos de tendas como en oficinas
e centros loxísticos.
Para protexer e manter a saúde das persoas que conforman o seu cadro de persoal, Mercadona conta cun equipo
de especialistas composto por 45 profesionais, 22 deles
técnicos de nivel superior especializados en Seguridade,
Hixiene e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada e 40 profesionais sanitarios. En 2014, este equipo foi o responsable
de desenvolver e levar a cabo todas estas melloras e, paralelamente, de facilitarlle ao conxunto dos traballadores a
información e formación necesarias e específicas para levar
a cabo as súas tarefas e minimizar os riscos derivados do
seu desenvolvemento.
Xunto ao traballo desenvolvido coas mutuas de accidentes
de traballo e enfermidades profesionais colaboradoras, e
como é tradicional dende hai anos, Mercadona colaborou no
intercambio de coñecementos cos Servizos de Prevención
dos principais provedores, o que sen dúbida é un punto importante de mellora continua para a compañía nesta materia.

Luís, traballador do supermercado da Av. Narangel, Tudela, Navarra.

AUDITORÍA DE PREVENCIÓN
O pasado mes de decembro a compañía recibiu o informe realizado pola empresa auditora,
Enarila, tras un exhaustivo traballo de análise e estudo que se iniciou en setembro de 2012.
Os controis realizados leváronse a cabo durante todos estes meses de maneira aleatoria
tanto en tendas como en bloques loxísticos, incluídos igualmente os procesos de obra. O
resultado obtido non só foi favorable, senón que o equipo auditor reflectiu “o esforzo que a
empresa está realizando para dispoñer dun sistema de prevención superior ao nivel esixido
pola lexislación vixente”.

PLAN DE
PREVENCIÓN

+

PROGRAMA DE
SAÚDE

SUPERMERCADOS

250

Avaliación inicial de riscos do novo
modelo de venda de frescos

avaliacións
realizadas

CENTROS LOXÍSTICOS
Auditoría en transporte das
mercadorías perigosas

13

Construción do almacén automático de Abrera

90%

auditorías

executado

OFICINAS
Selección das novas ferramentas informáticas e
criterios ergonómicos no deseño de software

3

novas ferramentas
implantadas

SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
Incidencia de accidentes de traballo

13‰*

Duración media da baixa

26 días

Cobertura campaña vacinación
gripe estacional

57%

Cobertura de exames colectiva periódica

58%

Investimento en prevención de riscos laborais

+12

millóns
de euros

(*) Índice de incidencia = N.º de accidentes con baixa / por cada 1.000 traballadores.
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Depósitos de
almacenamento da
Bodega José Estévez

Depósitos de almacenamento da Bodega Real Tesoro do fabricante interprovedor José Estévez en Xerez, Cádiz.
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A iniciativa
empresarial é un

valor
diferencial
clave
no desenvolvemento
dun país

3

O PROVEDOR
3.1 Un proxecto de crecemento e
consolidación industrial
3.2 Unha Cadea Agroalimentaria Sostible
3.3 Bloques loxísticos
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UN PROXECTO DE CRECEMENTO
E CONSOLIDACIÓN INDUSTRIAL

Relacións estables e transparentes para dinamizar a economía

Mercadona, xunto aos provedores e interprovedores, hai
anos que asumiu o reto social de contribuír a impulsar a
industrialización do noso país. Para iso, ano tras ano destina
importantes recursos que non só repercuten en beneficio dos
seus clientes, senón que contribúen a dinamizar a economía
por medio da posta en marcha de numerosas iniciativas
empresariais que son, en definitiva, o valor diferencial máis
importante que caracteriza o desenvolvemento dun país.
Actualmente, este clúster industrial concrétase en máis de
220 fábricas ao longo de toda a xeografía.
Para poder abordar este proxecto de crecemento común e
compartido, Mercadona establece cos fabricantes interprovedores e provedores uns vínculos estreitos, por medio dun
modelo de relación estable e transparente que conduce,
en numerosas ocasións, á sinatura de acordos de duración
indefinida e á creación de sinerxías, aproveitando o extraordinario potencial industrial que ten o noso país.
Dentro deste plan de industrialización que se acelera en
2008, ao longo do ano Mercadona continúa aproveitando
oportunidades e impulsando iniciativas para fabricar en España produtos que antes importaba. Un claro exemplo diso
é a decisión tomada polo fabricante interprovedor SCA de
instalar a súa primeira liña de produción de cueiros na súa
fábrica de Valls (Tarragona), que supuxo un investimento
de 30 millóns de euros. Cunha superficie de 12.000 metros
cadrados, a posta en marcha desta liña, a pleno rendemento
a partir do primeiro trimestre de 2015, permitirá, a partir
desta data, que todos os cueiros Deliplus de Mercadona
estean fabricados no noso país.
Esta iniciativa súmase ás que a compañía e os fabricantes
interprovedores puxeron en marcha nos últimos anos, como
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por exemplo os investimentos de máis de 70 millóns de euros
que tanto Grupo Siro como Queserías Entrepinares realizaron
para construír novas fábricas, situadas en Castela e León
e Galicia, dende as que elaborar barriñas de cereais, así
como queixo en barra e de untar, que antes se producían en
fábricas no estranxeiro. Ou o da empresa cántabra Quesería
Lafuente, que seguiu comercializando mozzarella que antes,
igualmente, Mercadona tiña que importar.
En 2014, e dentro deste marco de xeración de industria e
creación de valor, as empresas interprovedoras da compañía
seguiron consolidando o seu compromiso coa creación de
emprego de calidade, ao cerrar o exercicio cun cadro de
persoal que, globalmente, suma 43.500 persoas. Así mesmo,
realizaron investimentos por valor de 500 millóns de euros e
durante estes doce meses colaboraron con máis de 20.000
pemes locais e produtores de materias primas, datos todos
que demostran que o esforzo realizado polas empresas
interprovedoras e a súa implicación no Proxecto Mercadona
fortalece a competitividade da economía española.

O fabricante interprovedor SCA
trasladou a produción de cueiros
de Polonia e Suecia
a España. A nova
liña de produción
en Valls (Tarragona)
creou 50 novos
postos de traballo

PRINCIPIOS POLOS QUE SE REXE A RELACIÓN DE
MERCADONA COS INTERPROVEDORES
Convenio Marco de Boas Prácticas Comerciais

PRINCIPAIS
CIFRAS
INTERPROVEDORES

500

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

PRINCIPIO DE “GAÑAR-GAÑAR”
Acordos beneficiosos para
ambas as dúas partes

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

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

millóns de euros
de investimento

30

novas fábricas
e liñas de produción

120

fabricantes
interprovedores

+220

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

Máis de

RELACIÓN ESTABLE
Convenios de duración indefinida
con prazos e preavisos coñecidos
por ambas as dúas partes

fábricas en España

43.500
traballadores

100 novos provedores especialistas en 2014

Mercadona é unha das empresas asinantes de The
Supply Chain Iniciative, o acordo voluntario europeo
de boas prácticas na cadea agroalimentaria, impulsado
por sete asociacións sectoriais e que conta co apoio
da Comisión Europea.
O propósito da iniciativa é promover prácticas comerciais
xustas na cadea agroalimentaria, como base para as
transaccións comerciais, xerando un cambio cultural a
través do compromiso das empresas asinantes en toda
a Unión Europea.
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500 MILLÓNS DE EUROS DE INVESTIMENTO REALIZADOS
POLOS FABRICANTES INTERPROVEDORES EN 2014
ALGÚNS EXEMPLOS DE INVESTIMENTOS E FÁBRICAS
CANTABRIA
millóns de €
IPARLAT......................................................................5,3
Renedo de Piélagos (Cantabria)

ASTURIAS
millóns de €
QUESERÍA LAFUENTE......................................................1
Arriondas (Asturias)

GALICIA
millóns de €
ESCURIS.....................................................................3,8
A Pobra do Caramiñal - Boiro (A Coruña)
CONGALSA.................................................................1,4
A Pobra do Caramiñal (A Coruña)
MASCATO...................................................................7,1
Salvaterra do Miño - Vigo (Pontevedra)

CASTELA E LEÓN
millóns de €
AUDENS FOOD............................................................0,9
Roales del Pan (Zamora)

MADRID
millóns de €

IBERSNACKS..................................................................2
Medina del Campo (Valladolid)

QUESERÍAS ENTREPINARES.............................................1
Fuenlabrada (Madrid)

GRUPO SIRO.............................................................30,8
(Palencia - Zamora - Valladolid - Burgos - Segovia)

PANIFICADORA ALCALÁ...............................................5,2
Alcalá de Henares (Madrid)

CASTELA - A MANCHA
millóns de €
INCARLOPSA................................................................11
(Cuenca - Toledo)
CHAMPINTER..............................................................4,8
(Albacete)

GRUPO UBESOL..........................................................2,1
San Fernando de Henares (Madrid)

ESTREMADURA
millóns de €
GRUPO HUEVOS GUILLÉN............................................1,3
Almendralejo (Badaxoz)
CATAFRUIT.....................................................................1
Mérida (Badaxoz)
CONSERVAS EL CIDACOS..............................................1,7
Coria (Cáceres)

ANDALUCÍA
millóns de €
PROCAVI......................................................................16
(Huelva - Málaga - Sevilla)
DULCES OLMEDO........................................................3,8
Estepona - Osuna (Sevilla)
JOSÉ ESTÉVEZ.............................................................1,5
Xerez - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
PERSAN....................................................................17,4
(Sevilla)

CANARIAS
millóns de €
SAT CANARISOL..........................................................0,9
(Santa Cruz de Tenerife)
UNIÓN MARTÍN...........................................................1,6
(Las Palmas)
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LOGIFRUIT..................................................................1,7
(Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas)

EUSKADI
millóns de €

NAVARRA
millóns de €
BODEGAS ONTAÑÓN...................................................2,2
Fitero (Navarra)
ULTRACONGELADOS VIRTO..........................................8,1
(Navarra)
ALINTER (INTERAL).....................................................7,5
Funes (Navarra)
REFRESCOS JEIBES......................................................0,6
Marcilla (Navarra)

IBERSNACKS...............................................................0,6
Vitoria-Gasteiz (Araba/ Álava)
INTERAL.....................................................................1,2
Lezo (Gipuzkoa)
IPARLAT......................................................................3,5
Urnieta (Gipuzkoa)

A RIOXA
millóns de €
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA......................0,6
Aguilar del Río Alhama (A Rioxa)
CONSERVAS EL CIDACOS..............................................1,2
Autol - Albelda de Iregua (A Rioxa)

CATALUNYA
millóns de €
CATAFRUIT..................................................................2,2
La Portella (Lleida)
SCA HYGIENE PRODUCTS..............................................27
Valls (Tarragona)
SAPLEX......................................................................1,2
Canovelles (Barcelona)
CASA TARRADELLAS.....................................................43
Olost - Gurb (Barcelona)
EMBUTIDOS MONTER..................................................6,3
(Girona)

ILLES BALEARS
ARAGÓN
		
millóns de €
LOGIFRUIT.....................................................................1
Palma de Mallorca (Mallorca)
PROCAM.....................................................................0,3
Binissalem (Mallorca)

millóns de €
BYNSA MASCOTAS..........................................................7
El Burgo de Ebro (Zaragoza)

COMUNITAT VALENCIANA

		
millóns de €

MURCIA
		
millóns de €
SAT AGRÍCOLA PERICHAN............................................4,5
Mazarrón (Murcia)
TANA ............................................................................1
Los Ramos (Murcia)
FRANCISCO ARAGÓN...................................................5,8
Molina de Segura (Murcia)
PLASBEL........................................................................3
Alcantarilla (Murcia)

AVINATUR.................................................................10,2
Llíria (Valencia)
DELIBREADS EUROPE..................................................2,5
Llíria (Valencia)
GRUPO VERDIFRESH....................................................13
Riba-roja de Túria - Carlet (Valencia)
MARTINAVARRO..........................................................2,9
(Valencia - Castellón)
SP_BERNER PLASTIC GROUP........................................10
Aldaia (Valencia)

Algúns dos investimentos dos fabricantes interprovedores en 2014
Algunhas das máis de 220 fábricas do clúster industrial agroalimentario de Mercadona e o interprovedores
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REUNIÓN ANUAL DE INTERPROVEDORES
DE MERCADONA
Tal como Mercadona leva facendo dende hai 16 anos, e dentro
do compromiso de transparencia que a compañía se esixe
con todos os seus compoñentes, o pasado 4 de febreiro tivo
lugar, en Valencia, a reunión que anualmente Mercadona
mantén cos fabricantes interprovedores. Nela analizouse
o traballo realizado ao longo de 2014, compartíronse
experiencias e reforzouse o compromiso conxunto
coa creación de industria e o desenvolvemento de
CASPOPDONA, como internamente a compañía
denomina a súa Cadea Agroalimentaria Sostible.
Así mesmo, aproveitouse o encontro para
darlles a benvida aos novos fabricantes
interprovedores que se incorporaron ao
Proxecto Mercadona no último ano. A
maioría deles procedentes do sector
primario, como flotas pesqueiras,
asociacións de pescadores; e tamén do sector industrial para a
fabricación de alimentación e
cosméticos.
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FABRICANTES INTERPROVEDORES

CLARAMENTE IDENTIFICADOS NO ENVASE DOS PRODUTOS QUE FABRICAN PARA MERCADONA

BUQUE PESQUERO

ELVIMAR, S.L.
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Unión Martín
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UNHA CADEA
AGROALIMENTARIA SOSTIBLE

Estreitar vínculos co sector primario contribúe a modernizar
e facer máis prósperos todos os elos
En 2010 a compañía puxo en marcha as bases de CASPOPDONA, un proxecto para desenvolver a Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona. Esta iniciativa, que persegue
reforzar máis aínda o seu firme compromiso co sector
primario, é clave para a compañía e para os sectores agrícola, pesqueiro e gandeiro cos que traballamos en España.
Ademais, teñen como obxectivo común unir esforzos e
compartir coñecementos para contribuír á modernización,
produtividade e prosperidade en todos os elos da cadea
agroalimentaria de Mercadona.
De feito, coa Visión de conseguir, en 2020, “unha Cadea
Agroalimentaria Sostible que a Sociedade queira que exista
e sinta orgullo dela, a través do liderado e tendo `O Xefe´
como faro”, nos últimos anos estívose desenvolvendo un
proxecto común para compartir entre todos o Modelo de

Calidade Total. Estanse establecendo as bases adecuadas
e desenvolvendo as condicións necesarias para avanzar
cara a este novo reto.
Neste sentido, durante 2014, seguimos avanzando e unindo
esforzos entre todos os que compoñemos a Cadea Agroalimentaria Sostible, dende Mercadona ata o sector primario.
E todo iso a través dunha relación baseada no diálogo e na
transparencia, na que a especialización, a seguridade na
compra, a rendibilidade, a proxección de futuro, a planificación e o investimento lles permite a ambas as dúas partes
centrarse no que verdadeiramente saben facer. Todo iso en
beneficio do “Xefe”: pescadores, agricultores e gandeiros,
en pescar, cultivar e criar; e Mercadona, en ofrecerlles aos
seus clientes produtos da máxima calidade e frescura ao
mínimo prezo posible.

ACORDOS ESTABLES CON:
MÁIS DE

1

2

12.000

PESCADORES

40.000 toneladas de peixe fresco
en 2014

6.000
AGRICULTORES
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A IMPLICACIÓN DOS INTERPROVEDORES
EN CASPOPDONA
Para avanzar neste modelo de Cadea Agroalimentaria
Sostible, a implicación dos fabricantes interprovedores no
proxecto é crucial. E ese compromiso, ao longo de 2014,
supuxo reforzar o seu achegamento aos produtores para
coñecer os seus produtos e necesidades, o que propicia
unha maior especialización, así como establecer relacións
de consenso en busca de sinerxías en todos os ámbitos
(loxística, tecnolóxica, innovación, etc.) para xerar produtividade e eficiencia.
No contexto de CASPOPDONA, ao longo do ano Mercadona
seguiu centrando os seus esforzos en xerar crecemento no
sector hortofrutícola, pesqueiro e gandeiro do noso país e
avanzou no seu compromiso de, sempre que sexa viable,
utilizar materia prima con orixe española. Este compromiso
traduciuse en feitos concretos, como demostran os seus

3

acordos de colaboración alcanzados co sector primario,
que permitiron que, no momento do peche de 2014, a
compañía manteña vínculos estreitos con máis de 6.000
agricultores, 4.000 gandeiros e máis de 12.000 pescadores
que pertencen a diferentes organizacións pesqueiras ao
longo de todo o litoral español.
Todos estes acordos son fonte de sinerxías, coñecemento
e aprendizaxe mutua, que impulsan a vertebración das
economías locais afianzando as enormes potencialidades
das zonas rurais, e xeran eficiencia e produtividade. Todo
iso permítelle á industria nacional que traballa con nós ser
máis competitiva e adaptarse mellor ás súas necesidades e
innovar con maior axilidade, o que se traduce nunha oferta
de produtos de calidade máis eficiente para os consumidores, que ademais, grazas a esta aposta de Mercadona,
dispoñen de produtos de provedores cada vez máis locais
e especialistas.

CREANDO UN PROXECTO COMÚN (CASPOPDONA)

4.000

GANDEIROS
De onde vimos?
(Mercadona Distribuidor)

Materias
primas

SECTOR
PRIMARIO
ESPECIALISTA

IP/P
ESPECIALISTA

MERCADONA

XEFE

Xefe
Por que o facemos?
(Mercadona Totaler)

1. Pescadores do interprovedor Proyecto Ondarroa S.A. no porto de Ondarroa, Bizkaia. 2. Recolección de amorodos no terreo Las Palmeritas do
interprovedor Sat Pameritas en Lepe, Huelva. 3. Explotación gandeira para a produción de leite de José Antonio Jurado González e Hijo S.C.P. para
o inteprovedor Covap en Dos Torres, Córdoba.
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CASPOPDONA EN FEITOS CONCRETOS

IMPORTANTE APOSTA POLO PRODUTO NACIONAL

• Cooperativa El Perelló: O fabricante interprovedor Pinchos
Jovi acordou coa devandita cooperativa a sementeira, durante
a temporada de verán, de campos enteiros de pemento,
que logo utiliza para a elaboración dos seus pinchos. Como
contrapartida aos volumes e calidade pactados, Pinchos
Jovi garante prezos cerrados e estabilidade, o que lle permitiu á cooperativa El Perelló (Valencia) plantar 5.600 ha de
pemento verde, 3.600 súas e 2.000 da cooperativa Viver, o
que supón unha produción aproximada de 140.000 quilos
de pemento verde en terras valencianas.

Dende hai anos Mercadona mantén o compromiso de, sempre que
sexa viable, utilizar materia prima de orixe nacional. Esta aposta
seguiuse reforzando en 2014, ano no que o 85% do volume de
referencias vendidas en Mercadona, tanto nas seccións de
frescos como de secos, corresponde a produtos cultivados,
pescados e elaborados en España.

• Dafran&Darzoves: Mercadona asinou un contrato con
esta empresa produtora de tomate con sede en Almería,
que lle subministra 140.000 quilos de tomate semanalmente.
O acordo alcanzado en 2014 permítelle a esta compañía
aumentar a súa facturación un 50%, ao manter as súas
instalacións funcionando todo o ano, e empregar o dobre
de persoas, ata 250 traballadores.
• Dulces Olmedo: Esta compañía familiar con sede en Estepa
(Sevilla) logrou, grazas ao seu acordo como interprovedor
de Mercadona, romper a estacionalidade da súa produción
ata agora centrada na fabricación de polvoróns e manteigados, principalmente. Destinou importantes recursos para
lanzar ao mercado novas referencias de chocolate, que lle
permitiron estender a súa produción, establecer acordos a
longo prazo cos seus provedores e alcanzar a cifra de 210
empregos, creando 50 novos postos de traballo a tempo
completo durante todo o ano. Un fito histórico para unha
empresa que naceu como pequeno obradoiro na década
dos 50.
• Salinas del Odiel: Cinco anos despois da súa posta
en marcha, o interprovedor de sal de Mercadona logrou
converterse en líder nacional do seu sector. Neste período
creáronse un cento de postos de traballo directos, grazas
á aposta pola innovación e calidade.
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Un claro exemplo diso é Sovena, cuxo aceite de oliva Hacendado é 100% de orixe española, tal e como acredita o
estudo do organismo independente Det Norske Veritas
(DNV-GL). Así pois, identifícase na etiquetaxe que o
aceite é 100% de orixe española.

COMPROMISO
MERCADONA:
utilizar materia prima de
orixe nacional sempre
que sexa viable
por proximidade e
estacionalidade
PATACAS

100.000
toneladas (80% do total)

LARANXAS E MANDARINAS

+130.000

toneladas (15% máis que o ano anterior)

OLIVAS

450.000
toneladas para a produción de aceite
de oliva Hacendado

Toni Crespí, agricultor de Can Morbé SAT, recollendo cebola tenra no terreo Sa Llebre en Sa Pobla, Mallorca. En 2014 o provedor Can Morbé SAT
subministrou 651 toneladas de cebola tenra, porro, repolo liso e rizado para vendelo nas tendas da illa de Mallorca.
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BLOQUES LOXÍSTICOS

Unha rede eficiente capaz de transportar cada vez máis con menos recursos
Mercadona dispón dunha rede loxística eficiente que, no seu
conxunto, supera os 847.000 metros cadrados de superficie.
Por medio dela, a compañía abastece eficientemente todos os
seus supermercados, 1.521 no momento do peche de 2014,
co obxectivo, ademais, de transportar cada vez máis con
menos recursos e de permanecer “invisible” para o ámbito.
Pero ademais diso, hai case unha década a compañía tomou
a decisión de innovar na súa rede loxística, co desenvolvemento e a posta en marcha de almacéns intelixentes,
totalmente automatizados. Este tipo de bloque loxístico,
pioneiro no sector, é unha aposta de Mercadona polo traballo de calidade nos almacéns, xa que permite eliminar
completamente calquera manipulación e sobreesforzo dos
traballadores, o que contribúe a previr e reducir o risco de
accidentes laborais e, ademais, incrementa a produtividade
e eficiencia.
Tras inaugurar o seu primeiro bloque destas características
en 2007, concretamente na localidade de Ciempozuelos (Madrid), Mercadona dispón actualmente doutros tres almacéns
intelixentes, en Riba-roja de Túria (Valencia), en Villadangos
del Páramo (León) e en Abrera (Barcelona). Este último
estase incorporando paulatinamente á súa rede loxística,
mentres continúa a súa construción. Igualmente en 2013 a
compañía instalou no bloque loxístico de Guadix (Granada)
o denominado Picking Puente Grúa (PPG), un sistema de
almacenaxe e preparación automática de palés de carne,
froita e verdura no que se investiron 5 millóns de euros.
Na primeira fase de funcionamento do bloque de Abrera,
os almacéns de conxelados, refrixerados e froita e verdura
abastecen actualmente 230 supermercados da compañía.
Para a súa construción, que se prevé finalizar definitivamente
en 2017, Mercadona conta coa colaboración de 150 pemes,
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que á súa vez dan traballo a 600 persoas, o que supón un
impulso importante na reactivación económica da zona
durante o transcurso das obras.
Para seguir fortalecendo a eficiencia da súa cadea loxística,
Mercadona asinou ademais en 2014 un convenio co concello de Vitoria-Gasteiz e a sociedade pública Gilsa para
construír o seu futuro bloque loxístico de Euskadi. Para a
construción do devandito bloque, cuxo inicio da primeira
fase está previsto para o segundo semestre de 2015 e a
súa posta en marcha para 2017, a compañía comprometeu
un investimento de 50 millóns de euros só na súa primeira
fase, así como a creación de 100 postos de traballo.
No seu conxunto, e dende que a compañía decidiu apostar
por este modelo loxístico que elimina sobreesforzos e incrementa a produtividade, Mercadona destinou importantes
esforzos e recursos á modernización da súa rede loxística
intelixente, para a que diariamente traballan máis de 1.300
persoas e na que se investiron ao longo destes anos máis
de 700 millóns de euros.

Obras do bloque loxístico de Abrera, Barcelona.

MAPA
BLOQUES
LOXÍSTICOS

13

9

10

MÁIS DE 847.000 M2
DESTINADOS A
GARANTIR A CADEA DE
SUBMINISTRACIÓN DA
COMPAÑÍA

3

12

7
A1

1

4

1. RIBA-ROJA DE
TÚRIA, Valencia
2. ANTEQUERA, Málaga

5

3. SANT SADURNÍ
D’ANOIA, Barcelona

11
2

4. SANT ISIDRE, Alacant

1

BLOQUE LOXÍSTICO
en funcionamento

A1

ALMACÉN SATÉLITE

12

EN PROXECTO/CONSTRUCIÓN
RAIO DE ACCIÓN

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

A3
6

8

A2

PLAN DE INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA 2006-2014 PARA
ELIMINAR SOBREESFORZOS

10. ZARAGOZA, Zaragoza
11. GUADIX, Granada
12. ABRERA, Barcelona
13. VITORIA-GASTEIZ,
Araba/Álava

BLOQUES LOXÍSTICOS
CIEMPOZUELOS
VILLADANGOS DEL PÁRAMO

A1. MERCAPALMA, Palma
de Mallorca (Illes Balears)

GUADIX

A2. FUERTEVENTURA,
Fuerteventura (Las Palmas)

ABRERA

A3. LANZAROTE, Lanzarote
(Las Palmas)

VITORIA-GASTEIZ

INVESTIMENTO
millóns de euros

300
200
60
300*
50**

*En construción
**Investimento previsto na 1ª fase de construción
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Consolidar unha

empresa
que a sociedade
queira que exista

Supermercado no Mercat de Sants, Barcelona.
62

4

A SOCIEDADE
4.1 Un crecemento sostible e compartido
4.2 A rendibilidade da transparencia
4.3 Relación co ámbito
4.4 Acción social de Mercadona
4.5 Ambiente e sostibilidade
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UN CRECEMENTO SOSTIBLE
E COMPARTIDO

Compromisos que se traducen en feitos para devolverlle á Sociedade parte do que
dela se recibe
Mercadona aposta pola participación para xerar crecemento.
Por iso, mantén coa Sociedade unha relación baseada na
escoita activa e no coñecemento mutuo. Ademais, realiza un
exercicio constante de transparencia para compartir con ela
todos os seus proxectos e incorporar reflexións e propostas,
fiel ao seu obxectivo de consolidar unha empresa “que A
Sociedade queira que exista”.
Por todo iso, Mercadona aposta pola prosperidade compartida
entre a compañía e A Sociedade como motor de desenvolvemento económico e progreso social. Para iso, a compañía
reforza esta actitude responsable con feitos ano tras ano, o
que confirma que o seu compromiso non só é estable, senón
que se acrecenta e consolida para poder devolverlle parte
do que recibe Á Sociedade.
O exemplo máis evidente do fomento do desenvolvemento
económico e social do noso país é a achega que realiza por
medio dos tributos directos e indirectos, que en 2014 medrou
ata os 1.484 millóns de euros. Deste total, 639 millóns de euros corresponden aos pagamentos realizados á Seguridade
Social; 236 ao imposto de sociedades; 533 á recadación do
IVE e do IRPF; e 76 a outros impostos e taxas.

14.900

millóns de euros de compras en
España, un 85% do total
Cultivo de leitugas Batavia do provedor Provedis no terreo El Olivar en
Sartaguda, Navarra.
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Grazas ao seu compromiso coa xeración de crecemento
produtivo, a compañía tamén contribuíu con 4.100 millóns
de euros ao PIB nacional, un 2% máis que en 2013, ao
tempo que mantivo un cadro de persoal estable de 74.000
traballadoras e traballadores.
Igualmente comprometidos coa xeración de crecemento
compartido están os 2.000 provedores comerciais e de servizos que forman parte do ámbito de Mercadona, dos cales
100 se incorporaron en 2014 froito da aposta da compañía
por provedores especialistas. A súa actividade impulsa as
economías das zonas onde teñen presenza. Neste sentido,
é especialmente destacable a contribución das 120 empresas interprovedoras que, con máis de 43.500 traballadores
directos, en 2014 acometeron un esforzo investidor de máis
de 500 millóns de euros. A iso, ademais, hai que sumar a
contribución indirecta que, ao igual que Mercadona, realizan
tanto provedores como interprovedores, e que en 2014 se
concretou nunha actividade que xerou 400.000 postos de
traballo directos e indirectos e a colaboración de 20.000
pemes e produtores de materias primas locais.

+20.000
pemes e produtores de
materias primas

Recolección de alcachofas no terreo El Merino do interprovedor Frutas
Esparza, en Valladolises, Murcia.

IMPACTO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
DE MERCADONA EN ESPAÑA
CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA
TRIBUTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS

1.484

millóns de euros

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA DIRECTA
Seguridade Social

Imposto de sociedades

Outros impostos e taxas

millóns de euros

millóns de euros

millóns de euros

534

236

76

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA INDIRECTA
Seguridade Social

105

millóns de euros

IRPF

306

millóns de euros

IVE

227

millóns de euros

CIFRAS DA CADEA AGROALIMENTARIA
SOSTIBLE DE MERCADONA
VOLUME DE COMPRAS
EN ESPAÑA

+2.000
provedores

comerciais e de servizo

14.900
millóns de euros
120

interproveedores
fabricantes
interprovedores

1.155

400.000

investimento conxunto
Mercadona e interprovedores

en España pola actividade directa e
indirecta do ámbito de Mercadona

millóns de euros

postos de traballo

85% do volume

total de compras
(produtos + servizos)

+20.000

pymespemes
y productores
e produtores
de materias
primasprimas
de materias

51 días

prazo medio de
pagamento a
provedores
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Francisco, “Xefe” do supermercado do Pol. Iturrondo en Burlada, Navarra.

ALGÚNS RECOÑECEMENTOS SOCIAIS 2014
• Spain Most Authentic Brands: Primeiro posto da
clasificación internacional elaborada por The Age
of Authenticity, no que os consumidores recoñecen a
transparencia e honestidade da compañía.
• Informe Merco: Segunda empresa da clasificación con
mellor Reputación, Liderado, Responsabilidade e Goberno
Corporativo.
• Recoñecemento no Foro de Diálogo Social do Comercio
da Comisión Europea ao Convenio Colectivo e Plan de
Igualdade 2014-2018 de Mercadona, destacado como
exemplo de mellores prácticas na xestión dos recursos
humanos.
• Recoñecemento da Federación de Asociacións de
Celíacos de España (FACE) pola “Iniciativa Empresarial”,
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que recoñece a Mercadona como empresa
comprometida co colectivo celíaco.
• Opinea: Primeiro referente nacional en España en
termos de Reputación Social Empresarial.
• Recoñecemento do xornal La Razón (A Tu Salud)
polo fomento da “Alimentación para celíacos,
alérxicos e demais persoas con características
especiais á hora de ter unha nutrición acorde
á saúde”.
• O comedor social Cociña Económica de
Logroño recoñece co “Mandil Solidario”
a entrega diaria de alimentos por parte
de Mercadona.
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A RENDIBILIDADE DA
TRANSPARENCIA

O diálogo e a proximidade permiten ofrecer respostas ás inquietudes do noso ámbito

En Mercadona, o diálogo co seu ámbito é tanto unha esixencia como unha necesidade, pois saber o que os seus
veciños esperan dela é clave para poder ofrecerlles respostas adecuadas e solucións. Por iso, a compañía ten moi en
conta as inquietudes de cantos a rodean no deseño das
súas diferentes estratexias, que desenvolve sempre tras
escoitar de primeira man as necesidades do seu ámbito,
con quen fomenta unha comunicación fluída e constante.
En 2014, Mercadona continuou achegando o seu modelo de
empresa e os valores sobre os que se basea o seu proxecto
á Sociedade por medio da participación en moi diversos
foros, así como con reunións con diferentes organismos e
asociacións de moi distintos ámbitos.
Este labor de transparencia, difusión e proximidade permitiu
que a Sociedade teña un coñecemento máis profundo da

DIÁLOGO COA SOCIEDADE

Participación en

Achegamento a

publicacións

xornadas e
relatorios

asociacións distintas,
tanto nacionais como
autonómicas

25

101

22

13

convenios de
colaboración

35

encontros
informativos

A participación activa que a compañía mantén dende hai
anos coa Sociedade, e que reforzou en 2014, permítelle estar
máis preto do seu ámbito. Ademais, grazas á súa implicación coa Sociedade ao longo do ano, a compañía recibiu
diversos recoñecementos por parte dela, que supoñen un
estímulo para seguir traballando e impulsando iniciativas
cos seus veciños, pois Mercadona é consciente de que son
moitas as melloras que pode e debe seguir incorporando
neste ámbito.

Participación en foros

Con organizacións de Consumidores
Colaboración
en

compañía e dos seus valores. Iso, á súa vez, contribúe a
incrementar e poñer en valor a reputación corporativa de
Mercadona, que mantén un nivel de autoesixencia moi
elevado co que persegue unha mellora constante, como
demostra por exemplo o feito de incorporar á súa web toda
a información requirida pola Lei de Transparencia que entrou
en vigor en decembro de 2014.
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visitas a instalacións
da compañía

17 conferencias impartidas en 2014

Con asociacións de alérxicos e de intolerancias (Celíacos)
Colaboración
con

16

asociacións de
celíacos, tanto
nacionais
como
autonómicas

Colaboración con

Participación en

asociación de
intolerancias
á lactosa

xornadas e
relatorios

1

21

encontros celebrados

7

Colaboración en

4

publicacións

67

43

RELACIÓN CO ÁMBITO

Autoesixencia e mellora constante para construír relacións
de respecto e proximidade cos nosos veciños
“INVISIBLES” PARA OS NOSOS VECIÑOS
Para Mercadona a boa convivencia cos seus veciños é
prioritaria e, por iso, leva anos desenvolvendo plans específicos para que a súa actividade comercial no interfira nin
xere ningún impacto molesto para aqueles ámbitos e barrios
nos que ten presenza. Con este obxectivo analiza e valora
calquera suxestión que recibe, o que lle permite emendar
posibles fallos e poñer en marcha solucións.
En 2014, ademais, a compañía seguiu avanzando nesta
liña coa posta en marcha dunha ferramenta preventiva, a
“Xestión Proactiva de Veciños”, que lle permitiu identificar
potenciais focos de molestias para evitar que estas chegasen
a producirse. Para iso, ao longo do ano realizáronse máis
de 2.000 exames nos procesos de carga e descarga, así
como máis de 2.800 nos procesos internos das instalacións
e supermercados.

RESOLUCIÓN DE MOLESTIAS DOS VECIÑOS EN 2014

70
37%
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suxestións, queixas e melloras
recibidas dos nosos veciños
resoltas satisfactoriamente en
menos de 15 días,

no resto a duración dependeu do tipo
de intervención que houbo que realizar

APOIO AO COMERCIO TRADICIONAL:
MERCADOS MUNICIPAIS
Mercadona impulsa o comercio de proximidade das zonas
e barrios nos que ten presenza e mantén un compromiso
especial coa convivencia de formatos tradicionais. Dentro
deste compromiso enmárcase o plan, iniciado en 2001, de
revitalización de mercados municipais, onde, no momento
do peche de 2014 a compañía compartía a ilusión por
este proxecto con máis de 1.470 comerciantes distintos.
No momento do peche do ano, a compañía contaba con
28 tendas en mercados municipais, tras inaugurar tres
en Cataluña: o Mercat de Sants, en Barcelona; o Mercat
Municipal de la Constitució, en Viladecans (Barcelona);
e o Mercat d’Olot, en Olot (Girona).
Mercadona vai seguir apostando pola convivencia cos
formatos tradicionais, motivo polo que nos próximos anos
ten previsto abrir oito tendas máis en mercados tradicionais.

COLABORACIÓN CO COMERCIO DE BARRIO

28

tendas en mercados municipais

+1.470

comerciantes comparten
a ilusión de recuperar o
comercio tradicional

“

Estamos sorprendidos do bo binomio
que formamos con Mercadona, que
complementa a oferta dos postos;
todos medramos

“

Francesc Leyva,
Vicepresidente da Asociación de Comerciantes do
Mercat de Sants (Barcelona)

Supermercado do Mercat d’Olot, Olot, Girona.
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APOIO Á DOCENCIA E AO EMPRENDEMENTO
Mercadona mantén unha relación estreita co ámbito da
docencia, co que se implicou a través do Grao Universitario
ADE para Emprendedores de EDEM Escola de Empresarios,
da cal a compañía é patrón. Este título oficial, que se imparte
no Centro Universitario EDEM, persegue inculcar o espírito
emprendedor entre os mozos a través dunha formación regrada. Co fin de contribuír á formación de futuros empresarios
irradiando os valores fundamentais do Modelo de Calidade
Total, Juan Roig foi novamente en 2014 o profesor titular da
materia Fundamentos de Dirección de Empresas, materia
que impartiu durante as mañás dos sábados.
Ademais, Mercadona volveu apoiar o importante labor que
EDEM realiza dende hai anos na formación de empresarios,
directivos e emprendedores. En 2014, o presidente da compañía, Juan Roig, participou no Curso 15x15: 15 días con

15 empresarios líderes, ao tempo que distintos directivos de
Mercadona colaboraron nalgúns dos programas de xestión
empresarial que se imparten en EDEM.
Mercadona impulsa igualmente o emprendemento, un dos
motores de crecemento da Sociedade. Faino tanto interna
como externamente, o que lle permite incorporar talento
ao desenvolvemento do Proxecto Mercadona e compartir
tamén coa Sociedade iniciativas innovadoras que xeran, a
través da súa diferenciación, crecemento e produtividade.
Mostras da aposta que internamente a compañía realizou nos
dous últimos anos por proxectos de emprendemento son as
de Jesús Iborra (Jeibes), Laureano Salcines (Cosmoral) ou
Ernesto Badía e Diego Fernández (Neocos Laboratorios).
Todos eles, interprovedores especialistas en refrescos,
hixiene bucal e tratamentos capilares, respectivamente.

Juan Roig impartindo a materia de Fundamentos da Dirección de Empresas do Grao Universitario ADE para Emprendedores en EDEM.
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Externamente, un exemplo de apoio ao emprendemento é
o patrocinio, xunto a EDEM e á Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), da categoría “ao Emprendedor” dos
Premios Rey Jaime I. En 2014, ano da quinta edición desta
nova categoría, o emprendedor galardoado foi José Vicente
Tomás Claramonte, fundador da empresa KERAjet, sociedade anónima dende a que desenvolveu a primeira máquina
industrial de impresión dixital aplicada á produción cerámica.
A súa aposta pola innovación nun sector tan maduro como o
cerámico, está cambiando a forma de ornamentar a decoración
destes produtos en todo o mundo e, paralelamente, servirá de
motor para introducir innovacións similares noutros subsectores vinculados, motivos todos polos que o xurado dos Premios
Rey Jaime I decidiu outorgarlle o galardón a este enxeñeiro
técnico industrial pola Universidade Politécnica de Valencia.

PACTO MUNDIAL
Mercadona está adherida dende o ano 2011 ao Pacto Mundial pola defensa dos valores fundamentais en materia de
dereitos humanos, normas laborais, ambiente e loita contra
a corrupción. A compañía seguiu traballando durante o
exercicio 2014 para reforzar os dez principios e valores do
devandito pacto, todo isto queda reflectido no informe de
progreso que valida o cumprimento dos devanditos principios, que se remitiu á Rede Española do Pacto Mundial.

Consulta o noso informe de progreso no seguinte enderezo:
> https://www.unglobalcompact.org/COPs/active/93951

Os patrocinadores do Premio Jaime I ao Emprendedor, Mercadona, a Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) e a Escola de Empresarios EDEM,
xunto ao premiado José Vicente Tomás Claramonte, fundador da empresa KERAjet, durante o acto.
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ACCIÓN SOCIAL DE
MERCADONA

En 2014 Mercadona doou 4.100 toneladas de alimentos, ademais das máis
de 6.500 toneladas doadas grazas á solidariedade dos nosos “Xefes”
En 2014 Mercadona seguiu desenvolvendo o seu plan de
acción social por medio do apoio a diversas institucións e
entidades sociais que, ao longo do ano, axudaron a moitas
persoas. En total, e a través das distintas iniciativas nas que
participou en todas as Comunidades Autónomas, doou 4.100
toneladas de alimentos, o equivalente a 69.800 carros da
compra, fronte aos 32.000 de 2013.

en 2013. Nestas operacións colaboraron de forma entusiasta os nosos traballadores, empregando dentro da súa
xornada laboral máis de 8.500 horas de traballo só na Gran
Recollida, operación á que Mercadona contribuíu ademais
cunha axuda loxística valorada en 98.000 euros.
A compañía, así mesmo, ampliou o seu programa de colaboración con comedores sociais. En 2014, Mercadona
apoiou o labor de 73 institucións de diferentes localidades
de España ás que lles doa diariamente produtos que non
son aptos para a venda pero que si están en perfectas
condicións para o seu consumo. Así mesmo, a compañía
volveu responder ao chamamento “Agora máis que nunca”,

Ademais, Mercadona colaborou, a través dos seus supermercados, en diferentes “Operacións Quilo” e na “Gran
Recollida” organizada polos bancos de alimentos. En
todas estas iniciativas, a resposta solidaria dos “Xefes” foi
espectacular: máis de 6.500 toneladas, un 50% máis que

Colaboración con
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A Coruña

Asturias

Cantabria

Lugo
Araba/Álava
León

comedores sociais

Pontevedra

Burgos
A Rioxa

Ourense

Navarra
Huesca
Girona

Palencia
Zamora

Soria
Valladolid

Convenios con
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Salamanca

Lleida
Zaragoza

Segovia

Ávila

Barcelona
Tarragona

Teruel

Menorca

Guadalaxara
Madrid
Cáceres

Castelló

Cuenca

bancos de alimentos
e outras entidades

Eivissa

Albacete

4.100

Badaxóz

Córdoba

Ciudad Real
Alacant
Xaén

Sevilla

toneladas de alimentos doados

Mallorca

Valencia

Toledo

Murcia

Granada

Huelva

Cádiz

Málaga

Almería

Banco de Alimentos
Comedores Sociais

Tenerife
Fuerteventura

Cáritas
Gran Canaria
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Cruz Vermella

emitido pola Cruz Vermella Española, coa doazón de 774.000
cueiros para axudar as familias máis afectadas pola crise.

MURAIS TRENCADÍS
En 2014 Mercadona, xunto a Pamesa Cerámica, seguiu
colaborando co centro ocupacional “El Molí” en Onda, a
granxa fogar “El Rinconet” en Villafamés, a cooperativa
valenciana Koynos de Godella, o centro ocupacional Torreblanca, Afanias, os centros ocupacionais do Institut Valencià

d’Acció Social Buris Anna, El Maestrat, Belcaire e Rafalafena
e a Fundación Roig Alfonso da Comunidade Valenciana.
Grazas a este labor de apoio, e dende o inicio do proxecto
no ano 2011, arredor de 200 persoas con discapacidade
intelectual traballaron na fabricación de máis de 3.500 murais de trencadís distintos, que a compañía coloca como
decoración, principalmente, das súas seccións de peixe,
carne e chacinaría.

Centros colaboradores na elaboración dos murais, realizados coa técnica trencadís, para diferentes seccións dos supermercados.

Joaquín, traballador do supermercado da Urb. Sierra Mar, Nerja, Málaga,
fronte ao mural decorativo realizado coa técnica trencadís da sección de
peixaría.

Usuarios da Fundación Roig Alfonso da C.V. elaborando os murais.
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AMBIENTE E
SOSTIBILIDADE

Optimizar o consumo de recursos é un compromiso compartido
por cantos formamos parte do Proxecto Mercadona
Mercadona está comprometida coa sostibilidade e traballa
continuamente para reducir o impacto da súa actividade no
ambiente. Faino por medio da posta en marcha de plans de
optimización baseados en “facer máis con menos” sempre
que lle engada valor ao “Xefe”. Para iso, a compañía ten
establecidos mecanismos de control de impactos e de optimización de procesos en tres áreas principais: loxística,
eficiencia enerxética e xestión de residuos. Isto tradúcese
en moi diversas iniciativas que a compañía incorpora
transversalmente e nas que involucra o conxunto dos seus
interprovedores e provedores, que nos permiten aforrar
enerxía, reducir residuos e minimizar o consumo de recursos
ao longo de toda a cadea.

ALGÚNS EXEMPLOS DE MEDIDAS DESENVOLVIDAS

Ademais, a compañía seguiu desenvolvendo en 2014 distintas estratexias para diminuír a xeración de residuos en
tendas e almacéns, e para darlles un novo uso aos que se
xeran, ben sexa mediante a súa reciclaxe ou mediante o
seu aproveitamento noutros procesos.

> Eficiencia enerxética: os almacéns automáticos incor-

> Optimización loxística: conseguir a maior eficiencia posible, aproveitando ao máximo o espazo de cada camión,
para transportar máis con menos recursos. Tamén os provedores de Mercadona realizan innovacións en ecodeseño
para transportar máis produto reducindo peso e volume
nos envases. Cabe destacar a iniciativa do interprovedor
Maverick de construír unha planta de soprado de botellas
de PET nas súas instalacións en Tarragona. Este proxecto
permitiulle aforrar 1.050 traxectos de camións cargados
con botellas baleiras e 135.000 toneladas de cartón, ademais deixou de emitir 100 toneladas de CO2 ao ano. Nesta
planta investíronse 8 millóns de euros

poran os últimos avances tecnolóxicos para aproveitar o
calor residual da maquinaria, minimizar as perdas de frío
e automatizar o traballo, evitando o sobreesforzo dos traballadores, así como erros de xestión que poidan derivar
en roturas de produto. Ademais, as máis de 600 tendas

Produtos

ECONOMÍA
CIRCULAR

+

Tratamento

Recuperación
de materias
primas

Residuos de
proceso

+
Novos produtos
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ALGUNHAS CIFRAS 2014
INVESTIMENTO
EN PROTECCIÓN
DO AMBIENTE

25

MILLÓNS
DE EUROS

AFORRO
ENERXÉTICO

34

MILLÓNS
DE kWh

REDUCIÓN DE
EMISIÓNS DE CO2

23.400

TONELADAS

Supermercado de Esmaltaciones, Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava.
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ecoeficientes de Mercadona contan con numerosas medidas
de aforro enerxético. Entre elas, a instalación de lámpadas
de baixo consumo, reloxos programadores e sistemas
que recuperan a calor residual da sala de máquinas para
climatizar as seccións da tenda.

> Redución de residuos: os residuos de cartón, plástico,
poliexpan e madeira xerados durante o proceso de Mercadona son reciclados tras unha fase previa de clasificación e
compactamento nas tendas. Ademais, entre outras moitas
medidas, Mercadona conta con ferramentas informáticas
que facilitan axustar os pedidos á demanda para reducir
o desperdicio alimentario.

RETAIL FORUM
Dende a súa fundación, en 2009, Mercadona forma parte do Foro Europeo da
Distribución para a Sostibilidade, no que
distribuidores de toda Europa adoptan compromisos e
poñen en común boas prácticas para mellorar a sostibilidade dos seus procesos. Os distribuidores que participan
neste proxecto, copresidido pola Comisión Europea, son
monitorizados anualmente por unha auditora externa.

MEMORIA DE
AMBIENTE DE
MERCADONA

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

TRANSPORTE SOSTIBLE
O esforzo principal dos procesos loxísticos de Mercadona en materia de ambiente está enfocado a “transportar
máis con menos recursos”, co que, ademais de reducir o
impacto que a devandita actividade xera, conséguense
importantes aforros de enerxía e de recursos naturais.
Investíronse 17,6 millóns de euros para ter unha frota
de camións máis sostible, que está composta nun 99%
de camións que cumpren cos estándares Euro 5 e
Euro 6. Trátase dos estándares máis esixentes que
existen actualmente en materia de emisións á atmosfera.

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

http://www.mercadona-online.com/memoria/visor/
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XESTIÓN AMBIENTAL,
EFICIENCIA E SOSTIBILIDADE
Datos Relevantes
RECICLAXE
Toneladas
papel e
cartón

Toneladas
plástico

Toneladas
poliexpan

Toneladas
madeira

Toneladas pilas
usadas recollidas
en tendas

Toneladas
tonners
reciclados

2014

159.300

10.800

2.060

1.650

152

3

2013

150.700

9.850

1.360

1.870

160

8

174.000 toneladas de materiais reciclados
TRANSPORTE
POR BARCO

POR ESTRADA
Tendas con Descarga
Nocturna Silenciosa

Estándares de emisións
na frota

Toneladas de mercadoría
transportada

Colectores
transportados

2014

523

99%

(camións Euro 5 e Euro 6)

2014

686.500

32.700

2013

500

93%

(camións Euro 5)

2013

557.000

30.600

POR FERROCARRIL
Trens
ao ano

Colectores
transportados

Millóns menos de
km percorridos
por estrada

Toneladas menos
de emisións de
CO2 á atmosfera

Toneladas
transportadas

2014

600

11.500

9,6

8.700

242.000

2013

636

11.880

9,8

8.900

249.500
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Supermercado da r/ Santa Anna, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
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ALGUNHAS ENTIDADES E ORGANISMOS
COS QUE MERCADONA COLABORA
RR Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC)
RR Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e
Nutrición (AECOSAN)

RR Direccións Xerais do Ministerio de Agricultura, Alimentación e
Medio Ambiente (MAGRAMA)

RR EDEM Escola de Empresarios

RR Asociación Española de Distribuidores, Autoservizos e

RR Escola Superior de Comercio e Distribución de Terrassa

RR Asociación para a Investigación da Industria Agroalimentaria

RR EuroCommerce

Supermercados (ASEDAS)
(AINIA)

RR Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)
RR Autoridades Sanitarias ou de Seguridade Alimentaria nas
distintas Comunidades Autónomas

(ESCODI)

RR European Retail Round Table (ERRT)
RR Foro Interalimentario
RR Fundación COTEC

RR Cámara de España

RR Fundación CyD (Coñecemento e Desenvolvemento)

RR Cámara Oficial Española en Bélxica e Luxemburgo

RR Fundación ETNOR

RR Cátedra da Empresa Familiar da Universidade de Alacant

RR Instituto da Empresa Familiar (IEF)

RR Confederación Española de Organizacións Empresariais

RR Máster en Xestión de Empresas Agroalimentarias da

(CEOE) e as súas respectivas organizacións territoriais e
autonómicas

RR Consello Asesor Agroalimentario do Instituto San Telmo
RR Consello Asesor do Programa de Alta Formación para

xestores das empresas da cadea agroalimentaria (Ministerio
de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente)

Fundación Lafer

RR Pacto Mundial
RR Retail Forum (Foro Europeo da Distribución para a
Sostibilidade)

RR Sociedade Española de Seguridade Alimentaria (SESAL)

RR Consello Empresarial da Competitividade (CEC)

“Grazas a todos por axudarnos cada día a mellorar
coas súas achegas e suxestións”
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O beneficio é o
resultado de

satisfacer
con anterioridade o resto
dos compoñentes: “O Xefe”,
O Traballador, O Provedor,
A Sociedade e O Capital

Supermercado da Av. Narangel, Tudela, Navarra.
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5

O CAPITAL
5.1 Actividade e evolución
da compañía
5.2 Evolución das unidades
de venda (quilitros)

5.5 Evolución do EBITDA
5.6 Evolución dos investimentos
5.7 Evolución dos recursos propios

5.3 Evolución das vendas

5.8 Evolución da produtividade

5.4 Evolución do beneficio

5.9 Outros indicadores
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5.1
ACTIVIDADE E EVOLUCIÓN
DA COMPAÑÍA
Constituída en Tavernes Blanques (Valencia) en 1977, o
obxecto social de Mercadona é “a compra-venda de todos
os artigos que comprende o ramo da alimentación, así
como o seu comercio; pode abrir establecementos para
a venda polo miúdo ou por xunto dos citados produtos,
a prestación de servizos de transporte de todo tipo de
mercadorías, e realizar estudos, programas, informes e
calquera outra actividade que directa ou indirectamente
se relacione coa informática e a xestión, contabilidade,
administración e control de empresas”.

74.000 traballadores, o compromiso dos provedores e
a boa acollida da sociedade permitíronlle á compañía
conseguir os obxectivos económicos, consecuencia
da Cultura do Esforzo e do Traballo, e da aplicación do
modelo de xestión baseado na Calidade Total.
Como en exercicios anteriores, as contas anuais foron
auditadas por Deloitte, S.L., que con data do 30 de xaneiro
de 2015 emitiu o seu informe sen salvidades, conforme vén
sendo habitual. O devandito informe, xunto coas contas
anuais, deposítase no Rexistro Mercantil de Valencia.

Mercadona dedícase á distribución de produtos de alimentación, drogaría e perfumaría, a través dos seus 1.521
supermercados, que se abastecen dende os diferentes
bloques loxísticos que a empresa ten
estratexicamente situados no territorio
PRINCIPAIS CIFRAS
nacional.
(millóns de euros e de quilitros)
Un ano más, a satisfacción do resto
de compoñentes tivo o seu reflexo
nos datos económicos da compañía
e por conseguinte permitiu lograr a
satisfacción do quinto compoñente:
O Capital. A confianza que día a día
depositan na empresa os máis de 4,9
millóns de fogares, o esforzo diario na
realización do traballo rutineiro dos
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%

2013

2014

9.845

10.103

3%

19.812

20.161

2%

Resultado de explotación

630

675

7%

Resultado antes de impostos

718

738

3%

Resultado despois de impostos

515

543

5%

Unidades de vendas quilos-litros
Facturación

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

Variación

5.2
EVOLUCIÓN DAS
UNIDADES DE VENDA
(QUILITROS)
No momento do peche do exercicio, a compañía alcanzou
unha cifra de 10.103 millóns de quilitros vendidos, un 3%
máis que os 9.845 de 2013. A compañía está satisfeita con
esta cifra, pois pon de manifesto a confianza depositada
polos 4,9 millóns de fogares ao longo destes doce meses.

EVOLUCIÓN DOS QUILITROS VENDIDOS
2013
2014

9.845
10.103

millóns de quilos-litros (quilitros)

5.3
EVOLUCIÓN
DAS VENDAS
A confianza dos “Xefes”, a apertura de 60 tendas (6 peches), as reformas acometidas en 30 supermercados e
a aposta firme por prescribir a oferta coa mellor relación
calidade-prezo permitíronlle a Mercadona alcanzar en 2014
un volume de facturación de 20.161 millóns de euros, un
2% máis que en 2013.

EVOLUCIÓN DAS VENDAS BRUTAS
2013
2014

19.812
20.161

millóns de euros

Supermercado de Iturrondo en Burlada, Navarra.
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5.4
EVOLUCIÓN DO
BENEFICIO

5.5
EVOLUCIÓN DO
EBITDA

O beneficio antes de impostos situouse en 738 millóns
de euros en 2014, fronte aos 718 millóns de euros do
exercicio precedente, o que representa un incremento
do 3%. Pola súa parte, o beneficio despois de impostos
en 2014 foi de 543 millóns de euros, un 5% máis que en
2013, ano no que Mercadona obtivo un resultado neto de
515 millóns de euros.

O resultado operativo de Mercadona mantivo unha evolución acorde co resto de magnitudes, situouse o EBITDA da
compañía no momento do peche do exercicio de 2014 en
1.070 millóns de euros, fronte aos 1.060 millóns de euros
do ano 2013.

EVOLUCIÓN DO BENEFICIO NETO
2013
2014
millóns de euros

515
543

EVOLUCIÓN DO EBITDA
2013
2014

1.060
1.070

millóns de euros

Gema e Juan Carlos, traballadores do Departamento de Informática no Centro de Proceso de Datos en Albalat dels Sorells, Valencia.
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5.6
EVOLUCIÓN DOS
INVESTIMENTOS
O 31 de decembro de 2014, Mercadona conta cun total de
1.521 supermercados, distribuídos en 48 provincias de 17
Comunidades Autónomas, e continua a súa implantación
no territorio nacional.
Durante estes doce meses, Mercadona realizou, entre
outros, investimentos por valor de 655 millóns de euros,
destinados, principalmente, á construción de 60 novas
tendas, á reforma de 30 supermercados para adecualos
aos estándares de comodidade da cadea e á implantación
dos novos modelos de seccións de carnizaría e peixaría,
forno e froita e verdura.

bloque loxístico, entre eles os de envases e conxelado, así
como dúas liñas de produción de pan rústico e laminado.
Así mesmo, entrou en funcionamento o novo Centro de
Proceso de Datos en Albalat dels Sorells, dentro do proxecto informático de transformación dixital que Mercadona
está acometendo.

EVOLUCIÓN DOS INVESTIMENTOS
2013

Durante o ano 2014, continuaron as obras do novo bloque
loxístico de Abrera (Barcelona). Durante o presente exercicio entraron en funcionamento varios almacéns deste

2014

650
655

millóns de euros

Supermercado de Puig d’en Valls, Santa Eulària des Riu, Eivissa.
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5.7
EVOLUCIÓN DOS
RECURSOS PROPIOS

5.8
EVOLUCIÓN DA
PRODUTIVIDADE

A capitalización da práctica totalidade dos beneficios
obtidos supuxo que, no momento do peche do exercicio
2014, a cifra de recursos propios ascenda a 3.884 millóns
de euros.

Durante 2014 produciuse aproximadamente un incremento
do 4% da produtividade, que foi de 25.400 euros de venda
por persoa ao mes, fronte aos 24.500 de 2013.

Hai que sinalar a constante evolución da proporción de
recursos propios respecto ao activo total, que pasou dun
53% en 2013 a un 55% en 2014.

EVOLUCIÓN DOS RECURSOS PROPIOS
2013
2014

3.438
3.884

millóns de euros

Susana, traballadora do supermercado no Mercat de Sants, Barcelona.
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Este dato reflicte a implicación das persoas que forman
parte do Proxecto Mercadona en alcanzar os obxectivos
fixados pola compañía.

EVOLUCIÓN DA PRODUTIVIDADE
2013
2014
euros vendidos/persoa/mes

24.500
25.400

5.9
OUTROS INDICADORES
5.9.1 RETORNO SOBRE OS
FONDOS PROPIOS (ROE)
Definido como Beneficio entre Fondos Propios medios
do exercicio.

2013

2014

515
3.019
3.438
3.229

543
3.438
3.884
3.661

ROE

16%

15%

EN MILLÓNS €

2013

2014

718
348
(135)

738
359
80

931

1.177

(253)

(237)

CASH FLOW OPERATIVO

678

940

EN MILLÓNS €

2013

2014

3.311
(2.924)

3.608
(3.041)

387

567

EN MILLÓNS €
Beneficio
Fondos Propios ao principio do exercicio

Datos coherentes coa estrutura de capital de Mercadona,
baseada na fortaleza dos fondos propios e co Modelo
de Calidade Total onde a satisfacción do compoñente
capital se logra tras satisfacer o resto de compoñentes.

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

5.9.3 FONDO DE MANOBRA
O prazo medio de pagamento a provedores foi de 51
días e o prazo de rotación de existencias de 16 días.

Fondos Propios ao final do exercicio
Fondos Propios medios

Resultado antes de impostos
Axustes ao resultado
Cambios no capital corrente
Cash Flow operativo antes de impostos
Pagamento imposto sobre beneficios

Activo corrente
Pasivo corrente

FONDO DE MANOBRA
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MERCADONA, S.A
Balance de situación o 31 de decembro de 2014
(en miles de euros)
ACTIVO NON CORRENTE
Inmobilizado
Activo por imposto diferido
		
ACTIVO CORRENTE
Existencias

3.413.712			
38.554
3.608.120			
612.458			

Debedores

78.260			

Investimentos financeiros

33.988			

Efectivo e outros activos líquidos

2.883.414

TOTAL ACTIVO

7.060.386

PATRIMONIO NETO

3.884.206

Capital
		
Reservas
		
Resultado do exercicio
		
PASIVO NON CORRENTE
Provisións e débedas a longo prazo
		
Pasivos por imposto diferido
		
PASIVO CORRENTE
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3.452.266			

15.921
3.325.026
543.259
135.498
28.195
107.303
3.040.682

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

2.096.411

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO

7.060.386

676.015
233.789
34.467

		

MERCADONA, S.A
Conta de perdas e ganancias correspondente ao exercicio rematado o 31 de decembro de 2014
(en miles de euros)

Importe cifra de negocios
Aprovisionamentos
Outros ingresos de explotación

18.441.861
(13.907.913)
17.106

Gastos de persoal

(2.329.392)

Outros gastos de explotación

(1.216.019)

Amortización inmobilizado
		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(330.375)
675.268

Ingresos financeiros
		
Deterioración e resultados

61.665

RESULTADO FINANCEIRO

62.647

982

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

737.915

Imposto sobre beneficios

(194.656)

RESULTADO DO EXERCICIO

543.259
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1TRAXECTORIA MERCADONA
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1977-2014

Fachada, marcada con carros en formigón impreso, do Centro de Proceso de Datos en Albalat dels Sorells, Valencia. Obra dirixida por Rstudio Arquitectura.
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92

1977

1981

1982

1986

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 carnizarías
do negocio familiar transfórmanse en ultramarinos.

Juan Roig e a súa esposa,
xunto aos seus irmáns Fernando, Trinidad e Amparo,
cómpranlle Mercadona a seu
pai.

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

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

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.

Lucía, traballadora, prescribindo a Alicia e Samuel, “Xefes” do supermercado da Urb. Sierra Mar, Nerja, Málaga.

1977-1991
1988

1989

1990

1991

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

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

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

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

Adquisición de Supermercados Superette, que contaba
con 22 tendas en Valencia.
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Marta, “Xefa” do supermercado da r/Santa Anna, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

1992

1993

1996

1997

Alcánzanse as cifras de
10.000 traballadores e 150
tendas.

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

Nacemento das marcas Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy.

Acordo de unión con Almacenes Gómez Serrano, Antequera (Málaga).

Apertura do supermercado
número 200, en Segorbe
(Castelló).
Asínase o primeiro convenio
de empresa para todos os
traballadores.
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Mirian, traballadora do supermercado da r/San Roque, Badaxoz.

1992-2001
1998

1999

2000

2001

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

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

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

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

Inauguración do bloque loxístico de Antequera (Málaga).
Iníciase o proxecto de
novo deseño e modelo de
perfumarías.

Inauguración, en Massanassa
(Valencia), da primeira Tenda
por Ambientes.
Celebración da primeira Reunión de Interprovedores.
Sinatura do Convenio Colectivo de Empresa (2001-2005).

Mercadona alcanza as 500
tendas coa apertura do seu
primeiro supermercado en
Linares (Xaén).

95

Supermercado de Cala Rajada, Capdepera, Mallorca.

2003

2004

2005

2006

Primeira empresa en realizar
unha Auditoría Ética.

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

Implantación do novo uniforme Mercadona.

Vixésimo quinto aniversario
da compañía.

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

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

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

Relanzamento da nova imaxe
da Tarxeta Mercadona.

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

2002-2010
2007

2008

2009

2010

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

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

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

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

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

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

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

Inauguración do bloque loxístico de Ingenio (Gran
Canaria).
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Recollida de olivas en Alcaudete (Xaén) para a S.C.A. Virgen del Perpetuo Socorro, provedora de olivas do fabricante interprovedor Sovena (Brenes, Sevilla).

2011

2012

2013

2014

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

Supéranse as cifras de 1.400
tendas e 74.000 traballadores.

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

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

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

Alcánzanse acordos con confrarías para a compra directa
de peixe.

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

Primeiro establecemento en Euskadi, supermercado da r/Alto de Armentia en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava).

2011-2014
O Proxecto Mercadona segue avanzando...
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R/Valencia, 5 46016 TAVERNES BLANQUES (VALENCIA)
Teléfono: +34 963 883 333 Fax: +34 963 883 302
Teléfono gratuíto de Atención ao Cliente: 900 500 103
www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona

