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LA MISSIÓ
Omplir la panxa
“Prescriure al consumidor final
productes/solucions que cobrisquen
les seues necessitats de menjar, beure,
higiene personal, cura de la llar i cura
d’animals...
…i que asseguren sempre Seguretat Alimentària,
Màxima Qualitat, Màxim Servici, Mínim Pressupost i
Mínim Temps”

LA VISIÓ
“Aconseguir una Cadena
Agroalimentària Sostenible, que la
gent vulga que existisca i se’n senta
orgullosa, liderada per Mercadona i
tenint ‘El Cap’ com a far”

Detall de l’entrada del supermercat d’Ovar, Aveiro.
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ELS NOSTRES FETS MÉS RELLEVANTS EN 2019 A ESPANYA I PORTUGAL

1.626
botigues

89.100

treballadores i
treballadors

3.600

19.970 M€
compres

nous llocs
de treball

25.468 M€

2.050 M€

32 M€

150 M€

de facturació

d’inversió

ESPANYA

PORTUGAL

10

botigues

4

900

treballadores
i treballadors

600

nous llocs
de treball

217 M€
compres

de facturació

d’inversió

DADES CONSOLIDADES ESPANYA I PORTUGAL
“EL CAP”

1.636

botigues en 2019

46 obertures
46 tancaments

800

supermercats
amb el Nou Model
de Botiga Eficient
(Botiga 8)

325

novetats
en l’assortiment

5,4 M
de llars
compren en
Mercadona

15,5 %

quota de mercat
en superfície total de
venda a Espanya

EL TREBALLADOR

90.000

treballadores i
treballadors
amb ocupació
estable i de
qualitat

4.200

nous
llocs de treball

106 M€
invertits
en formació

340 M€

de prima
variable repartits
entre la plantilla

849

persones
promocionades
a llocs de més
responsabilitat

EL PROVEÏDOR

1.400
Proveïdors
Totaler

20.187 M€

en compres a
Espanya i Portugal
proveïdors comercials,
no comercials, servicis i
transportistes

3.074
proveïdors
comercials

20.000
pimes i
productors
de matèries
primeres

43

dies de
termini
de pagament als
Proveïdors Totaler

LA SOCIETAT

1,95 %
del PIB
d’Espanya

655.000

llocs de treball
directes, indirectes
i induïts

9.218

tones
d’aliments donades
a menjadors socials i
bancs d’aliments

Col·laboració amb:

+210 menjadors
socials

+60 bancs 		

43,7 M€
d’inversió
en protecció al
medi ambient

d’aliments

EL CAPITAL

25.500 M€
de facturació

12.050 M

quilos-litres (quilitres)

2.200 M€
d’inversió

623 M€
benefici net

493 M€
destinats
a reforçar els
fons propis
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MISSATGE DEL PRESIDENT
cessàries per a cada necessitat i és la millor opció).
Ara toca passar a l’acció i practicar-ho en el nostre dia
a dia per a aconseguir, amb este canvi radical, continuar obrint noves oportunitats. Per a aconseguir-ho,
comptem amb un lideratge potent i grans equips en
els departaments de Prescripció, Compres i Botigues.
I també amb la col·laboració dels 1.400 Proveïdors
Totaler, l’especialització dels quals ens permet oferir
productes nascuts de l’experiència amb el client (a través de la coinnovació) i amb el repte d’oferir sempre
qualitat, qualitat, qualitat i, sobretot, qualitat en tots
els productes i tots els dies. Perquè només a partir
d’ací crearem experiències úniques i podrem continuar
incrementat el nostre avantatge competitiu a través
de la diferenciació i la satisfacció de “El Cap”.

No és fàcil resumir en uns paràgrafs el que Mercadona
ha dut a terme durant 2019 perquè la companyia es
troba immersa en una brutal transformació. I en este
procés, totes les persones que formem part d’este
projecte compartim un mateix objectiu i canviem i
continuarem canviant en tot allò que siga necessari i
afija valor per a satisfer cada dia millor les necessitats
dels nostres clients (“El Cap”, com el denominem internament) i dels altres components de la companyia:
Treballador, Proveïdor, Societat i Capital.
La verdadera força de la nostra transformació són les
treballadores i treballadors. El seu talent, compromís i
capacitat de lideratge compartit han fet possible que
Mercadona siga hui també una empresa portuguesa
a Portugal després de l’obertura, el mes de juliol, de
la primera botiga a Canidelo, a Vila Nova de Gaia, en
el districte de Porto. Una internacionalització que és
una fita històrica d’especial rellevància i que ens ha
permés, en estos mesos, demostrar-nos que el nostre
model d’empresa té la solidesa necessària per a saltar
fora de les nostres fronteres de manera responsable,
generant valor, compartint desenvolupament i riquesa.
El nostre model es manté en constant evolució. I amb
“El Cap” com a far, hem centrat els nostres esforços
a fer el pas per a avançar a ser una empresa Totaler (aquella que Prescriu a “El Cap” les solucions ne-
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Esta nova era, motivadora per a tots nosaltres i marcada per la capacitat d’adaptació a les necessitats
dels nostres clients, ens ha fet continuar apostant de
manera ferma i decidida pel projecte de Mercadona
Online, hui present en zones de València i Barcelona.
Un projecte que, sens dubte, ha contribuït al fet que
el Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), present ja
en més de 800 supermercats, millore també amb la
digitalització. Este procés de transformació constant
ens ha fet comprendre que els mètodes de venda a
la botiga física han d’evolucionar i adaptar-se a les
necessitats dels clients, com per exemple hem fet amb
l’obertura de la nova secció A Punt per a Menjar que
ja està disponible en més de 300 supermercats.
També en estos dotze mesos hem continuat apostant
per Frescos Global per a incorporar importants millores en les nostres seccions de frescos; i d’esta manera
s’ha aconseguit una major adaptació a l’assortiment
local. Igualment, hem implantat nombroses innovacions en eficiència, com el model d’organització en
botigues o l’optimització de l’espai. Nombroses mesures que, en conjunt, han portat Mercadona en 2019
a incrementar les vendes en superfície constant un
5 %, fins als 25.500 milions d’euros.
Per a dur a terme este procés de transformació en
el qual estem immersos, la companyia igualment ha
incrementat el seu esforç inversor un 46 %, fins als

2.200 milions d’euros. Un esforç que ens ha permés
incorporar importants avanços en la modernització
dels nostres processos, com per exemple l’automatització i eficiència dels nostres blocs logístics amb
l’objectiu d’incrementar la qualitat de vida de les persones que treballen diàriament en els blocs logístics,
i així eliminar sobreesforços.
La persecució de tots estos objectius ens ha permés
aconseguir les metes marcades i elevar el nostre benefici net en 2019 fins als 623 milions d’euros, fruit
del nivell d’esforç i implicació del conjunt de tots els
qui formem la companyia. Perquè estem construint
entre tots la Mercadona del futur, un model d’empresa conscient i implicada a promoure i mantindre la
prosperitat compartida. Per això, també hem tornat
a repartir entre la plantilla en concepte de prima per
objectius una xifra equivalent al 25 % dels beneficis totals generats per la companyia, 340 milions
d’euros.
El nostre paper com a empresa passa també per
contribuir a millorar l’entorn social i econòmic amb
el qual ens relacionem, produint de manera eficient i
responsable a través de pràctiques empresarials que
generen benestar i que ens permeten avançar dia a
dia en l’objectiu comú de ser una empresa que la gent
vulga que existisca i se’n senta orgullosa.
Una empresa que evoluciona a través dels seus fets
i sense perdre mai de vista que perquè el model siga
un èxit, s’ha de centrar en les persones. Perquè les
seues propostes i idees són font d’innovació, i la seua
implicació i disciplina per a aplicar en el treball diari els mètodes i valors que conformen el Model de
Qualitat Total, són la principal causa del creixement
de la nostra companyia. Per a aconseguir-ho, comptem amb el talent de més de 90.000 persones fixes
en plantilla (900 de les quals són a Portugal), després d’unir-se’n al projecte durant estos dotze mesos 4.200, totes amb ocupació estable i de qualitat i
igualment convençudes que la voluntat de lideratge
compartit és clau per a millorar la nostra capacitat
d’adaptació i respondre millor als reptes que la societat ens demana.

“El nostre paper com a empresa
passa per contribuir a millorar
l’entorn social i econòmic produint
de manera eficient i responsable per
a generar prosperitat compartida”

Hem d’abordar junts el rol que hem d’exercir com a
empresa socialment responsable. Sabem que hem
de produir de manera sostenible per a aconseguir un
impacte mediambiental més positiu. Encara que hui
separem per a reciclar més del 70 % dels residus que
generem i apliquem els principis de l’economia circular en multitud de processos, som conscients que
hem de millorar molt per a donar resposta al que la
Societat i els “Caps” ens demanen. I precisament per
això, tots els qui formem Mercadona, començant pel
seu President i el Comité de Direcció, fem el pas de
consolidar de manera clara i decidida la sostenibilitat
i responsabilitat mediambiental en el nostre model
d’empresa.
En 2020 hem de continuar avançant en este sentit,
consolidant un projecte que no deixa d’evolucionar i
que, en un procés de transformació constant, assumix que té la responsabilitat de donar el sí a cuidar
més el planeta. Una companyia que siga exemple de
pràctiques empresarials que generen desenvolupament sostenible, eficiència productiva i benestar per
als cinc components, perquè seguim convençuts que
hem d’afegir valor coneixent el que aporta cada millora i la seua rendibilitat. Per a aconseguir-ho, com ha
ocorregut al llarg de la història del Projecte Mercadona, comptem amb el suport dels nostres accionistes
i del nostre Consell d’Administració, convençut plenament que, per a transformar Mercadona, la nostra
principal inversió és continuar apostant pel benefici a
llarg termini dels cinc components de la companyia.
Juan Roig
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COMITÉ DE DIRECCIÓ
Assegura el bon funcionament de l’organització i la determinació i el compliment de les polítiques i dels procediments establits pel Consell d’Administració.

Juan Roig
President
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José Jordá
Director General de Botigues
i Prescripció Peribles

David Cid
Director General de Compres
Derivats del Petroli

Jose Miguel Fernández
Director General de Compres
Transformats del Camp

Pilar Sanz
Directora General de Compres
Forn en formació

Héctor Hernández
Director General Financer
i Marina de Empresas

Patricia Cortizas
Directora General de Recursos
Humans en formació

Juan Antonio Germán
Director General de Relacions
Externes i Mecenatge

Consell d’Administració
És l’òrgan encarregat de la gestió de l’organització i de la representació de la companyia.
President
Juan Roig Alfonso
Vicepresidenta
Hortensia Mª Herrero Chacón
Secretària del Consell
Carolina Roig Herrero

Francisco Espert
Director General de
Prescripció Secs

Rafael Berrocal
Director General de Compres
Carn, Mar, Fruita i Verdura

Vocals
Hortensia Roig Herrero
Amparo Roig Herrero
Juana Roig Herrero
Rafael Gómez Gómez
Fernando Roig Alfonso

Comissió d’Auditoria
Guillermo Pérez
Director General de Compres
Llet i Derivats en formació

Rosa Aguado
Directora General
de Logística

Integrada en el Consell
d’Administració, s’encarrega de la supervisió de
la informació comptable,
fiscal i financera, dels servicis d’auditoria, el compliment i la gestió de riscos.
President
Rafael Gómez Gómez

Patricia Tobía
Directora General d’Obres
i Expansió en formació

Aleix Juan
Director General
d’Informàtica

President
Carolina Roig Herrero
Vocal
Juana Roig Herrero
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EL MODEL
Mercadona és una empresa amb un projecte compartit,
sostenible i en evolució contínua. Iniciada com un somni
emprenedor impulsat per un model d’empresa, el Model
de Qualitat Total, inspira i motiva a tots els qui formen la
companyia en el seu dia a dia a una transformació constant,
conscient de l’impacte de la cadena en l’entorn

Fundada l’any 1977, Mercadona és una
empresa de capital familiar i una de les
principals companyies de supermercats
físics i online. Té l’objectiu d’assumir la responsabilitat de prescriure a “El Cap” (com
internament denomina el client) la millor
opció per a satisfer les seues necessitats
d’alimentació, neteja de la llar, higiene personal i cura de mascotes.

Disposa actualment de 1.636 botigues, de
les quals 10 s’han inaugurat recentment a
Portugal, i d’una plantilla de 90.000 persones, que conformen un equip cohesionat per
a perseguir l’excel·lència en el servici. Una
plantilla diferencial amb la qual, dia rere dia,
oferix solucions a les necessitats dels més
de 5,4 milions de llars que depositen la seua
confiança en la companyia. Un equip compromés amb un projecte que aporta valor i
que té, sempre, “El Cap” com a far.

Entrada del supermercat de Sousa Aroso a Matosinhos, Porto.
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Un model d’empresa de
prosperitat compartida
Mercadona disposa des de 1993 d’un model empresarial propi, el Model de Qualitat Total, que vertebra els principis i valors de la companyia. Este
model de gestió específic, obert i col·laboratiu
perseguix satisfer, per este orde i amb la mateixa importància, els cinc components de la companyia: “El Cap”, com internament denomina els seus
clients, El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El
Capital.
Desenvolupat sobre veritats universals i paradigmes, el Model de Mercadona és el marc de referència en la presa de decisions per a tots els qui
formen part del seu projecte. Ajuda al fet que totes les persones, motivades pel seu propi impuls
a obtindre la satisfacció de “El Cap”, vagen en la

mateixa direcció i permet decidir amb agilitat com
i quan s’ha d’actuar davant d’una circumstància
determinada.
Mercadona és una empresa amb un projecte en
evolució constant, impulsat per una cultura empresarial basada en el lideratge i la responsabilitat.
Per a la companyia, l’entorn i el respecte al medi
ambient en les zones i els llocs en els quals té presència són clau, motiu pel qual sempre ha assumit
el compromís d’impulsar les millors pràctiques en
matèria de sostenibilitat i desenvolupar la seua activitat de manera responsable, conscient de tot el
que queda per davant i que el seu paper com a
empresa passa per contribuir a millorar l’entorn social i econòmic amb el qual es relaciona.

MODEL DE QUALITAT TOTAL
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“EL CAP”

LA

Per a Mercadona, tindre un Model i persones
que l’apliquen sempre és sinònim de tindre
un tresor. Conscient que el Model de Qualitat Total no és l’únic model existent i que
hi ha altres opcions igualment respectables,
és el que ha triat la companyia amb l’objectiu de satisfer igual i en este orde els cinc
components de l’empresa: “El Cap” (client),
El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El
Capital El repte és complir-lo tots els dies,
sempre. Un model constantment obert a millores, que fomenta la cultura de la innovació
i que aporta agilitat en el desenvolupament
d’estratègies i en la presa de decisions.

EL

EL MODEL

Fabio i Verónica, “Caps” del supermercat de Santiago Madrigal a Salamanca.
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COMPROMISOS AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

En este procés integrador i transparent, a més, Mercadona és des de 2011 firmant del Pacte Mundial, iniciativa a través de la qual l’Organització de Nacions Unides promou els diferents Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).

La implicació de la companyia es concreta en nombroses accions amb les quals, al llarg de l’any, ha
treballat per a donar resposta a les necessitats plantejades per aquells ODS en els quals més influïx
l’impacte de la seua activitat.
1. Fi de la pobresa
Mercadona col·labora amb iniciatives i associacions l’objectiu de les quals és ajudar a reduir la pobresa entre els col·lectius més desfavorits.
2. Fam zero
La col·laboració amb menjadors socials i bancs
d’aliments afavorix la redistribució d’aliments i facilita l’accés a una alimentació saludable a persones
en risc d’exclusió.
3. Salut i benestar
Per a Mercadona i els Proveïdors Totaler, el més important és oferir un ampli assortiment de productes frescos i saludables i amb la màxima seguretat
alimentària.
4. Educació de qualitat
Mercadona potencia les habilitats i els coneixements de la plantilla constantment i aposta per la
formació contínua, per exemple, a través de col·laboracions com la que manté amb EDEM Escuela
de Empresarios.
5. Igualtat de gènere
Es regix pel principi d’equitat: “la mateixa responsabilitat, el mateix sou”, i oferix les mateixes oportunitats de promoció interna a tota la plantilla, tal
com es detalla en el Pla d’Igualtat firmat amb els
sindicats.
8. Treball decent i creixement econòmic
La plantilla de Mercadona té ocupació estable i de
qualitat, amb contractes fixos i salaris per damunt
de la mitjana del sector.
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9. Indústria, innovació i infraestructura
Col·labora amb fabricants i proveïdors per a fomentar
un creixement compartit i sostenible que genera valor,
desenvolupant conjuntament novetats i millores en l’assortiment amb una ràtio d’èxit del 82 %.
10. Reducció de les desigualtats
Mercadona oferix igualtat de condicions i oportunitats a tota la plantilla, sense cap tipus de
discriminació.
11. Ciutats i comunitats sostenibles
Manté un compromís ple amb la protecció del medi
ambient i l’aprofitament eficient dels recursos naturals i l’economia circular.
12. Producció i consum responsables
Tant Mercadona com els Proveïdors Totaler que col·
laboren amb Mercadona apliquen bones pràctiques
i fomenten la producció responsable.
13. Acció pel clima
Mercadona disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental propi amb l’objectiu d’optimitzar els seus
processos i reduir les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle.
14. Vida submarina
Treballa conjuntament amb els proveïdors per a garantir el seu compromís amb la sostenibilitat dels
productes de pesca.
17. Aliances per a aconseguir els objectius
Mercadona col·labora estretament amb diferents entitats i associacions per a fomentar el compliment
dels ODS.

EL MODEL

ODS que influïxen en l’impacte de l’activitat de
Mercadona en cada un dels cinc components

1
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Objectius de Desenvolupament Sostenible
1		 Fi de la pobresa
2		 Fam zero
3		 Salut i benestar
4		 Educació de qualitat
5		 Igualtat de gènere
6		 Aigua neta i sanejament
7		 Energia assequible i no contaminant
8		 Treball decent i creixement econòmic

9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16
17		

Indústria, innovació i infraestructura
Reducció de les desigualtats
Ciutats i comunitats sostenibles
Producció i consum responsables
Acció pel clima
Vida submarina
Vida d’ecosistemes terrestres
Pau, justícia i institucions sòlides
Aliances per a aconseguir els objectius
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Desenvolupament sostenible i prevenció de possibles riscos
Seguint el compromís amb el creixement sostenible, Mercadona manté un comportament socialment responsable que fomenta la transparència i el diàleg. Per això, compartix la seua evolució i resultats amb la plantilla,
els proveïdors i la societat a través de reunions de diferent índole i diversos canals com esta Memòria Anual, la
Memòria de Medi Ambient, el canal de comunicació intern Activo2, la pàgina web i les xarxes socials o el portal
de transparència. La companyia disposa d’estratègies, unes ja instaurades i altres en desenvolupament, per a
garantir la satisfacció dels cinc components. A més, el Comité de Direcció s’encarrega d’incorporar els interessos
de tots els agents implicats i determina les polítiques per a identificar, previndre i gestionar els riscos inherents a
l’activitat de Mercadona.

Qui satisfà “El Cap” ha d’estar satisfet al
100 %

3. EL PROVEÏDOR
Els Proveïdors Totaler vertebren la
Cadena Agroalimentària Sostenible de
Mercadona

4. LA SOCIETAT

•
•
•
•
•
•
•
•

Codi de Bones Pràctiques Comercials
Pautes de conducta ètica
Cadena Agroalimentària Sostenible
Coinnovació amb proveïdors
Generació de teixit industrial
Política de Benestar Animal
Polítiques de Pesca Sostenible
Protecció de dades

•
•
•
•
•

Model de logística sostenible
Programa de lluita contra l’exclusió: donació d’aliments
Diàleg i transparència
Model de relació amb les comunitats locals i les ONG
Gestió proactiva per a detectar i eliminar possibles focus de risc de
molèsties al veïnat
Gestió per a solucionar suggeriments del veïnat
Impulsar l’emprenedoria
Sistema de gestió mediambiental
Sostenibilitat permanent i impacte de la seua activitat en el planeta
Protecció de dades dels veïns
Polítiques de prevenció de delictes i anticorrupció
Actualització de la legislació i adaptació als processos interns per
al seu compliment

Contribuir al desenvolupament
econòmic sostenible i al progrés social
del país és una obligació per a la
companyia

•
•
•
•
•
•
•

5. EL CAPITAL

•
•
•
•
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Llocs de treball fixos i sous més alts que la mitjana del sector
Principi d’equitat: la mateixa responsabilitat, el mateix sou
Prima per objectius
Pla d’Igualtat i Diversitat
Formació, transparència (Activo2) i promoció interna
Model d’organització de botigues
Servici mèdic
Prevenció de riscos laborals
Conciliació de la vida personal i laboral
Clima social
Protecció de dades

Creixement i rendibilitat
Polítiques de gestió de risc financer
Reinversió i visió a llarg termini
Generació de riquesa i valor compartit

8

L’objectiu és obtindre benefici com a
conseqüència de fer bé les coses

8 8 8 8 8

Model de seguretat alimentària
Assortiment Eficaç: màxima qualitat, mínim preu
Assortiment d’alimentació saludable
Estratègia Frescos Global
Nou Model de Botiga Eficient
A Punt per a Menjar
Protecció de dades dels consumidors
Servici d’Atenció al Client
Innovació transversal
Mercadona Online

8

2. EL TREBALLADOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

El nostre objectiu principal és satisfer
totalment els clients

EXERCICI 2019

8

1. “EL CAP”

POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES

8 8

COMPONENTS

Estratègia en desenvolupament

Estratègia consolidada

EL MODEL

CONTROL I PREVENCIÓ DELS POSSIBLES RISCOS

“EL CAP”
- Seguretat alimentària
- Canvis d’hàbits de consum
- Protecció de dades
- Transformació digital

EL TREBALLADOR
- Polítiques d’igualtat i diversitat
- Prevenció de riscos laborals
- Conciliació
- Protecció de dades

EL PROVEÏDOR
- Bones pràctiques comercials
- Protecció de dades

LA SOCIETAT
- Ciutats i transport sostenibles
- Ús responsable dels recursos
- Relació amb comunitats locals
- Medi ambient i canvi climàtic
- Protecció de dades
- Prevenció de delictes i anticorrupció

EL CAPITAL
- Increment del preu de les matèries primeres
- Liquiditat

Maximiliano, “Cap” del supermercat del Centre Comercial Papagayo a la Corunya. / Catarina, treballadora portuguesa durant la seua formació en el
supermercat de Pago San José a Jerez de la Frontera, Cadis. / Bolets del Proveïdor Totaler Delicious Mushrooms Produce, en les seues instal·lacions de
Lleida. / Bosses de paper reutilitzables.
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Innovació: un valor essencial
Per a Mercadona, la innovació és un factor clau i
diferencial que li permet evolucionar dins del seu
model i oferir solucions que s’adapten a les noves
necessitats. Integrada des de la seua fundació en
l’ADN de la companyia, es desenvolupa de manera transversal i a través de procediments creatius
i oberts. Una palanca de creixement per a tots els
qui formen part de la companyia, proveïdors i, molt
especialment, per a la satisfacció de “El Cap”.
Gràcies a això, Mercadona aprofita al màxim el talent intern i fomenta el coneixement conjunt per a
desenvolupar nous productes i servicis que s’avancen a les necessitats dels clients. Per a aconseguir-ho, i en línia amb les recents actualitzacions del
Manual d’Oslo de l’Organització per a la Cooperació
i el Desenvolupament Econòmics (OCDE i Eurostat)
per a la recollida i anàlisi d’informació relativa a la innovació, la companyia ha simplificat en 2019 el seu
model, que es concreta en dos categories: innovació de producte i innovació de procés.

A més, tenint en compte el compromís de Mercadona amb els diferents entorns en els quals té
presència, igualment aborda la innovació social i
la innovació oberta de manera transversal. En la innovació social destaquen projectes com la consolidació d’una eina pròpia per a ajustar al màxim les
comandes diàries de productes frescos en les botigues amb l’objectiu de reduir al màxim el desaprofitament alimentari, o el desenvolupament d’un envàs
sostenible en l’assortiment de plats preparats, que
permet estalviar 170 tones de plàstic a l’any.
D’altra banda, la companyia ha llançat en 2019 un
projecte d’innovació oberta. En col·laboració amb
el programa Corporate de Lanzadera, l’acceleradora d’empreses impulsada per Juan Roig amb el
seu patrimoni personal, esta iniciativa pretén donar
resposta a cinc reptes: la reducció i eliminació de
plàstics, l’estalvi d’energia, la gestió de residus, els
productes saludables i la distribució urbana. Concretament, s’han incorporat dos empreses: Heura
i Reevoolt. Heura és una marca de productes ela-

EIXOS DE LA INNOVACIÓ

Innovació de producte
• 325 novetats i millores en l’assortiment amb una ràtio d’èxit del 82 %.
• 19 centres de coinnovació a Espanya i Portugal en
els quals s’han dut a terme 12.500 sessions amb els
“Caps” per a innovar conjuntament.
• 3 naus d’assortiment: 1 a Espanya i 2 a Portugal.
• 1 botiga pilot en el Centre de Coinnovació del Jarro,
“Jarrods”, situat a Paterna (València).
• 1 botiga pilot a Matosinhos, Porto, que va permetre a
la companyia adaptar-se als gustos i necessitats de
“El Cap” portugués durant els mesos previs a la primera inauguració de les seues botigues a Portugal
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Eva Mª i Rosi, “Cap” i treballadora en el Centre de Coinnovació de
Perfumeria a València.

EL MODEL

borats amb vegetals desenvolupats per l’empresa
Foods for Tomorrow. Disposa d’una gamma de productes 100 % vegetals que oferixen l’experiència de
la carn animal, però amb els beneficis dels vegetals.
Per la seua part, Revoolt està especialitzada en logística d’última milla en alimentació, seguint un model de zero emissions i una mentalitat enfocada a
reinventar la logística del futur.
Totes estes iniciatives, i moltes més, han permés a
Mercadona reforçar el seu Model d’Innovació. I també, consolidar el seu desenvolupament amb nous reconeixements, com el de l’Observatori d’Innovació en
Gran Consum, impulsat per l’Institut Cerdà, el Centre
de Coinnovació del Jarro (“Jarrods”), distingit com
una de les millors innovacions del sector en 2019; o
el llançament de les minibarretes de xocolate negre
70 % cacau amb cruixent de llavors marca Hacendado, fabricades pel Proveïdor Totaler Dulces Olmedo,
que igualment és una de les novetats més destacades de l’any per esta entitat. Estos reconeixements,
units al premi atorgat pel Saló Internacional de la Lo-

gística a l’eficiència de la companyia en este tipus
de processos, confirmen que el Model d’Innovació
de Mercadona és socialment responsable i està en
constant transformació, amb l’objectiu de continuar
adaptant-se a les necessitats dels seus “Caps”.

NOU CENTRE DE
PROCESSAMENT DE DADES
En 2019, Mercadona ha finalitzat la construcció de la infraestructura informàtica del nou
Centre de Processament de Dades (CPD) situat a Villadangos del Páramo (Lleó) amb una
inversió de 44 milions d’euros. Este centre se
suma al centre d’estes característiques que la
companyia té a Albalat dels Sorells (València)
des de 2014. Unes instal·lacions dotades de les
tecnologies més avançades i que permeten
continuar avançant en l’eficiència, productivitat i seguretat de la informació.

Innovació de processos
• Millores en processos de fabricació i en sistemes logístics per a evitar sobreesforços, costos
innecessaris i reforçar la productivitat.
• Desenvolupament de la Teoria de la Contrastació, que definix de manera científica el rol de
cada persona en els processos i mètodes de la
companyia, per a poder mesurar amb més concreció l’esforç i el resultat en la satisfacció dels
cinc components de la companyia.
• Obertura de la segona Colmena, magatzem dedicat exclusivament a gestionar i preparar les
comandes online, situada en el polígon industrial de Zona Franca, a Barcelona.
Iris i Patricia, treballadores del supermercat de Ricardo San Juan a
Madrid.
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Irmãdona: Mercadona a Portugal
Mercadona manté un compromís constant amb
la creació de valor a la societat del seu entorn. En
2016, la companyia va decidir reforçar-lo i estendre’l
amb el seu projecte d’internacionalització, la qual
cosa li ha permés aplicar el model a Portugal. Este
país representa una clara oportunitat per a la companyia, on du a terme la seua activitat com una empresa portuguesa amb un Model de Qualitat Total
d’origen espanyol, amb la seu a València.
Després de tres anys de molta faena i esforç, Mercadona ha obert les primeres 10 botigues a Portugal i
continua avançant a un ritme constant i sostenible
amb un objectiu principal: fer tot el que siga necessari per a satisfer “O Chefe”.
Gràcies al treball de tota la companyia, i especialment a l’esforç de les 900 persones que conformen
la plantilla a Portugal, i a la col·laboració constant
amb els fornecedores portuguesos, el projecte s’ha
convertit en una realitat. Una realitat que la companyia ha construït des de la convicció que l’entrada a
Portugal s’havia de fer amb mentalitat portuguesa,
sent-ne un més, la qual cosa va portar des de l’inici
a la creació de la societat Irmãdona Supermercados
SA, que significa ‘germana de Mercadona’, que té la
seu a Porto.
Dins del procés d’internacionalització de la companyia, 2019 ha sigut un any clau que ha suposat
un important punt d’inflexió. Mercadona ha protagonitzat una de les seues fites històriques: l’obertura de la primera botiga en un altre país (Portugal),
concretament a Canidelo, a Vila Nova de Gaia, dins
del districte de Porto, a la qual s’han sumat, posteriorment, 9 botigues més, totes eficients, situades
a Porto i, a més, en els districtes de Braga i Aveiro.

fita històrica s’haja produït a Portugal, un país amb
el qual, a més de ser veïns, ens unixen tants vincles culturals i afectius”. Així mateix, durant l’acte va
definir la companyia com “una empresa de Qualitat
Total portuguesa, d’origen espanyol i amb seu a València”, i va formalitzar el compromís de l’empresa
de cara a “continuar apostant pel desenvolupament
del sector primari i la indústria agroalimentària portuguesa, innovant conjuntament per a contribuir
perquè l’economia productiva de Portugal continue
avançant”.
El desenvolupament d’este projecte ha representat
una inversió de 150 milions d’euros en 2019. A més,
la companyia preveu continuar consolidant la seua
expansió, la qual cosa es traduirà en 10 noves obertures en 2020, que comportaran un esforç inversor
de 140 milions d’euros.

LES PRIMERES 10 BOTIGUES DE
MERCADONA A PORTUGAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tal com va destacar Juan Roig durant la visita institucional prèvia a l’obertura de la primera botiga
al país lusità, en què agraïa la presència de tots els
assistents: “Per a Mercadona és un orgull que esta
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•

2 de juliol: Canidelo (Vila Nova de Gaia,
Porto)
9 de juliol: Sousa Aroso (Matosinhos,
Porto)
16 de juliol: Vermoim (Maia, Porto)
23 de juliol: Fânzeres (Gondomar, Porto)
26 de setembre: Rua Filipa Borges (Barcelos, Braga)
29 d’octubre: Domingos Sequeira (Porto, Porto)
21 de novembre: Ovar (Ovar, Aveiro)
28 de novembre: São João da Madeira
(São João da Madeira, Aveiro)
3 de desembre: Av. Dom João II (Vila
Nova de Gaia, Porto)
12 de desembre: Lamaçães (Braga,
Braga)

EL MODEL

PORTUGAL, UNA FITA HISTÒRICA PER A MERCADONA

1, 2, 3, 4. L’1 de juliol de 2019, Mercadona va fer una visita institucional al seu primer supermercat a Portugal, situat en la zona de Canidelo, Vila Nova de
Gaia, districte de Porto. El President de Mercadona, Juan Roig, i la Vicepresidenta, Hortensia Herrero; juntament amb els restants membres del Consell
d’Administració i del Comité de Direcció de la companyia, van acompanyar en el transcurs de la visita el ministre Adjunt i d’Economia, Pedro Siza Vieira;
el Secretari d’Estat d’Agricultura i Alimentació, Luís Medeiros Vieira; el Secretari d’Estat Defensa del Consumidor, João Torres; i el President de la Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, i altres autoritats.
5. Juan Roig i Hortensia Herrero, President i Vicepresidenta de Mercadona, en l’obertura del supermercat de Canidelo a Vila Nova de Gaia, Porto, el 2 de
juliol de 2019, donant la benvinguda als primers “Caps” dels supermercats Mercadona a Portugal.
6. Juan Roig, President de Mercadona; José Jordá, Director General de Botigues i Prescripció Peribles; Raquel Pérez, coordinadora de zona de les botigues de Portugal, i António Silva, responsable del supermercat de Canidelo a Vila Nova de Gaia, Porto, juntament amb les treballadores i treballadors
d’esta botiga.
7 y 8. Esta botiga va comptar també amb la presència, una setmana després, del President de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, qui
va voler conéixer de primera mà el projecte que s’ha fet ja una realitat, juntament amb el President de Mercadona, Juan Roig, i el responsable d’este
supermercat, António Silva.
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“EL CAP”

Continuem transformant la companyia amb l’objectiu compartit
d’establir les bases del Mercadona del futur i avançar-nos de manera
eficient, responsable i sostenible a les necessitats de “El Cap”

El model empresarial de Mercadona està
centrat en les persones i manté el compromís d’oferir qualitat, qualitat, qualitat,
i sobretot, qualitat, a través de productes
i servicis nascuts de l’experiència amb “El
Cap”, garantint tots els dies seguretat alimentària i màxima qualitat al millor preu.
Per a aconseguir-ho, la companyia disposa d’un equip de 1.000 persones en els
departaments de Compres i Prescripció.
Amb l’objectiu d’evolucionar davant les
noves demandes d’un consumidor més
exigent i conscienciat amb aspectes com
l’alimentació saludable, el reaprofitament
dels recursos o l’aposta per productes locals i de proximitat, Mercadona coinnova

i col·labora de manera activa amb clients i
proveïdors. De fet, estos reptes s’integren
dins del seu treball diari, que impulsa i
promou per a crear experiències úniques
i poder augmentar l’avantatge competitiu
a través de la diferenciació.
Amb la transformació digital, les noves
botigues eficients i l’estratègia Frescos
Global, i també amb servicis com Mercadona Online o A Punt per a Menjar, la
companyia aporta solucions innovadores
que generen valor per a “El Cap” i per als
diferents processos de tots els qui formen
part del Projecte Mercadona.

Valentina i Elizabeth, “Caps” del supermercat d’Avinguda dels Països Catalans a Reus, Tarragona.
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1.1 Supermercats més eficients (Botiga 8)
En 2019, la xarxa de supermercats de Mercadona ha
continuat desenvolupant-se amb l’objectiu d’oferir
el millor servici als seus “Caps”. Gràcies a este procés d’una brutal i contínua transformació, la companyia ha continuat adaptant els seus supermercats al
Model de Botiga Eficient (internament denominada
Botiga 8) al llarg de l’any, per a la qual cosa s’han
produït 46 obertures, 10 de les quals han sigut a
Portugal, 351 reformes i han tancat 46 botigues que
no s’adaptaven als estàndards actuals de la companyia, fins a acabar l’exercici amb un total de 1.636
supermercats. S’ha fet una inversió, en construcció i
reformes, de més de 1.100 milions d’euros, als quals
cal sumar més de 170 milions d’euros que, en este
cas, s’han destinat a l’adquisició de nous terrenys i
locals, i a l’equipament i la dotació de les botigues
inaugurades durant 2019.

automatitzada, que es regula en funció de la temperatura exterior, o el sistema de sobrepressió i els
vestíbuls en els accessos per a evitar corrents d’aire. A més, les botigues eficients disposen de nous
equips de refrigeració que utilitzen gasos refrigerants amb menor potencial de calfament atmosfèric i sistemes subcrítics que reduïxen la quantitat de
gasos fluorats que es consumix.

El Model de Botiga Eficient és un concepte que no
sols incorpora noves seccions, sinó que també presenta un disseny més càlid i espaiós que permet als
“Caps” comprar amb més comoditat. Per la seua
part, les treballadores i treballadors disposen de dependències internes més ben equipades i amb més
servicis.

Mercadona ha continuat en 2019 el procés de digitalització del lloc de treball iniciat fa uns anys, amb

Paral·lelament, la Botiga 8 contribuïx a reduir el consum energètic fins a un 40 % en il·luminació i refrigeració respecte a una botiga convencional gràcies
a mesures com la utilització d’il·luminació per LED,
la col·locació de portes a les illes de congelat per a
reduir pèrdues de fred, la incorporació de condensació flotant en la instal·lació frigorífica, que permet
optimitzar el consum, el sistema de climatització

S’ha incorporat també en totes les botigues de la
cadena un pla exhaustiu de revisió de punts crítics
de la instal·lació que ha suposat una inversió de 10,2
milions d’euros en 2019, amb l’objectiu de detectar
i previndre les fugues de gas refrigerant com més
prompte millor. Així, es garantix la qualitat dels productes a través del monitoratge de les màquines i
instal·lacions dels supermercats en temps real.

Alba, treballadora del supermercat de Quintanar de la Orden a Toledo.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBL

9. Mercadona innova constantment en l’adaptació de les seues infraestructures a les necessitats dels clients. Ha continuat adaptant els seus supermercats al Nou Model de Botiga Eficient, de manera que ha tancat l’any
amb un total de 800 botigues eficients.
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“EL CAP”

la qual cosa s’ha contribuït a augmentar la productivitat de les treballadores i treballadors. Un exemple
d’això s’emmarca en la secció de forn de les botigues, en la qual s’han invertit 2,9 milions d’euros en
la instal·lació de pantalles i noves aplicacions digitals destinades a optimitzar el procés i elaboració
dels productes i a facilitar el treball de les forneres i forners de la companyia, a més de contribuir
positivament a l’entorn amb el conseqüent estalvi
de consum de paper, així com en la implantació en
tota la cadena de les noves balances i caixes tàctils,
que han suposat una inversió de 150 milions d’euros.
D’esta manera, la companyia ha aconseguit millorar
tant el servici a “El Cap”, evitant que haja de pesar
i etiquetar els productes de fruita, verdura i forn en
la secció, com a les treballadores i treballadors de
Mercadona, ja que s’ha dotat els llocs de treball de
senzillesa i comoditat.

1.626

1.636

a Espanya

supermercats
en finalitzar 2019

10

a Portugal

351

Reformes

46

obertures

10

de les quals
són a Portugal

Façana del supermercat d’Avenida Gipuzcoa a Pamplona, Navarra.
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UN MODEL DE BOTIGA MÉS EFICIENT I RESPONSABLE AMB EL MEDI AMBIENT (BOTIGA 8)

COBERTA I SOSTRES

Coberta més grossa, fabricada amb aïllants tèrmics per a
aconseguir una temperatura
òptima de manera natural, i
sostres més baixos (3,15 metres) per a reduir el volum a
climatitzar.

GESTIÓ DE RESIDUS

Separació de residus (plàstic,
cartó, poliestiré expandit, oli i
orgànics) per a ser reciclats, i
afavorir d’esta manera l’economia circular.

FORN

ZONA DE CONGELATS

A PUNT PER A MENJAR

Detecció d’obertura de forns i
encesa automàtica de l’extractor, per a optimitzar-ne l’ús.

Mobles de congelats amb portes i utilització de gasos refrigerants amb menor potencial
de calfament atmosfèric que
reduïxen pèrdues de fred i estalvien energia.

Apagada automàtica de les
estanteries si detecta l’absència de producte i activació
dels sistemes d’extracció de
les cuines quan hi ha fum.
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CLIMATITZACIÓ
AUTOMATITZADA

Regular en funció de la temperatura exterior i reaprofitar
l’aire per a aconseguir la temperatura desitjada a l’interior.
Control automàtic en tres àrees: entrades, zones de neveres i congelats, i la resta de la
botiga.

IL·LUMINACIÓ

Tota la botiga i l’aparcament
disposen d’il·luminació per
LED, incloses les neveres de
frescos.

PÀRQUING

ENTRADES

CONTROL DE SENYALS

900 places d’aparcament
amb punts de recàrrega per
a vehicles elèctrics.

Sistema de sobrepressió que
evita corrents d’aire. Primera
fila de llums ajustada a la il·luminació exterior, per a donar la
intensitat lumínica necessària.

Mesura contínuament, en tots
els supermercats de la cadena, consums i fugides de gasos refrigerants, i les detecta
prèviament.
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1.2 Mercadona Online
Mercadona, empresa de supermercats físics i online,
ha continuat treballant en el desenvolupament del
nou servici de compra online iniciat l’any 2018. El
mes de juny passat, la companyia va posar en marxa la segona Colmena (magatzem dedicat exclusivament a gestionar i preparar les comandes online),
situada en el polígon industrial de la Zona Franca, a
Barcelona. El nou centre de distribució, de 10.500
metres quadrats, ha representat una inversió de 9
milions d’euros.
Este servici va començar atenent les comandes online dels districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de Les
Corts, i s’ha anat implantant de manera progressiva
en altres barris de Barcelona ciutat, fins a arribar
a un total de 52 codis postals de 8 localitats. Un
model que conviu en la resta de districtes amb el
servici a domicili i que manté la mateixa tarifa de
7,21 euros per comanda online que la resta de zones. Des del seu llançament a la ciutat comtal, un
total de 30.000 nous usuaris s’han donat d’alta en
el servici, per al qual s’ha habilitat la nova web de
compra i dos aplicacions mòbils, compatibles amb
els sistemes operatius iOS i Android.
La Colmena situada a la Zona Franca (Barcelona)
incorpora elements que reduïxen considerablement
el consum energètic, com són els panells solars i
els aïllaments especials que s’utilitzen en la zona de
magatzem de fred. Així mateix, disposa d’una flota
de 50 vehicles propulsats a gas per a fer els repartiments de manera sostenible. Estan dissenyats amb
tres zones de temperatura independents per tal
que els productes frescos i congelats mantinguen
la cadena de fred i arriben en perfectes condicions
als “Caps”. Es reduïxen també els sobreesforços per
part del personal de repartiment del servici online,
ja que s’incorpora un sistema de descàrrega mecanitzat que minimitza la manipulació de la càrrega i
el temps per a completar-la, i d’esta manera s’afavorix la productivitat.
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Al tancament de 2019, el projecte online situat a la
província de Barcelona estava compost per un total de 220 treballadores i treballadors. Juntament
amb els 230 professionals que treballen en la Colmena de Vara de Quart, València, i les 90 persones
que treballen en les oficines de Mercadona Tech a
València, el projecte de Mercadona Online disposa
d’un total de 540 persones compromeses, amb una
ocupació estable i de qualitat.
A estos equips, que creixeran gradualment per a
donar resposta a les necessitats de la compra per
Internet, s’incorporaran a curt i mitjà termini les persones que la companyia té previst seleccionar per a
posar en marxa en 2020 la futura Colmena situada
a Getafe, amb la qual es pretén donar servici en diferents àrees de Madrid capital.

9 M€

d’inversió
en la Colmena de Barcelona

540

treballadores i treballadors
en Mercadona Online

332.900
comandes

46,1 M€
de facturació

“EL CAP”

Mónica, treballadora de la Colmena situada en el polígon industrial de la Zona Franca a Barcelona.
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1.3. A Punt per a Menjar
Des de la posada en marxa, el mes d’agost de 2018,
de la nova secció A Punt per a Menjar, Mercadona no
ha deixat d’impulsar este projecte, amb el qual dona
resposta a una necessitat real: un espai amb una oferta de plats preparats de qualitat i variats que permet
als “Caps” mantindre una dieta completa i equilibrada, i que es poden disfrutar a casa o en altres espais
com ara oficines i parcs, i també en la zona habilitada
amb taules i cadires que la companyia ha disposat
amb esta finalitat dins d’algunes botigues.
Després de l’arrancada inicial d’esta iniciativa en un
total d’11 supermercats de la cadena, tots a la província de València, la companyia ha ampliat este servici,
que s’ha estés en 2019 fins a un total de 319 botigues,
incloses les 10 de Portugal, on la secció s’anomena
Pronto a Comer.
I ho ha fet, novament, escoltant les necessitats concretes dels seus “Caps”. Per a aconseguir-ho, al llarg
de 2019 este assortiment s’ha reforçat amb la incorporació de begudes fredes i calentes; amb nous
plats, com l’hamburguesa d’Angus amb bacon o el
brioix vegetal amb pernil cuit, i, també, amb especialitats adaptades als hàbits i gustos de cada regió, com, per exemple, la recepta de canelons de
carn disponible en la secció A Punt per a Menjar
dels supermercats de Catalunya, o el bacalhau com
natas o les bifanas disponibles en les 10 botigues
de Portugal. Esta adaptació als gustos i tradicions
locals, igual que la definició dels 35 plats de l’assortiment inicial, és fruit de les sessions de treball de
coinnovació que s’han fet amb més de 1.500 clients.
Així mateix, amb l’objectiu de tindre més agilitat i eficiència en el procés d’atendre els “Caps” i preparar
les comandes, la companyia ha implantat en 2019
noves aplicacions i dispositius digitals. És el cas del
nou comander i de la pantalla situada en la cuina de
la secció A Punt per a Menjar, eines que faciliten la
rutina diària de les treballadores i treballadors de la
secció, i en la qual s’han invertit 1,8 milions d’euros.
A Punt per a Menjar, a més, potencia la sostenibilitat
al llarg de tot el procés. Una mostra n’és la utilització
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d’envasos fabricats amb cartó i polpa de cel·lulosa
extreta de la canya de sucre, que els “Caps” poden
separar i depositar al contenidor per al cartó o també al contenior destinat per a residus orgànics, on ja
estiga implantat, amb l’objectiu que siguen reciclats i
donar-los així una nova vida, aplicant els principis de
l’economia circular.
Mercadona ha invertit, al tancament de 2019, 174
milions d’euros per a la consolidació d’este projecte, dels quals, 170 s’han destinat a la incorporació
de la secció en 309 supermercats d’Espanya, i els 4
milions d’euros restants es corresponen amb la inversió feta en esta secció en les 10 botigues que la
companyia té a Portugal. Així mateix, la companyia,
que compta amb la col·laboració de més de 120 proveïdors en este projecte, ha continuat oferint formació específica als membres de la plantilla que componen la secció, 3.000 persones en este exercici.

Firma de l’acord d’adhesió al Club de Hostelería de España, a la qual
van assistir Mariló Gómez, directora del projecte A Punt per a Menjar;
Ricard Cabedo, director de relacions externes cadena agroalimentària
de Mercadona; José Luis Yzuel, president d’Hostelería de España; i
Emilio Gallego, secretari general d’Hostelería de España, amb l’objectiu d’afrontar millor les transformacions que es produïxen en els hàbits
dels consumidors i, per mitjà del diàleg constant, continuar satisfent
les noves expectatives i col·laborar amb el sector.

“EL CAP”

319

309

a Espanya

supermercats
amb A Punt per
a Menjar

10

a Portugal

174 M€
d’inversió
en 2019

Detall de l’assortiment de la secció A Punt per a Menjar, disponible en 319 supermercats al tancament de 2019.
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1.4 Compra responsable
Mercadona va ser pionera en el desenvolupament
d’una producció i consum responsables amb la posada en marxa, en 1993, de l’estratègia SPB (Sempre Preus Baixos). Esta política comercial, sorgida
després d’haver observat i constatat que els productes que més es venien eren els que tenien una
gran qualitat al menor preu, i sempre en este orde,
sense canviar constantment de preu, incentiva el
consum sostenible en eliminar les ofertes. Igualment, la companyia oferix un Assortiment Eficaç
que s’adapta a les necessitats reals dels “Caps” per
a garantir una compra total més responsable. Amb
tot això, es contribuïx a previndre el balafiament i el
gasto innecessari per part dels “Caps”, i a generar
sobrestocks a les botigues i magatzems.
Conscient que encara hi ha molt de marge de millora, la companyia ha impulsat nombroses mesures
ecoeficients que reduïxen considerablement l’impacte ambiental de la seua activitat. Un exemple
de l’aposta constant per l’ecoinnovació és el fet de
separar i reaprofitar més del 76 % dels residus ge-

nerats a les botigues, amb la qual cosa s’afavorix, a
través de l’economia circular, el millor aprofitament
dels residus que poden ser tractats per a reciclar.
Una altra mostra són les noves bosses de la compra
reutilitzables que tots els supermercats de la cadena oferixen als “Caps”, elaborades amb un 50-70 %
de plàstic reciclat. Per a fabricar estes bosses, la
companyia aprofita anualment més de 3.000 tones
de plàstic procedent dels embalatges depositats i
recuperats de les botigues. A continuació, els envia
per logística inversa als blocs logístics, i el gestor
autoritzat Saica Natur, juntament amb Reciclados
La Red, ho convertixen en gransa perquè, finalment,
el Proveïdor Totaler Plasbel li done una nova vida.
A més, la companyia oferix la possibilitat que els
“Caps” que demanen la compra online o a través del
servici a domicili, entreguen les bosses de plàstic a
la treballadora o treballador encarregat del repartiment perquè, després, Mercadona les faça arribar
als proveïdors encarregats de reciclar-les.

Bosses reutilitzables de paper en la línia de caixes del supermercat d’Urbanización Montepinar a Múrcia.
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Seguretat alimentària i màxima qualitat
La seguretat alimentària és una condició irrenunciable en Mercadona i, any rere any, destina importants
recursos per a garantir-la; una exigència que compartix i en la qual s’impliquen igualment, producte a
producte, tots els Proveïdors Totaler.

i eficients, la qual cosa li permet detectar punts de
millora i reforçar les habilitats dels qui hi participen
per a enfrontar-se amb majors garanties a possibles
contingències futures.

Per a oferir als “Caps” les màximes garanties, la
companyia disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat i de Seguretat Alimentària propi destinat a controlar exhaustivament tots i cada un dels processos
de la cadena de subministrament, des de l’origen
fins al consumidor final.
Conscient de la importància que la seguretat alimentària té tant per a la seua activitat com per a
la societat, la companyia disposa des de fa 16 anys
d’un Comité Científic Consultiu. Este grup independent de professionals de reconegut prestigi presta
suport tècnic per a garantir sempre, i per este orde,
la seguretat alimentària i la qualitat de tots els seus
productes. Juntament amb l’equip intern de científics especialistes, du a terme una labor crucial per a
validar els processos interns de Mercadona, enfortir
i accelerar el talent de la companyia en matèria de
seguretat alimentària.
Mercadona disposa també d’un mètode de simulacres propi per a incrementar els nivells de seguretat
alimentària. En col·laboració amb els Proveïdors Totaler i les administracions públiques, aborda estos
escenaris simulats per tal de buscar solucions àgils

Andreu Palou, Andrés Otero, María Pilar Vinardell, Juan José Badiola,
Arturo Anadón i Daniel Ramón, membres del Comité Científic
Consultiu de Mercadona, amb Luis Pla, director de Qualitat de
Mercadona.

REGLA D’OR
Qualsevol producte de l’assortiment de
Mercadona ha de garantir:
1. Seguretat alimentària
2. Qualitat
3. Calidesa
4. Assortiment Eficaç
5. Mínim preu

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

3. Dins de l’objectiu d’oferir la màxima seguretat alimentària sempre, Mercadona disposa d’equips transversals per a estudiar i avançar-se a la legislació
en matèria alimentària.
12. A través de la política comercial SPB (Sempre Preus Baixos), Mercadona
elimina les ofertes i incentiva els seus “Caps” a fer una compra i un consum
responsables.
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DECÀLEG DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA EN
PROVEÏDORS TOTALER
L’objectiu és valorar i verificar els nivells de
seguretat alimentària de manera àgil i continuada

1

Identificació i control dels seus
proveïdors de matèries primeres

2

Control de producció

3

Control d’incorporació de canvis

4

Anàlisi i control de punts crítics

5

Control de neteja i manipulació

6

Control d’instal·lacions

7

Verificació de detectors

8

Verificació de millores de qualitat

9

Mètode de gestió d’alertes

10

34

Certificacions

“EL CAP”

PLA DE CONTROL DE SEGURETAT
ALIMENTÀRIA I QUALITAT

6.120

controls dels productes
frescos i d’al·lergògens

8.405

altres controls de procés
(superfícies i ambients)

330

controls de
processos logístics

1.743

instal·lacions i processos
de proveïdors avaluats

Certificacions de Seguretat
Alimentària: IFS i BRC, entre altres

90 %

dels Proveïdors Totaler

Línia de fabricació de mantegades del Proveïdor Totaler Vega Pelayo a El Astillero, Cantàbria.

35

Assortiment Eficaç i transparència en l’etiquetatge
En el marc d’afavorir un consum responsable, Mercadona oferix un Assortiment Eficaç compost per
unes 8.000 referències amb les quals cobrix totes
les necessitats dels seus “Caps” en alimentació, neteja de la llar, higiene personal i cura de mascotes,
i garantix, a més de la seguretat alimentària, la màxima qualitat i un excel·lent servici al preu més baix
possible.
Este assortiment evoluciona a través de diferents
processos d’innovació transversal amb els quals
aconseguix avançar-se i adaptar-se a les noves
necessitats, per a la qual cosa, la companyia col·
labora tant amb els seus clients, a través de les
sessions de treball que es realitzen constantment
en els 19 centres de coinnovació que la companyia té repartits a Espanya i Portugal, com amb els

Eduardo i Elena, “Caps” del supermercat de Bolueta a Bilbao, Biscaia.
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Proveïdors Totaler, amb els quals manté un diàleg
permanent, per a poder oferir als “Caps” una solució real i concreta.
A més d’este esforç constant, i per a poder millorar i reforçar el seu Assortiment Eficaç, Mercadona
manté, des de fa anys, una gestió enfocada producte a producte, i no per categories, amb els millors proveïdors especialistes. Això ha permés a la
companyia reforçar l’especialització i, amb això, el
compromís ètic de poder prescriure als clients no
sols els millors productes, sinó, també, una oferta
adaptada als seus costums més tradicionals, amb
productes locals de proximitat que conformen l’assortiment de Mercadona en les diferents zones en
les quals té presència.

“EL CAP”

MARQUES PRÒPIES

La relació que Mercadona manté amb els seus
“Caps” està basada en la confiança i transparència.
Per això identifica clarament en tots els productes
de les seues marques pròpies Hacendado, Bosque
Verde, Deliplus i Compy, entre altres, els Proveïdors
Totaler que fabriquen el producte. D’esta manera es
facilita als consumidors, amb total transparència,
que, lliurement i amb informació veraç, actuen i seleccionen els aliments i productes que necessiten.
Per mitjà d’un procediment propi que aposta pels
principis d’identificació i informació, la companyia
introduïx, any rere any, millores en els etiquetatges.
Gràcies a això, “El Cap” disposa d’un etiquetatge
coherent i transparent, i pot identificar amb senzillesa la informació rellevant, des de la compra fins
al consum, i també atributs clau com, per exemple,
la presència d’alguns al·lergògens o les condicions
d’ús.

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy són, entre altres, marques que Mercadona desenvolupa des de 1996, els fabricants
de les quals estan clarament identificats en
l’etiquetatge.

DESENVOLUPAR UN ASSORTIMENT EFICAÇ AMB “EL CAP” PER AL “CAP”

1. Captar

1

Què necessita “El Cap”

2

Desenvolupar el producte amb els
inputs captats des de “El Cap”

3

Donar a conéixer el
producte a “El Cap”

2. Definir
3. Transmetre
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Isabella i Juan José, “Caps” de Mercadona, a sa casa cuinant.
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Foment d’una alimentació saludable
Mercadona és conscient del paper que ha d’assumir,
donada la seua activitat, en relació amb la nutrició i
amb el foment de l’alimentació saludable i sostenible. Per això, col·labora intensament amb els Proveïdors Totaler, amb els seus “Caps” i amb diferents organismes i entitats per a posar en marxa nombroses
mesures que contribuïxen a introduir millores nutricionals en l’assortiment, que adapta constantment
a les noves necessitats i tendències, i amb el qual
oferix als seus “Caps” alternatives per a portar una
vida saludable basada en una alimentació variada i
equilibrada.
Per a fer esta faena, la companyia compta amb experts de reconegut prestigi en matèria de nutrició,
que assessoren i orienten amb l’objectiu d’oferir als
“Caps” millores de producte amb rigor i base científica. A més, treballa estretament amb els Proveïdors Totaler per a introduir, sempre que siga viable,
millores rellevants en matèria nutricional i oferir-les
als seus clients al preu més competitiu com, per
exemple, ha dut a terme en 2019 amb la incorporació de la Crema 100 % cacauets, el Cereal mix 0 %, la
Mozzarella light, el Pa de fibra i sèsam o el Cocktail
mixbeans edamame & soja, entre altres.
En este context, i després d’adherir-se l’any 2018 al
Pla de col·laboració per a la millora dels aliments i
begudes elaborat per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), la companyia
i els Proveïdors Totaler han continuat treballant al
llarg de l’any amb l’objectiu de reduir el contingut
en greixos saturats, sal i sucre de més de 300 productes de les seues marques pròpies.
Així mateix, manté un compromís ferm amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social col·laborant amb l’Estratègia Nacional sobre Nutrició,
Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat (NAOS). A
través d’accions amb els Proveïdors Totaler, fomenta
diferents iniciatives com la reducció de sal i sucres
i, des de fa anys, està adherida al Codi d’Autoregulació de la Publicitat (codi PAOS) d’este Ministeri.

39

Frescos i productes de proximitat
(Frescos Global)
En la seua aposta pel foment de l’alimentació saludable, Mercadona oferix igualment als seus “Caps”
un assortiment de frescos amb la major qualitat i calidesa possible. A través de Frescos Global, la companyia agrupa totes les millores de les seccions de
frescos en un mateix centre. Una estratègia que ha
consolidat en 2019 amb un esforç inversor de més
de 260 milions d’euros i que li ha permés finalitzar
l’any amb més de 1.300 botigues adaptades a este
concepte, 656 més que en 2018, incloses les 10 de
Portugal.
A més, conscient de les demandes d’un consumidor
més conscienciat amb l’economia local, la companyia manté una aposta decidida per la incorporació
al seu assortiment de productes de proximitat i especialitats locals. Gràcies a això, no sols oferix més
frescor i calidesa als “Caps”, sinó que optimitza els
recursos naturals i reduïx l’impacte de l’activitat.
Al llarg de l’any, i en el marc d’este compromís social, la companyia ha continuat reforçant l’assortiment amb este tipus de solucions. De fet, tots els
supermercats de la cadena ja disposen del mural
de sushi fresc, al mateix temps que ha incorporat i
mantingut altres solucions d’estes característiques,
com per exemple el Farinato, el Formatge fresc de
cabra o el Pa txapata. De la mateixa manera, la companyia ha sabut donar resposta als hàbits i gustos
dels “Caps” portuguesos. Per a aconseguir-ho, i
per mitjà de l’escolta i de la creació col·laborativa,
al llarg de l’any ha incorporat a l’assortiment en el
país veí referències específiques per a les botigues
de Portugal, com és el cas del Queijo flamengo dos
Açores o de la Manteiga dos Açores.
En el cas de Portugal, per a este procés, la companyia disposa del Centre de Coinnovació de Matosinhos (Porte), que va començar a funcionar l’any 2017.
En este centre de 1.000 metres quadrats distribuïts
en dos plantes, 50 especialistes de solucions locals
realitzen diàriament sessions participatives amb els
“Caps” per a avançar-se a les seues necessitats i
oferir-los les millors solucions. S’han fet 1.500 sessions amb clients portuguesos durant el passat exer-
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cici, que han facilitat llançaments conjunts, la qual
cosa no sols ha permés disposar d’un assortiment
innovador, sinó promoure, a partir d’este treball
conjunt, creatiu i innovador, el desenvolupament i la
creació de riquesa en l’entorn local.

ASSORTIMENT SENSE GLUTEN
I SENSE LACTOSA

En 2019, Mercadona ha continuat incrementant
l’assortiment de productes sense glútens i, a
l’acabament de 2019, disposa de 1.300 productes lliures d’esta proteïna. Així mateix, col·labora amb diferents entitats de referència, com la
Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya
(FACE) i les seues associacions autonòmiques,
Celíacs de Catalunya (SMAP), l’Associació d’Intolerants a la Lactosa d’Espanya (ADILAC),
l’Associació de Celíacs i Sensibles al Gluten
(ACSG) i l’Associació Espanyola de Persones
amb Al·lèrgia a Aliments i Làtex (AEPNAA). A
Portugal, manté contacte directe amb DECO
(Associació de Consumidors) i l’Associació de
Celíacs de Portugal (ACP).

En l’esforç per oferir productes sense glútens i sense lactosa amb la millor qualitat,
al preu més baix possible, la companyia té
referències en les seues botigues d’Espanya
i de Portugal, com és el cas de les Galletes
cookies sense glútens i sense lactosa Hacendado, fabricades pel Proveïdor Totaler
Brioixpan a Fraga, Osca.

“EL CAP”

+ 1.300

supermercats
amb Frescos Global

+ 260 M€
d’inversió
en 2019

Productes de seccions de frescos.
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1.5 Coinnovació amb “El Cap”
Mercadona té un Model de Coinnovació que sorgix d’una prioritat: escoltar constantment “El Cap”
i pensar com satisfer-lo amb el desenvolupament
d’iniciatives que li aporten valor. Per a aconseguir
este objectiu, des de 2011 desenvolupa l’Estratègia
Davantal, basada en el fet de compartir amb els
clients experiències i costums de consum, neteja
de la llar, higiene personal i cura de mascotes; per
a traslladar-les després als Proveïdors Totaler i impulsar, d’esta manera, una col·laboració directa en el
procés d’elaboració dels millors productes desenvolupats i fabricats des de l’experiència del client.
Este projecte pioner és un valor diferencial de la
companyia que, any rere any, multiplica la creativitat i reforça la innovació. En l’actualitat, disposa, entre Espanya i Portugal, de 19 centres de coinnovació
que, en conjunt, han suposat una inversió de 0,5 milions d’euros en 2019. En estos centres treballen diàriament especialistes que s’encarreguen de captar i
observar, en estos centres i a peu de botiga, les preferències i necessitats dels “Caps” perquè la com-

19

1

12.500
sessions
amb “Caps”

11.000

a Espanya

1.500

a Portugal

325

nous productes
desenvolupats a través
de la coinnovació

Antonio i Felipe, “Cap” i treballador en el Centre de Coinnovació de Cuinar i Plats Preparats a Bétera, València.
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a Portugal

centres de
coinnovació
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panyia puga oferir-los solucions encertades, com
per exemple les Galletes digestive avena i poma del
Proveïdor Totaler Galletas Gullón.
Així mateix, les treballadores i treballadors de prescripció de Mercadona aprenen i capten les necessitats dels “Caps” directament amb ells a casa, amb
l’objectiu de conéixer de primera mà com cuinen o
netegen i poder desenvolupar posteriorment, juntament amb els proveïdors especialistes, els millors
productes que les satisfacen.
Servici d’Atenció al Client
Mercadona manté una actitud d’escolta constant
i fomenta el diàleg amb els seus “Caps”, al mateix
temps que aprofita diferents canals per a difondre informació sobre la companyia que considera
d’interés. Disposa d’un Servici d’Atenció al Client
(SAC) gratuït, tant a Espanya com a Portugal, en
el qual treballen 95 persones (82 a Espanya i 13 a
Portugal). Un equip compromés i altament coordinat que s’esforça cada dia per a oferir la millor
atenció als “Caps”.

La dedicació de tots els qui formen part del SAC
de Mercadona permet estar prop dels clients, escoltar-los i canalitzar tots els dubtes i qüestions
que plantegen. Una vegada rebuts, es transmeten
als responsables implicats, i estos els estudien individualment per a intentar resoldre’ls, buscant la
millor solució per a “El Cap”.
En 2019, el Servici d’Atenció al Client de Mercadona va gestionar totes les consultes rebudes, un
total de 290.000 (270.000 a Espanya i 20.000 a
Portugal). Este treball, fruit de la conversa que es
manté amb els “Caps”, ha permés detectar punts
de millora i consolidar el Servici d’Atenció al Client
de Mercadona com una de les eines principals per
a reforçar la satisfacció dels clients.
Així mateix, la companyia disposa de perfils en diferents xarxes socials, concretament en Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube i LinkedIn. Al tancament de 2019, estos canals han sumat un total d’1,5
milions d’usuaris i s’han generat més de 155.000
mencions al mes, la qual cosa posa de manifest la
tendència de creixement de la conversa per mitjà
d’estes vies amb els “Caps”.

CANALS D’ATENCIÓ AL CLIENT

ESPANYA

PORTUGAL

www.facebook.com/mercadona

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona_pt

www.youtube.com/mercadona

www.youtube.com/mercadonaportugal

www.instagram.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.linkedin.com/company/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona
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EL TREBALLADOR
Les treballadores i els treballadors són el motor de la brutal
transformació que aborda Mercadona. El seu compromís
amb la qualitat i el servici, cultura laboral ètica i alt
rendiment perseguix un propòsit comú: respondre de manera
eficient i sostenible a les necessitats de “El Cap”

Per a una empresa compromesa i líder
com Mercadona, disposar d’una plantilla
diversa i cohesionada és crucial. Gràcies a
això, en 2019 s’ha continuat construint un
entorn laboral inclusiu i obert en el qual
es promou la formació i que contribuïx no
solament a captar talent, sinó a retindre’l
i reforçar-lo.
Esta plantilla, composta per 90.000 persones, 89.100 a Espanya i 900 a Portugal,
ha tornat a créixer en 2019, després de
generar un total de 4.200 llocs de treball
fixos i de qualitat, 3.600 a Espanya i 600
a Portugal. Tots igualment compromesos
amb el doble objectiu de treballar per a

satisfer “El Cap” per mitjà de la qualitat de
producte i servici i consolidar el Projecte
Mercadona.
Paral·lelament, ha impulsat el seu propi
creixement, gràcies a un model basat en
la veritat universal que “per a poder rebre, primer hem de donar”, que aposta
pel talent de les persones i que destina
importants recursos al seu desenvolupament i formació, conscient de tot el marge
de millora que encara té en este àmbit i
que invertir en el present de la plantilla, en
la conciliació familiar i en la seua projecció professional, és fer-ho en el futur de
Mercadona.

José Antonio, treballador del supermercat de la Pobla de Vallbona, València.
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2.1 Un talent sostenible
Per a Mercadona, el conjunt dels seus recursos
humans és un actiu molt important, un dels eixos
principals del seu model i catalitzador i impulsor
del desenvolupament i creixement. Un model centrat en les persones perquè les seues propostes
i idees són font d’innovació, i la seua implicació i
disciplina a aplicar en el treball diari els mètodes i
valors són la principal causa del creixement de la
companyia.
Qualitat laboral
En 2019, les 90.000 persones que conformen la
plantilla han fet importants esforços per a continuar
transformant Mercadona, un projecte que consolida
any rere any el seu creixement gràcies, precisament,
a l’obsessió compartida per les treballadores i els

Cristiana, Anne i Nice, treballadores del supermercat d’Ovar, Aveiro.
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treballadors d’aconseguir l’excel·lència en la satisfacció a “El Cap”.
Com a contrapartida, la companyia aposta per les
persones per mitjà d’una política de recursos humans que fomenta valors transversals com la diversitat, la inclusió, el respecte, la integritat, la
transparència, la igualtat i la confiança. Una ètica empresarial que, en este àmbit, es concreta en
una política que perseguix crear un entorn inclusiu
i d’igualtat, en el qual la diversitat social i cultural
són una realitat. Al seu torn, promou el lideratge i el
desenvolupament professional a través de plans de
formació específics i de la promoció interna, oferix
salaris per damunt de la mitjana del sector, contractes fixos des del primer dia i impulsa mesures de
conciliació familiar i laboral.

EL TREBALLADOR

TAULA DE SALARIS PERSONAL BASE DE MERCADONA EN 12 MENSUALITATS

ESPANYA

Antiguitat

- d’1 any

2 anys

3 anys

+ de 4 anys

Brut/mes

1.338 €

1.470 €

1.631 €

1.811 €

Net/mes

* 1.198 €

1.265 €

1.360 €

* 1.488 €

En vigor 01/01/2020

15 %

50 %

al salari mínim
interprofessional

al salari mínim
interprofessional

* El salari mínim en Mercadona Espanya és aproximadament un 15 % superior al salari mínim interprofessional (1.038 € nets/mes), i en l’últim tram, més de 4 anys, un 50 % més (pagues extra incloses).

PORTUGAL

Antiguitat

tram 1

tram 2

tram 3

tram 4

tram 5

Brut/mes

907 €

1.007 €

1.118 €

1.241 €

1.377 €

Net/mes

* 760 €

820 €

895 €

984 €

* 1.050 €

En vigor 01/01/2020

15 %

50 %

al salari mínim
nacional

al salari mínim
nacional

* El salari mínim en Mercadona Portugal és aproximadament un 15 % superior al salari mínim nacional
(659 € nets/mes), i en l’últim tram és un 50 % més (pagues extra incloses).

Al sou brut anual cal afegir la prima per objectius, que des del primer any d’antiguitat i fins a arribar al tram 5 és
d’una mensualitat, i a partir del segon any com a tram 5, dos mensualitats.
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Benefici compartit
Mercadona oferix a les treballadores i treballadors
unes condicions laborals altament competitives, la
qual cosa li permet retindre el talent i disposar d’una
plantilla motivada i compromesa.
En l’àmbit retributiu, a més d’oferir sous més alts que
la mitjana del sector, la companyia ha tornat a recompensar l’esforç i lideratge de tots els qui componen la plantilla per mitjà de la política de retribució
variable basada en el principi de l’equitat. En concret,

ha compartit, un any més, els beneficis obtinguts al
llarg de l’exercici amb totes les persones de la plantilla que tenen més d’un any d’antiguitat i la implicació
de les quals durant eixos 12 mesos ha permés complir els objectius personals específicament pactats
per al seu lloc de treball. A conseqüència d’això, en
2019 ha repartit en concepte de prima un total de
340 milions d’euros entre el 99 % de les treballadores
i els treballadors que han complit els criteris.

NOVES EINES DIGITALS

Activo2
Les treballadores i treballadors de
Mercadona disposen, des de febrer
de 2019, d’una aplicació mòbil interna denominada Activo2. Per mitjà d’esta eina, han compartit ja 2.900 exemples i
experiències del seu treball diari. I la companyia
ha realitzat 139 publicacions per a mantindre’ls informats dels avanços, de manera que s’han aconseguint un total de 5,4 milions de visualitzacions.
Activo2, aplicació mòbil per a les treballadores i treballadors.

Eina fitxar

En el segon semestre de 2019, la companyia ha
implementat una eina en la qual ha invertit 5 milions d’euros perquè les treballadores i els treballadors de totes les botigues, blocs logístics,
magatzems satèl·lits, magatzems reguladors,
cambres de maduració, Colmenes i línies de pa
fitxen l’entrada i l’eixida dels seus llocs de treball,
i així s’adeqüen a la llei.
Nova eina per a fitxar.
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Prima per objectius

340 M€
repartits entre
la plantilla

99 %

de la plantilla rep
la prima

Ámbar, treballadora del Bloc Logístic de Vitòria-Gasteiz a Araba/Àlaba. / Miguel, treballador del supermercat d’Arts Gràfiques a València. /
Loli, treballadora del supermercat d’Avinguda de Madrid a Petrer, Alacant. / Francisco, treballador del supermercat de Carretera Fuencarral a Alcobendas,
Madrid.
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Conciliació per al benestar
Mercadona manté una política de recursos humans
que contribuïx a fomentar la corresponsabilitat i reforçar la conciliació laboral i familiar de les persones
que formen part de la plantilla. Seguint el compromís amb el benestar laboral com a motor de cohesió i creixement personal i professional, i tot i que
són moltes les mesures implementades, la companyia du a terme des de fa anys una política de respecte a la jornada laboral i la gestió del temps, en la
qual és clau l’optimització i organització del temps
de treball, amb horaris mensuals coneguts almenys
amb 10 dies d’antelació a Espanya i amb un mes
d’antelació a Portugal, la qual cosa permet tant a
les treballadores com als treballadors poder planificar-se amb antelació.
Esta política de respecte, a més, impulsa mesures,
moltes de les quals estan incorporades en el Conveni Col·lectiu d’Empresa firmat amb els sindicats i el
Pla d’Igualtat 2019-2023 d’Espanya, que té l’objectiu de facilitar la conciliació d’aquelles persones de
la plantilla que decidixen tindre filles o fills. Alguns
exemples d’això són l’augment de l’excedència per
atenció de filles o fills fins que el menor complisca
els 12 anys, o l’opció que els qui estiguen disfrutant
d’una reducció de jornada i tinguen al seu càrrec un
menor de fins a esta mateixa edat, puguen sol·licitar,
si volen, un canvi de contracte a temps parcial fins
als 15 anys del menor, amb la possibilitat addicional de recuperar el seu contracte a temps total una
vegada es modifiquen les circumstàncies personals.
Gràcies a este compromís de la companyia amb el
benestar de la plantilla, 2.284 persones, mares i pares
treballadors, han decidit en 2019 allargar 30 dies els
permisos per naixement establits legalment. A més,
15.899 treballadores i treballadors han disfrutat de
jornades reduïdes, dades que reflectixen que la conciliació és un valor fonamental pel qual aposta Mercadona i que, per tant, creix i evoluciona al mateix
ritme que ho fa la companyia, conscient que encara
pot impulsar i continuar reforçant molt en este àmbit.
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2.284

persones
van optar per ser mares i pares,
i allargar 30 dies el permís de
naixement

15.899

treballadores i treballadors
que s’han beneficiat de jornades
reduïdes

10
Horaris
coneguts
amb
antelació

dies a
Espanya

1

mes a
Portugal

CENTRES EDUCATIUS INFANTILS

La conciliació familiar i laboral és fonamental per a Mercadona. Per això, en alguns blocs logístics oferix a les treballadores i treballadors la possibilitat de portar
les seues filles i fills a algun dels 4 centres
educatius infantils gratuïts que la companyia té en funcionament des de 2001.

EL TREBALLADOR

Un model prestigiós internacionalment
El model de Recursos Humans de Mercadona està
basat en el Model de Qualitat Total. Des que es va
posar en marxa, ha sigut un clar motor de creixement i desenvolupament per a la companyia, que en
2019 ha sigut reconeguda novament com la primera
empresa en Talent en el sector de la distribució i la
sisena a nivell general en el rànquing Merco Talento del Monitor Espanyol de Reputació Corporativa
(Merco).

RECONEIXEMENTS

A més, este model, en millora constant, també ha
sigut premiat internacionalment. Concretament, per
a Harvard Business Review la política laboral de Mercadona aconseguix “traure el màxim rendiment de
la plantilla en aprofitar les seues aptituds creatives i
de resolució de problemes per a introduir millores”.

María, treballadora del supermercat d’Urbanización Guadiana a Badajoz.
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Formació i desenvolupament del talent
Per a Mercadona, invertir en la formació de la
plantilla és invertir en el futur de la companyia i
de tots els qui formen part del seu projecte. Per
això, potencia les habilitats i coneixements de les
treballadores i treballadors constantment.
En 2019, este esforç ha suposat una inversió en
formació de 106 milions d’euros, 36 milions més
que l’any anterior i una mitjana de 973 euros per
persona en el cas d’Espanya i de 21.400 euros en
el de Portugal. Este esforç ha permés completar
més de 3,6 milions d’hores de formació, tant general com específica.
En este àmbit, la companyia ha continuat treballant amb l’objectiu de conformar una plantilla especialitzada en productes frescos, fins a superar,
en conjunt, les 567.000 hores de formació.

Treballadores i treballadors de Mercadona durant el curs de directius.
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Gràcies a això, disposa d’una plantilla d’alt rendiment, motivada, cohesionada, amb unes habilitats
i un alt nivell d’acompliment. Treballadores i treballadors, conscients tant del valor que té el desenvolupament del talent individual i col·lectiu, com de la
capacitat que la companyia té per a reconéixer-ho
i aprofitar-ho, fet que es demostra en les 849 persones que han sigut promocionades a llocs de més
responsabilitat, 821 a Espanya i 28 a Portugal.
Salut i seguretat en el treball
Per a Mercadona, vetlar per la salut i la seguretat
laboral de les treballadores i treballadors és una
responsabilitat prioritària, que assumix per mitjà
d’un compromís constant amb la formació i prevenció en estes matèries i que aborda de manera
transversal. Donada la seua rellevància, la compa-

EL TREBALLADOR

nyia perseguix promoure i mantindre el grau més
alt de seguretat i salut en el treball, la qual cosa
implica la introducció d’iniciatives interdisciplinàries que contribuïxen a crear les condicions adequades per a evitar que es produïsquen accidents
de treball i malalties professionals.
Per a aconseguir-ho, en 2019 ha fet una inversió
en mesures preventives de 10 milions d’euros, la
qual cosa li ha permés desenvolupar una profunda labor de conscienciació contínua, i analitzar
cada procés intern i cada acompliment amb l’objectiu de dotar de la major seguretat i ergonomia
qualsevol dels diferents llocs de treball.

en esta matèria que, al llarg dels anys, ha permés
intercanviar i compartir coneixements i, en conseqüència, establir i desenvolupar nous criteris i
processos per a reforçar la protecció de la salut
del conjunt de la plantilla.
Així mateix, en 2019 Mercadona va finalitzar la renovació dels uniformes del seu personal de botiga.
Els nous dissenys aposten per una major ergonomia i comoditat. Per a aconseguir-ho, la companyia ha invertit un total de 35 milions d’euros, fet
que demostra el seu compromís amb el benestar
de la plantilla i la convicció que els resultats sempre arriben si cuides les persones.

Paral·lelament, la companyia ha continuat adequant els equips de treball al Reial decret 1215/1997,
i millorant l’ergonomia dels llocs de treball i la higiene industrial.
Per a vetlar per la salut i seguretat en el treball,
Mercadona compta amb el suport i implicació
de nou mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social (Umivale, Fremap, Asepeyo, MAZ, Ibermutuamur, Montañesa, Mutua Balear, MAC i Mutua
Navarra). A més, treballa de manera estreta i coordinada amb servicis de prevenció aliens, com
Quirón Prevención, Previs, Preving i Cualtis, i també amb els servicis de prevenció dels principals
proveïdors. Esta col·laboració conjunta és un punt
important de millora contínua per a la companyia

José i Raquel, metge de la companyia i treballadora en el supermercat
d’Avenida Rotonda Portugal a Toledo.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

4. Mercadona posseïx un extens i elaborat pla de formació per a totes les treballadores i treballadors de la plantilla des del moment en què s’incorporen
a l’empresa, la qual cosa fomenta el seu creixement personal i professional,
a més de col·laboracions amb entitats com EDEM Escuela de Empresarios.
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FORMACIÓ DE TREBALLADORES
I TREBALLADORS

106 M€
d’inversió

36 M€

més que en 2018

973 €

d’inversió mitjana
per treballador a Portugal

21.400 €

d’inversió mitjana
per treballador a Portugal

821

849

a Espanya

persones
promocionades

28

a Portugal

3,6
M
hores
de formació
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PLA DE PREVENCIÓ I
PROGRAMA DE SALUT

391

avaluacions de riscos
dels nous centres i
les reformes fetes

23,02 ‰*

d’incidència
d’accidents de treball

42

dies de duració
mitjana de la baixa

82 %

de cobertura d’exàmens
de salut

9,9
M€
d’inversió
en prevenció de
riscos laborals
* Índex d’incidència = nre. d’accidents amb baixa / per cada 1.000 treballadors

Ángel, treballador del Departament d’Informàtica, durant la formació en els processos de botiga de la companyia,
amb Mª Jesús, treballadora del supermercat de Santa Gemma a Paterna, València.
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2.2. Creació d’ocupació estable
Mercadona desenvolupa la seua activitat dins d’un
model de creixement compartit, que contribuïx a
impulsar el progrés social de les zones en les quals
té presència. Un dels exemples més clars d’això és
el fet que la companyia crea llocs de treball any rere
any. En 2019, concretament, ha reforçat la plantilla
amb la creació de 4.200 llocs de treball estables i
de qualitat, la qual cosa li ha permés tancar l’any
amb una plantilla de 90.000 persones, de les quals,
900 formen part de la plantilla de Portugal, on s’han
incorporat 600 persones durant l’exercici de 2019.
Des del primer dia, tots els qui s’incorporen a la
plantilla de Mercadona inicien un pla d’acolliment
general i específic. Gràcies a això, tenen l’oportunitat de conéixer de primera mà el que la companyia
vol d’ells i el que els oferix per a aconseguir-ho: formació, treball fix, conciliació, salari per damunt de
la mitjana del sector, i oportunitat de desenvolupament personal i professional.
Esta filosofia, que aposta per “primer donar per a
poder rebre”, ha permés a la companyia, al llarg
d’estos anys, conformar un equip professional
d’alt rendiment i competitiu: una plantilla que
aprofita al màxim els seus recursos i habilitats i
que els compartix amb la resta de l’equip per a
continuar desenvolupant, de manera cohesionada, el Projecte Mercadona.

Un Pla de Transformació Digital que s’inicia en les
persones
En 2019 Mercadona ha incorporat 200 persones al
Departament d’Informàtica, després d’iniciar a l’abril
un procés de captació del talent i haver rebut més
de 10.000 sol·licituds compatibles amb els diferents
perfils requerits.
Esta estratègia de selecció i integració de talent,
duta a terme pel Departament de Recursos Humans,
s’emmarca en l’ambiciós Pla de Transformació Digital dissenyat per la companyia, al qual té previst
destinar 150 milions d’euros anuals per a millorar les
eines, els processos i les solucions informàtiques,
amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions i incrementar l’eficiència i agilitat dels processos.
Gràcies a esta estratègia, 22 persones han passat
d’ocupar llocs en supermercats o magatzems de
la cadena a promocionar en noves responsabilitats
en l’àrea d’informàtica. Amb estes incorporacions,
al tancament de 2019 el departament estava compost per 700 professionals multidisciplinaris especialitzats en enginyeria de programari, tant frontend com back-end, cloud, site reliability, caps de
projecte, arquitectura empresarial, administradors
de sistemes, operacions, analítica, IoT i seguretat informàtica. La companyia preveu continuar reforçant
este departament al llarg de 2020 amb 200 professionals més.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

8. Mercadona té una plantilla de 90.000 persones, 89.100 a Espanya i 900 a
Portugal, totes amb un contracte fix i amb salaris per damunt de la mitjana
del sector.
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DISTRIBUCIÓ DE PLANTILLA

89.100

90.000

a Espanya

treballadores i treballadors
fixos

900

a Portugal

%

%

%

16
36

6

39

38

10

9

62

84

PER EDATS

PER GÈNERE

PER ÀREA D’ACTIVITAT

16 % fins a 29 anys

38 % hòmens

6%

36 % entre 30 i 39 anys

62 % dones

10 % logística

39 % entre 40 i 49 anys
9%

oficines

84 % botigues

més de 50 anys

4.200
nous llocs
de treball

3.600

a Espanya

600

14.300

contractacions de suport per a
campanyes específiques durant l’any

a Portugal
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2.3. Igualtat i diversitat
Mercadona defensa en la seua organització el principi
d’igualtat de tracte i d’oportunitats en tots els àmbits, i no admet discriminacions per raó de gènere,
orientació sexual, estat civil, discapacitat, edat, raça,
conviccions polítiques i religioses, afiliació sindical o
de qualsevol tipus.
Este marc integrador genera una política de neutralitat corporativa que les dades avalen per si mateixes:
el 62 % de la plantilla són dones; de les 849 persones
que han sigut promocionades en 2019, el 40 % han
sigut treballadores, i hi ha un total de 1.877 dones en
llocs directius, el 47 % del total.
La companyia disposa d’un Pla d’Igualtat, integrat
dins del seu Conveni Col·lectiu d’Empresa a Espanya,
que garantix un entorn laboral de qualitat i que perseguix avançar en la igualtat de tracte i oportunitats,
garantir l’equitat retributiva, previndre i eliminar qualsevol possibilitat de discriminació i assegurar l’exercici corresponsable de drets de conciliació personal,
familiar i laboral.
La conscienciació és fonamental per a promoure un
entorn de treball cohesionat, ja que permet construir
relacions laborals sanes, previndre la discriminació i
generar equips units i competitius. Com a contrapartida, la companyia compta amb el millor actiu: una
plantilla que demostra passió en el treball, la qual
cosa es traduïx en un increment directe de l’eficiència
i productivitat.

En 2019, Mercadona ha continuat impulsant unes
condicions de treball respectuoses amb la diversitat. Disposa d’un equip en el qual treballen persones
de més de 57 nacionalitats diferents, amb diferents
conviccions i edats, i 635 treballadores i treballadors
amb diferents graus de discapacitat, 56 més que l’any
2018. A més, treballa amb diferents centres especials d’ocupació, que en conjunt agrupen aproximadament 2.800 persones més.
Fruit d’este compromís, la companyia ha firmat un
conveni de col·laboració amb la Fundació ONCE pel
qual les dos entitats es comprometen a treballar conjuntament per a millorar la inclusió laboral de les persones amb diferents graus de discapacitat.

José Elías Portalés, director de contractació de Recursos Humans
de Mercadona, i Alberto Durán, vicepresident executiu de Fundació
ONCE, durant la firma del conveni.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
5. La igualtat de gènere és una premissa bàsica de Mercadona, que té
una política salarial transparent i igualitària, basada en el principi de “la
mateixa responsabilitat, el mateix sou”.
10. La companyia té una ferma política de no-discriminació que impedix
les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual, estat civil, discapacitat, edat, raça, conviccions polítiques i religioses, afiliació sindical o
de qualsevol tipus.
17. La companyia va sumant aliances per a aconseguir els seus objectius,
entre les quals destaca la firma del conveni de col·laboració amb la Fundació ONCE per a millorar la inclusió laboral de les persones amb diferents graus de discapacitat.
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Raldy, treballador del supermercat de Ricardo San Juan a Madrid.
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EL PROVEÏDOR
Durant 2019, Mercadona ha avançat en l’evolució del Model
d’Interproveïdor cap al concepte Proveïdor Totaler que ja va
iniciar l’any passat, i ha continuat construint un projecte obert
i socialment responsable que aporta agilitat, coneixement
compartit, especialització i coinnovació. Este projecte evoluciona
per a crear un ecosistema innovador que permet oferir
productes nascuts de l’experiència del client i amb el repte de
qualitat, qualitat, qualitat i, sobretot, qualitat tots els dies

En la seua aposta per l’especialització,
oferix un Assortiment Eficaç d’uns 8.000
productes, que són la millor opció en qualitat i preu per als seus “Caps”. Un assortiment viu, fruit de la coinnovació, que
respon a necessitats reals i que s’adapta
als diferents hàbits de consum, amb especialitats locals i de proximitat.

Per a aconseguir-ho, treballa juntament
amb 1.400 Proveïdors Totaler amb els
quals col·labora conjuntament per a trobar les millors solucions a través del diàleg
amb els “Caps”. Este permanent procés
de comunicació permet al Projecte Mercadona canalitzar i unificar el coneixement conjunt per a ser motor d’innovació
i, a més, de creixement compartit amb els
Proveïdors Totaler.

Collita de peres del Proveïdor Totaler Fruitas Pérez Carbonell a Alfaro, La Rioja.
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3.1 Especialistes en productes
Mercadona treballa per a ser Totaler i prescriure a
“El Cap” productes amb la màxima qualitat que li
permeten fabricar-se el Carro Menú* al mínim cost.
Una de les principals fortaleses és l’especialització, que li permet construir un Assortiment Eficaç i
apostar per un creixement responsable, fruit de donar respostes a necessitats reals i de posar en marxa únicament les iniciatives que aporten valor.
En 2019 ha comptat amb el suport de 1.400 Proveïdors Totaler, amb els quals establix un marc de relació a llarg termini i perseguix l’especialització per
producte i no per categoria. A això cal sumar 300
proveïdors portuguesos. Juntament amb estos proveïdors, construïx un important clúster industrial, i
du a terme solucions amb “El Cap” i per a “El Cap”
per mitjà de la coinnovació, procés d’innovació conjunta pioner en el qual totes les parts ixen guanyant:
“El Cap”, més satisfet amb un Assortiment Eficaç
especialitzat; el Proveïdor Totaler, amb la garantia
de compra del producte indefinida mentre es complisquen les condicions pactades, i Mercadona, amb
productes diferencials i l’agilitat per a adaptar-se a
les necessitats canviants dels clients.

El desenvolupament del Model Totaler contribuïx a
consolidar un projecte socialment responsable i de
creixement compartit. Un projecte obert en el qual el
que és veritablement rellevant és l’especialització del
fabricant i la seua agilitat per a innovar no solament
amb productes que siguen la millor opció en qualitat
i preu per a “El Cap”, sinó amb noves propostes fruit
de desenvolupaments responsables i del compromís
que la companyia té amb l’ecoinnovació.
Esta manera d’entendre la relació amb els proveïdors
i de contribuir a la generació de riquesa ha sigut reconeguda per CEPIME (Confederació Espanyola de
la Petita i Mitjana Empresa), que en 2019 ha decidit
atorgar a Mercadona el premi especial a la Trajectòria Empresarial, perquè entén que la companyia és
una font creadora de riquesa a través, entre altres
factors, “de les sòlides relacions que manté amb milers de proveïdors i pimes”, que són font, així mateix,
de creixement i desenvolupament.
* Carro Menú: la Compra Total del “Cap” amb la major qualitat al mínim cost mensual.

MODEL TOTALER
En el Model Totaler, la relació de Mercadona i els seus proveïdors es regix per una sèrie de principis
basats en:
- Relació a llarg termini.
- Desenvolupament del producte amb “El Cap” i per al “Cap” amb iniciatives de coinnovació.
- Productes que aporten diferenciació “Hacendado” que complisquen sempre: seguretat alimentària,
qualitat definida, servici i preu de compra competitiu.
- Contracte indefinit sempre que es complisquen les condicions pactades en cada producte.
- Processos d’elaboració sostenibles i socialment responsables.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

9. Mercadona col·labora amb 1.400 Proveïdors Totaler, fet que continua afavorint l’impuls d’un important clúster industrial.
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PROVEÏDOR TOTALER

00.000

Proveïdor especialista que,
juntament amb Mercadona,
trabajadores
produïx
el millor
producte,
con empleo
estable
y
fruit de la de
coinnovació
des de
calidad
“El Cap” cap arrere, i d’esta
manera garantix sempre la
seguretat alimentària, la
qualitat, el servici i un preu
competitiu en cada producte,
i amb el qual la companyia
manté una relació comercial
d’estabilitat
dins de les marques
trabajadores
con
empleo
estable
y
Hacendado, Deliplus,
Bosque
de
calidad
Verde i Compy, entre altres.

00.000

Ha de garantir:
- Seguretat alimentària
- Qualitat definida des de “El
Cap” i amb “El Cap” tots els dies
- Servici
- Preu competitiu en el mercat

Cols copades en les instal·lacions del Proveïdor Totaler Fruti-Taipina a Cantanhede, Coïmbra.
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3.2 Una col·laboració conjunta i sostenible
El Model de Proveïdor Totaler és un model de responsabilitat compartida que aposta per la col·laboració i l’agilitat com a atributs clau per a innovar i
desenvolupar solucions que siguen la millor opció en
qualitat i preu per al “Cap”. Per a això, Mercadona
exigix als proveïdors un compromís ferm en matèria de gestió ètica, per la qual cosa han de complir
i respectar la normativa dels països en què operen.
Han de treballar tots d’acord amb les pautes de conducta ètica de Mercadona basades en els principis
de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i
l’Ethical Trading Initiative; han de proporcionar entorns laborals segurs i saludables a la plantilla i complir la legislació mediambiental que els siga aplicable
en la gestió dels seus residus, emissions atmosfèriques, sorolls, abocaments d’aigües residuals, degradació del sòl i canvi en l’ús del sòl forestal, així com
acceptar la Política de Compra de Productes de la
Pesca o la Política de Benestar Animal de Mercadona.
Per a poder oferir als “Caps” un assortiment “viu”
i de màxima qualitat, la companyia compta amb
els departaments de Compres i de Prescripció, que
al final de 2019 sumaven un total de més de 1.000
gerents. El seu esforç constant, tant en la captació
de necessitats concretes dels “Caps” com buscant
solucions especialitzades, ha dotat la companyia
d’una xarxa de Proveïdors Totaler de frescos i secs
amb un know-how innovador i unes aptituds i capacitats úniques per a, d’una banda, elaborar productes tradicionals o referències locals amb una qualitat excel·lent i, d’una l’altra, ser capaços d’introduir
en el lineal productes diferenciadors i punters, fruit
de la col·laboració, la coinnovació o l’ecoinnovació.
I tot això, aplicant en els processos bones pràctiques de protecció ambiental i producció responsable, amb projectes basats en l’economia circular
o l’ús eficient de recursos que permeten ajustar al
màxim el consum de matèries primeres. La companyia participa, juntament amb diferents Proveïdors
Totaler, en diferents programes d’institucions que
fomenten el benestar animal, com ara l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) o

64

l’Institut d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic (NEIKER-Tecnalia).
Gràcies a este compromís compartit, el 100 % de
la carn fresca, ous i llet de Mercadona provenen de
proveïdors homologats que s’han compromés a tindre implantats abans de 2021 els estàndards certificables en matèria de benestar animal tant en la
fase de granja com durant el transport i el sacrifici.
Així mateix, els proveïdors de carn i llet s’han adherit als plans de reducció d’antibiòtics impulsats
per l’Agència Espanyola del Medicament i pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, al mateix
temps que han continuat treballant en l’obtenció de
noves certificacions específiques. Així, per exemple,
en 2019 els Proveïdors Totaler de pollastre Avinatur,
Nutrave, Pujante i Vall Companys han aconseguit
certificar el pollastre rural, nova raça de pollastre
de creixement lent que complix diferents requisits,
com per exemple tindre més sabor i ser més suculent gràcies al major percentatge de greix infiltrat;
mantindre una alimentació garantida de, com a mínim, un 65 % de cereals, dacsa inclosa, o tindre un
període de criança i creixement, com a mínim, de
56 dies.
Per la seua part, la totalitat dels proveïdors de pesca
extractiva i aqüicultura compartixen la Política de
Compra de Productes de la Pesca de Mercadona,
l’objectiu de la qual és aconseguir una millora substancial en la sostenibilitat d’este tipus de productes. Exemples d’accions impulsades per a aconseguir-ho són la col·laboració amb el Proveïdor Totaler
Escurís i amb la International Seafood Sustainability
Foundation (ISSF), per a garantir que el 100 % de la
tonyina en conserva Hacendado prové de caladors
responsables i sostenibles; i el treball d’investigació
que la companyia fa amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a frenar l’evolució de possibles paràsits susceptibles de ser trobats
en el peix.

EL PROVEÏDOR

Procés d’elaboració del torró bla d’ametles Hacendado en les instal·lacions del Proveïdor Totaler Sanchis Mira a Xixona, Alacant.
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Al tancament de 2019, la companyia treballa amb
3.074 proveïdors comercials i 13.354 proveïdors
no comercials i de servici, a més de 217 transportistes. Tots estos, juntament amb els 1.400 Proveïdors Totaler, són corresponsables de l’evolució de
la companyia, així com de la repercussió que el seu
desenvolupament té en la societat per mitjà d’una
política de creixement compartit que crea indústria,
activitat, ocupació i que, en definitiva, genera valor
també en les economies locals.
En 2019, per exemple, el volum de compres fetes a
Espanya per Mercadona va pujar a 19.970 milions
d’euros, xifra que representa què més del 85 % de

l’assortiment és d’origen nacional. A més, la companyia, després de l’obertura de les primeres 10 botigues a Portugal, també ha incrementat el volum
de compres realitzades, que s’han elevat fins als 217
milions d’euros. Paral·lelament, i amb l’objectiu de
disposar sempre de la millor opció per a “El Cap”, té
presència en 12 països, a més d’Espanya i Portugal,
en els quals treballa amb els millors proveïdors per
a reforçar l’assortiment i el sevici. En estos llocs disposa d’oficines de representació, sucursals i filials,
amb les quals la companyia dona cobertura legal
a les 45 treballadores i treballadors que, en origen,
poden operar en representació de la companyia.

Consulta Política de Benestar Animal de Mercadona:
https://info.mercadona.es/va/actualitat/politica-de-benestar-animal-de-mercadona-1/news

Consulta Política de Pesca Sostenible de Mercadona (document en espanyol):
https://info.mercadona.es/document/es/atun-hacendado-un-pescado-sostenible-de-mercadona.pdf

Consulta Pautes de Conducta Ètica:
https://info.mercadona.es/va/pautes-de-conducta-etica-per-als-proveidors-0

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

12 Mercadona treballa amb els proveïdors en l’ús eficient dels recursos, l’optimització dels processos logístics i altres temes relacionats com el foment
del benestar animal per mitjà de programes reconeguts internacionalment i
en col·laboració amb diferents institucions.
14 La companyia té una política de pesca sostenible en la qual col·labora
amb diverses entitats per a millorar la sostenibilitat dels recursos marins.
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REUNIÓ D’INTERPROVEÏDORS

Al maig de 2019 va tindre lloc la reunió d’Interproveïdors de Mercadona, l’última amb este nom, ja que
a partir de l’exercici 2020 serà la Reunió de Proveïdors Totaler, en la qual es va debatre sobre l’evolució del model de relació amb el proveïdor cap al Proveïdor Totaler, centrat a desenvolupar producte a
producte, on s’és especialista, no categories completes. La trobada va servir perquè tots els presents
manifestaren l’important recorregut de millora que la companyia i els seus proveïdors tenen i l’oportunitat d’aprofitar-lo per a continuar satisfent conjuntament “El Cap” i la resta dels components de
l’empresa.
Així mateix, i amb la seguretat alimentària i la qualitat com a principis fonamentals, es va abordar la
necessitat de continuar escoltant activament “El Cap” i compartir tots el repte comú d’impulsar el
desenvolupament i introduir millores en els productes i processos per a avançar cap a un creixement
sostenible i compartit.
Este model socialment responsable contribuïx a l’expansió i creixement no sols de tots els qui formen
part del seu projecte, sinó dels entorns en els quals desenvolupa la seua activitat.

Assistents a la 21a Reunió d’Interproveïdors de Mercadona, celebrada al maig de 2019.
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EXEMPLES D’INVERSIÓ I ÚS DE PROVEÏDORS TOTALER EN 2019
ESPAÑA

AMIFAR
Peligros (Granada)

VEGETALES
LÍNEA VERDE
Tudela (Navarra)

Instal·lacions productives i
inversions associades

Millores de qualitat i
optimització logística

1,7 M€

2,3 M€

29

16

d’inversió

d’inversió

nous llocs de treball

nous llocs de treball

NATURLEITE

GRUPO PANSTAR

Meira (Lugo)

Albuixech (València)

Nova línia de
llet fresca

Noves instal·lacions
i línies de fabricació

2,5 M€
d’inversió

9

10,6 M€
d’inversió

180

nous llocs de treball

nous llocs de treball

GRUPO LEMOINE

CONSERVAS EL
CIDACOS

Cocentaina (Alacant)

La Puebla de Montalbán
(Toledo)
Nova planta de
discos de cotó

Nova línia i nova planta
depuradora

2,5 M€

3,8 M€

d’inversió

41

nous llocs de treball

68

d’inversió

17

nous llocs de treball

EL PROVEÏDOR

PORTUGAL

CUNIESPLUGA

GREENSUN

L’Espluga de Francolí
(Tarragona)

Guimarães (Braga)

Nova planta
de producció

Ampliació i millores de les
plantacions

5,2 M€

1,1 M€

90

6

d’inversió

d’inversió

nous llocs de treball

nous llocs de treball

FRUTINTER

CONSERVAS
A POVEIRA

Onda (Castelló)

Laúndos
(Póvoa de Varzim)
Noves línies de preparació i
envasament

Noves línies i
diverses millores

9,5 M€

1,4 M€

d’inversió

20

nous llocs de treball

d’inversió

43

nous llocs de treball

NUEVA COCINA

PCARNES

Alcantarilla (Múrcia)

Alcobela de Cima
(Lisboa)

Desenvolupament d’ensalada
russa per a A Punt per a Menjar

Nueva línea de salchichas
para Pronto a Comer

3 M€

1,9 M€

d’inversió

d’inversió

nous llocs de treball

nous llocs de treball

17

15
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3.3 Codi de Bones Pràctiques Mercantils
Mercadona defensa les pràctiques comercials justes i des de fa anys està adherida al Codi de Bones
Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària. Este acord voluntari, que suposa un nou pas
en la promoció de pràctiques comercials justes,
s’emmarca en la Llei de mesures per a millorar el
funcionament de la cadena alimentària i està impulsat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària nacional.
Així mateix, des de 2014 l’empresa és membre de
The Supply Chain Initiative, projecte voluntari impulsat per diferents associacions sectorials d’Europa i que representa la indústria alimentària i de begudes (FoodDrinkEurope), els productors de béns
de marca (AIM), el comerç al detall (the European
Retail Round Table, EuroCommerce i Independent
Retail Europe), pimes (UEAPME) i el comerç agrícola (CELCAA). Esta iniciativa, de la qual Mercadona
és part activa, perseguix promoure pràctiques de
negoci justes en la cadena alimentària com a base
dels acords comercials, objectiu per al qual compta
amb el suport addicional de la Comissió Europea.

En el compromís amb la modernització del sector
primari, i a través de la col·laboració conjunta, la
companyia perseguix unificar criteris i coordinar els
esforços per a ser capaços, entre tots, de generar
sinergies i construir una cadena agroalimentària eficient, moderna i diferencial de la qual tots els esclavons isquen guanyant.
Gràcies a això, la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona ha continuat especialitzant-se en
2019 i ha tornat a demostrar que les iniciatives fruit
de la col·laboració conjunta i del coneixement compartit són alternatives eficients que aporten valor i
generen riquesa.
Un exemple d’això és la col·laboració que manté amb
nombroses cooperatives, com la de Murgiverde a El
Ejido (Almeria). Este Proveïdor Totaler, amb el qual la
companyia treballa des de 2017, és una cooperativa
de segon grau que té 800 socis que han sabut adaptar la producció en funció dels diferents microclimes
de la zona, la qual cosa li ha permés especialitzar-se
i optimitzar els cultius de pimentó, tomaca, carabasseta, albergina, meló, meló d’alger i cogombre. O
també la relació que manté amb el Proveïdor Totaler Constantino Adrián. Esta empresa valenciana de
tercera generació ha aconseguit especialitzar-se en
ceba groga, tant de producció pròpia com per mitjà de tercers, tots productors nacionals, i destina el
20 % de la producció total al Bloc Logístic de Guadix
i, puntualment, a altres blocs de la companyia.

PRINCIPALS ESTRATÈGIES

3.4 El valor del sector primari
Mercadona reforça, des de fa uns anys, els vincles
amb els sectors estratègics de la producció agroalimentària espanyola, com són l’agrícola, pesquer i ramader, els quals considera motors de creixement tant
per a la companyia com per al conjunt del país. Treballa estretament amb estos sectors en la planificació del seu desenvolupament, conjuminant esforços i
apostant per coneixement compartit.
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- Estabilitat
- Productivitat
- Planificació
- Diàleg
- Creixement compartit
i sostenibilitat
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MERCADONA MANTÉ
RELACIÓ COMERCIAL
DIRECTA AMB

00.000
9.500

trabajadores
con empleo estable y
de calidad

agricultors

6.700
ramaders
00.000
trabajadores
con empleo estable y
de calidad

12.000
pescadors

Cabres de mar del Proveïdor Totaler Cetárea del Sur en les seues instal·lacions de Cadis. / Vaixell de pesca Siempre Landera en l’arribada al port de Pasaia
San Pedro, Guipúscoa. / Vaques del Proveïdor Totaler Queizuar en la granja de Boqueixón, a la Corunya. / Creïlles del Proveïdor Totaler Hijolusa en les seues
instal·lacions de Lleó.
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3.5 Logística eficient
La xarxa logística eficient i sostenible de Mercadona es compon de més d’1 milió de metres quadrats
repartits en 14 blocs logístics operatius, 2 magatzems satèl·lits i 2 magatzems reguladors, en els
quals, 9.000 persones, 258 de les qual són a Portugal, treballen diàriament per a garantir el subministrament dels 1.636 supermercats de què disposava
la companyia al tancament de 2019.
Per a gestionar esta xarxa, Mercadona desenvolupa i implementa des de fa anys mesures i iniciatives de logística verda, transformant i adaptant
diferents sistemes, processos i estructures logístics
amb l’objectiu de crear estratègies respectuoses
amb el medi ambient. D’esta manera, perseguix
l’equilibri entre la rendibilitat i l’eficiència ecològica, i minimitza l’impacte sobre l’entorn duent a
terme molt diverses accions com l’optimització de
les rutes i de les càrregues, la qual cosa reduïx la
contaminació produïda; millores en “última milla”;
l’aprofitament del transport intermodal; l’ús, a través de mitjans propis o aliens, de sistemes de propulsió alternatius al dièsel, com per exemple el gas
natural liquat, o la implementació d’aplicacions de
programari que faciliten dades per a corregir i millorar l’empremta de carboni.
A més d’això, Mercadona destina importants recursos per a continuar modernitzant la plataforma
logística amb l’objectiu d’optimitzar el seu potencial i disposar d’infraestructures avantguardistes,
conscient de la rellevància que la logística i la definició i gestió de estocs tenen en la seua activitat.
En 2019, la companyia ha invertit un total de 340
milions d’euros que han permés acabar les obres
de construcció del primer bloc logístic de la companyia a Portugal, concretament a Póvoa de Varzim (Districte de Porto), o dur a terme avanços importants en altres blocs.
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Així, per exemple, al llarg de l’any ha destinat un
total de 35 milions d’euros a les instal·lacions de Vitòria-Gasteiz (Araba/Àlaba). Gràcies a les millores
realitzades, en 2019 s’ha iniciat el servici de secs
picking en esta plataforma, en la qual s’han invertit
igualment 7 milions d’euros addicionals per a posar
en marxa, el mes febrer de 2019, una fàbrica de pa.
Així mateix, la companyia ha invertit un total de 56
milions d’euros per a reforçar l’eficiència del seu
Bloc Logístic de San Isidro (Alacant). Amb esta
finalitat, s’ha incorporat al llarg de l’any una nova
cambra de peix, a la qual se sumaran durant 2020
les noves cambres de fruita i verdura. En el cas del
Bloc Logístic de Guadix (Granada), la inversió realitzada en 2019, de 28 milions d’euros, ha permés
finalitzar l’agrupatge de refrigerats. Este bloc logístic té previst posar en marxa el renovat servici de
congelats a finals de 2020.
Addicionalment, Mercadona ha invertit 8 milions
d’euros en el Bloc Logístic de Sant Sadurní (Barcelona), que li han permés reactivar els servicis de
secs, fred i refrigerats, i també ha destinat 6 milions d’euros a la plataforma de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) per a poder iniciar, el mes de
desembre de 2019, el primer servici de fred.
Igualment, la companyia ha continuat avançant en
el futur Bloc Logístic de Saragossa, els servicis de
subministrament a les botigues del qual s’iniciaran
per fases a partir de 2020.
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13 VITÒRIA-GASTEIZ

9 VILLADANGOS
DEL PÁRAMO

BARCELONA
R2 SANT ESTEVE R
REGULADOR
10 SARAGOSSA

14 PÓVOA DE VARZIM

GETAFE

(en construcción)

@
12 ABRERA
3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

@
7 CIEMPOZUELOS
VALÈNCIA

@

R1 RIBA-ROJA

15 PARC SAGUNT

A

A1 MERCAPALMA

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

R

DE TÚRIA REGULADOR

4 SAN ISIDRO

5 HUÉVAR

11 GUADIX

2 ANTEQUERA

6 GRANADILLA DE ABONA
A
A2 FUERTEVENTURA
8 INGENIO

Bloc logístic en funcionament

R

Bloc logístic en construcció

Magatzem regulador
Radi d’acció

Magatzem satèl·lit

@

COLMENA (magatzem online)

1. 		

RIBA-ROJA DE TÚRIA, València

11. 		

GUADIX, Granada (ampliació congelat, en construcció)

2. 		

ANTEQUERA, Màlaga

12. 		

ABRERA, Barcelona

3. 		

SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

13. 		

VITÒRIA-GASTEIZ, Araba/Àlaba (ampliació zona

4. 		

SAN ISIDRO, Alacant

		

refrigerats, en construcció)

5. 		

HUÉVAR, Sevilla

14. 		

PÓVOA DE VARZIM, Districte Porto (Portugal)

6. 		

GRANADILLA DE ABONA, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

15. 		

PARC SAGUNT, Sagunt (València) (en construcció)

7. 		

CIEMPOZUELOS, Madrid

A1 		

MERCAPALMA, Palma de Mallorca (Illes Balears)

8. 		

INGENIO, Gran Canària (Las Palmas)

A2

FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

9. 		

VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Lleó

R1 		

RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, València

10. 		

SARAGOSSA (Saragossa) (ampliació zona peribles, en construcció)

R2

SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona

A
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Blocs logístics intel·ligents i ecològics
L’any 2007 Mercadona va inaugurar el primer bloc
logístic intel·ligent, una infraestructura totalment
automatitzada, pionera en el sector, que a més
d’eliminar sobreesforços, és motor de competitivitat i productivitat. Amb esta iniciativa, aposta pel
treball de qualitat en els magatzems, ja que elimina
completament qualsevol manipulació i sobreesforç
dels treballadors de la divisió logística, i contribuïx a previndre i reduir el risc d’accidents laborals.
També potencia l’emmagatzematge sostenible, ja
que disposa d’infraestructures capaces de moure la mercaderia amb més agilitat i senzillesa que
amb els procediments logístics convencionals.
A finals de 2019, la companyia disposa de quatre
blocs d’este tipus, que denomina Magatzem S. XXI,
situat a Ciempozuelos (Madrid), Villadangos del
Páramo (Lleó), Abrera (Barcelona), Vitòria-Gasteiz
(Araba/Àlaba) i gradualment s’adaptarà la resta de
blocs a esta nova tecnologia.
Al llarg de l’any, la companyia ha inaugurat el primer bloc logístic a Portugal, concretament en la
localitat de Póvoa de Varzim, localització estratègica que permet proveir els supermercats de la
cadena en la zona nord del país lusità i comunicar
fàcilment amb el bloc logístic ja existent al nord
d’Espanya, a Villadangos del Páramo, província de
Lleó. El bloc logístic de Portugal, pròxim a l’àrea
d’influència de la ciutat de Porto, s’ha construït sobre una parcel·la de 50.000 metres quadrats, ha
suposat un esforç inversor de 21 milions d’euros i
actualment hi treballen 258 persones.
Paral·lelament, la companyia continua reforçant el
seu parc logístic i en els pròxims anys inaugurarà
un nou bloc intel·ligent en Parc Sagunt (València).
Al llarg de l’any s’han invertit 74 milions d’euros
en este projecte, els treballs d’edificació del qual
continuaran en 2020. Estarà actiu en 2021, amb la
distribució de productes frescos, es reduirà la manipulació i el sobreesforç de les treballadores i els
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treballadors, i es potenciarà l’economia circular a
través de la gestió de neteja i reciclatge dels envasos. Entre altres servicis, este bloc logístic disposarà d’una zona d’aparcament per a 150 camions
i preses de recàrrega per a cotxes elèctrics en el
pàrquing de turismes.

13

14

a Espanya

blocs
logístics

1

a Portugal

2

magatzems satèl·lits

2

magatzems reguladors

+1M

de m2 de superfície

340 M€
d’inversió

EL PROVEÏDOR

Mª José, treballadora del Bloc Logístic de Vitòria-Gasteiz a Araba/Àlaba.
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LA SOCIETAT
Des que es va fundar, el projecte empresarial de Mercadona està
implicat en la promoció i el foment de la prosperitat compartida.
Aposta per una activitat eficient, responsable i sostenible a
través de pràctiques empresarials que generen benestar i li
permeten avançar dia a dia en l’objectiu comú de ser “una
empresa que la gent vulga que existisca i se’n senta orgullosa”

A través del Model de Qualitat Total,
Mercadona desenvolupa una cultura empresarial conscient amb la Societat en la
qual desenvolupa l’activitat. Esta cultura,
en la qual s’encaixen valors com la confiança, la responsabilitat, la transparència,
la integritat, l’honestedat i la igualtat, contribuïx a millorar la qualitat de vida de les
persones i dels entorns en els quals està
present.

L’aposta pel benefici mutu i compartit
amb la Societat és un dels senyals d’identitat de Mercadona. Per això, s’implica en
la innovació social i hi destina importants
recursos, que igualment assumix de manera sostenible, responsable i compartida, al servici de la societat i de la seua
transformació.

Ana, Lucía i Clara, “Caps” en l’exterior del supermercat de Canet, a Canet d’en Berenger, València.
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4.1 Un impacte sostenible i compartit
Mercadona és una iniciativa empresarial conscient
que aborda la seua activitat de manera responsable. Disposa d’un model de gestió que aposta per la
veritat universal que “per a poder rebre, primer hem
de donar”, realitat que posa en pràctica de manera
transversal i amb la qual contribuïx a generar creixement compartit.

En el marc de la generació d’ocupació sostenible,
l’activitat de Mercadona i tota la seua cadena de
muntatge, representa 655.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts en 2019, xifra que suposa
el 3,6 % de l’ocupació total a Espanya en 2019, segons dades oferides per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie).

La companyia fomenta un comportament responsable i manté, permanentment, una actitud de diàleg, escolta activa i empatia amb els seus cercles
d’influència. Gràcies a això, s’implica en els problemes a què s’enfronten les diferents comunitats amb
les quals, donada la seua activitat, es relaciona en
els àmbits local, nacional i global.

Pel que fa a la contribució tributària de Mercadona
a les administracions públiques espanyoles, la companyia ha aportat en 2019 1.585 milions d’euros en
concepte de tributs suportats i recaptats, 853 milions d’euros en pagaments a la Seguretat Social, 158
milions d’euros en Impost de Societats, 452 milions
d’euros a la recaptació de l’IVA i de l’IRPF, així com
122 milions d’euros a altres impostos i taxes. Al seu
torn, l’aportació conjunta de Mercadona representa
l’1,95 % del PIB nacional, la qual cosa suposa 24.200
milions d’euros el passat exercici. De la mateixa
manera, l’impacte fiscal a Espanya de la seua activitat directa, indirecta i induïda ha suposat 8.643
milions d’euros i un impacte del 2 % en la recaptació total estimada de les administracions públiques
espanyoles.

La seua actitud responsable li permet impulsar mesures que contribuïxen a millorar estos entorns i les
persones que els conformen, i a introduir millores en
el pla econòmic, social, intel·lectual, cultural o ecològic. Per això, impulsa diverses iniciatives, com el
suport a l’emprenedoria, l’aposta per la convivència
amb formats comercials tradicionals, l’aprofitament
eficient dels recursos naturals i la col·laboració amb
organismes i entitats que ajuden les persones amb
menys recursos, entre altres.
En 2019, com a mostra de la seua contribució a la
prosperitat compartida, la companyia ha invertit a
Espanya i Portugal un total de 2.200 milions d’euros
per a consolidar el seu desenvolupament a curt i
mitjà termini. A més, el creixement sostenible de la
companyia ha generat 4.200 nous llocs de treball
estables, 3.600 a Espanya i 600 a Portugal, la qual
cosa suposa una mitjana aproximada de 14 al dia.

La companyia, igualment, ha contribuït en 2019 a
compartir el creixement d’Irmãdona amb la societat
portuguesa, la qual cosa s’ha traduït en una contribució total d’11 milions d’euros en tributs suportats i
recaptats, que es desglossen en 6 milions d’euros a
la Seguretat Social, 2 milions d’euros en Impost de
Societats i altres impostos i taxes, i 3 milions d’euros
a IRPF i IVA.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

8. Mercadona és un projecte empresarial de creixement compartit. En 2019
ha abonat a les administracions públiques d’Espanya 1.585 milions d’euros i
ha contribuït en 24.200 milions d’euros al PIB nacional i 11 milions d’euros a
les administracions públiques de Portugal.
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IMPACTE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE MERCADONA

Aportació total de renda, ocupació i recaptació fiscal*

24.200 M€
aportació
conjunta al PIB
1,95 % del PIB

655.000

llocs de treball
a Espanya
3,6 % de l’ocupació total
a Espanya

8.643 M€

de recaptació fiscal
2 % de la recaptació total estimada
de les administracions públiques
espanyoles (incloses les cotitzacions
a la Seguretat Social)

Contribució tributària Mercadona (ESPANYA)

Contribució tributària Irmãdona (PORTUGAL)

Tributs suportats i recaptats

Tributs suportats i recaptats

1.585 M€

11 M€

Contribució tributària suportada Mercadona

Contribució tributària suportada Irmãdona

Seguretat Social

713 M€

Seguretat Social

4 M€

Impost de Societats

158 M€
Altres impostos i taxes

122 M€
Contribució tributària recaptada Mercadona
Seguretat Social

140 M€

Impost de Societats i altres
impostos i taxes

2 M€
Contribució tributària recaptada Irmãdona

Seguretat Social

2 M€

IRPF

354 M€
IVA

98 M€

IRPF i IVA

3 M€

* Dades actualitzades segons la metodologia utilitzada per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) en 2019.
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4.2 Sistema de gestió mediambiental
Mercadona pensa en el medi ambient i se’n preocupa de manera activa, responsabilitat que forma
part de les seues prioritats. Encara que, any a any,
la companyia dedica cada vegada més recursos per
a aconseguir reduir l’impacte ambiental de la seua
activitat, hui és conscient que encara queda molt de
recorregut.
Per a aconseguir estos objectius i impulsar un compromís que la societat demana, la companyia ha
invertit 43,7 milions d’euros en protecció al medi
ambient en 2019. I continuarà introduint millores en
la cadena de muntatge i destinant importants esforços per a analitzar l’impacte de tota la seua activitat
i minimitzar-lo, per mitjà de la incorporació d’estratègies concretes al seu sistema de gestió mediambiental propi enfocat cap a la gestió responsable de
tres àrees: energia, logística i residus.
Eficiència energètica
En el compromís que Mercadona té amb l’ús responsable de l’energia, ha continuat fomentant l’ús
d’energies renovables tant en les botigues com en
els blocs logístics. Per això, ha impulsat la il·luminació LED i la recuperació i aprofitament de la calor
residual. Al mateix temps, ha introduït millores d’aïllament i un sistema de gestió d’alarmes que garantix diàriament la temperatura òptima dels mobles
refrigerats. Paral·lelament, la companyia disposa
d’instal·lacions frigorífiques més sostenibles i de
tecnologies alternatives amb gasos no contaminants que reduïxen les emissions i la quantitat de
gasos refrigerants.
Esta aposta per l’eficiència energètica i l’optimització del consum de recursos naturals ha permés
a la companyia finalitzar 2019 amb 800 supermercats adaptats al Nou Model de Botiga Eficient
(Botiga 8). En 2019, un total de 351 establiments
més de la cadena s’han reformat amb l’objectiu

d’adaptar-se a este estàndard més sostenible, que
permet un estalvi energètic de fins a un 40 % en
il·luminació i refrigeració respecte a una botiga
convencional, mentre que les 10 botigues obertes
a Portugal són d’estes característiques. En l’esforç
per aconseguir espais de venda més respectuosos
amb el medi ambient, Mercadona preveu que en
2023 tots els seus supermercats estiguen adaptats
al Model de Botiga Eficient.
En esta línia, els supermercats de la cadena disposen d’un sistema automàtic que gestiona els
horaris d’obertura i tancament, amb l’objectiu de
garantir que els sistemes d’il·luminació, extracció i climatització només estiguen encesos quan
siga estrictament necessari. Així mateix, les botigues disposen d’un sistema d’estalvi energètic en
la instal·lació de climatització que permet adaptar
el consum en funció de la temperatura exterior de
manera automàtica (sistema de free cooling/free
heating).
Així mateix, la companyia impulsa iniciatives ecoinnovadores que contribuïxen a l’eficiència energètica. És el cas de les cobertes enjardinades que es
construïxen en algunes botigues, i que en són ja 7
en 2019. Unes zones verdes que aporten avantatges estètics, tècnics i mediambientals tant a la botiga com a l’entorn en què es troba. Gràcies a este
tipus de construccions, la companyia aconseguix
reduir la contaminació i l’anomenat “efecte illa de
calor”, genera importants estalvis energètics gràcies a l’aprofitament de l’absorció de la calor per a la
climatització interior, reforça l’aïllament acústic, disminuïx el consum d’aigua i millora la vida útil de les
cobertes. Uns beneficis que, en conjunt, contribuïen
a aconseguir els objectius definits en el Libro Verde
de Sostenibilidad Urbana y Local editat pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Més informació en la Memòria de Medi Ambient:
https://info.mercadona.es/document/va/memoria-medioambiental-2017-2018-1.pdf
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Consum energètic
en 2018

7.830.976 GJ
en 2019

7.847.064 GJ
Estalvi d’emissions de CO2eq
en 2018

37.000
tones

en 2019

200.000
tones

Secció de fruita i verdura del supermercat d’Avenida Salamanca a Plasència, Càceres. / Jardí vertical del supermercat de Castellana-Juan Gris a Madrid. / Hotel per a insectes
en la coberta enjardinada del supermercat de la Glorieta de Quevedo a Madrid. / Zona de congelats del supermercat d’Avenida San Julián a Conca.
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Transport sostenible per a optimitzar la logística
En l’àmbit de l’optimització logística, Mercadona s’ha
mantingut fidel al principi de “transportar més amb
menys recursos naturals”. Per això, ha reforçat l’aposta pels vehicles sostenibles, com demostra el fet que
el 99 % de la flota de camions del seu proveïdor logístic és Euro VI i Euro VI C.
La companyia ha contractat el servici de transport de
mercaderies de 75 camions propulsats a gas natural
liquat (GNL) i ha fet ja les primeres proves amb furgonetes 100 % elèctriques per al repartiment a domicili.
A tot això, a més, cal sumar els 40 megatràilers actius en la flota dels proveïdors de transport, capaços
de transportar fins a 51 palets per viatge, i 3 bitràilers,
amb una capacitat de càrrega de 66 palets.
Dins d’este objectiu, Mercadona també ha continuat
optimitzant en 2019 les càrregues i rutes mitjançant
la logística inversa. Amb l’anomenada “Estratègia del
huit”, es transporten els productes des dels proveïdors fins als blocs logístics i botigues, on es recullen
envasos reutilitzables i materials reciclables, que tornen als blocs logístics per a ser tractats. Este és el cas
de les caixes de plàstic reutilitzables de Logifruit, que
es netegen en els blocs logístics de Mercadona i es
retornen a les instal·lacions dels proveïdors per a ser

EMISSIONS DE CO2eq

en 2018

La companyia treballa diàriament per a planificar de
la millor manera els trajectes, un esforç que ha permés finalitzar l’exercici amb una taxa d’ompliment
dels camions del 88 %. Dins de l’objectiu de tindre una
logística cada vegada més sostenible, Mercadona fa
anys que aplica la logística silenciosa en hores vall,
que consistix a fer el transport d’última milla en hores de menor trànsit, principalment nocturnes, quan
hi ha menys activitat a les ciutats i així s’afavorix l’ús
de camions de major capacitat de càrrega que reduïxen notablement les emissions. A finals de 2019, 760
supermercats de la cadena es proveïen d’esta forma
més sostenible.
Estes estratègies han sigut valorades pel Saló Internacional de la Logística (SIL) que, a través d’un jurat d’experts independents, va atorgar a Mercadona
el premi a l’Eficiència Logística 2019. Este reconeixement es convertix en al·licient i anima la companyia
a continuar buscant i impulsant les millors iniciatives
per a reduir l’impacte dels seus processos logístics en
el medi ambient.

en 2019

44,58

38,86

Emissions directes

13,02

6,93

Emissions degudes al
consum d’energia

15,12

14,79

Emissions degudes al
transport de mercaderies

16,44

17,16

En quilos per metre
cúbic de mercaderia*

utilitzades de nou; i del cartó, film fleixador i poliestiré
expandit, que es compacten i s’envien a reciclar.

*T
 otes les dades fan referència al procés de Mercadona, des del transport al
bloc logístic fins a la botiga durant el període de desembre de 2018 a novembre de 2019. Elaboració pròpia basada en el protocol GHG. Les diferències observades en emissions respecte a l’any anterior són degudes a dos importants
factors: canvis operacionals de la companyia i a l’actualització dels factors
d’emissió utilitzats en els càlculs.
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Botigues amb descàrrega urbana silenciosa
en 2018

en 2019

736

760

Estàndards d’emissions en la flota
dels proveïdors de camions (Euro
V, Euro VI i Euro VI C)
en 2018

Euro VI (28 %)
Euro VI C (70 %)

en 2019

Euro VI (9 %)
Euro VI C (90 %)

LA SOCIETAT

900

punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics

en 2019

630

més que en 2018

Camió propulsat a gas natural liquat. / Prova pilot de camió elèctric a 3 temperatures. / Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics disponible en els
pàrquings dels supermercats. / Furgoneta a gas de repartiment del servici online.
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Gestió de residus i economia circular
Mercadona considera que “el millor residu és el que
no es genera”, i per això centra l’estratègia de gestió de residus en la prevenció. Conscient que queda
molt de recorregut de millora, la companyia du a
terme nombroses accions per a aconseguir que la
generació de residus es mantinga per davall de l’1 %
per quilo de producte servit a la botiga i treballa per
a reduir-ho encara més.

o donacions, aquells aliments aptes per al consum,
però no per a la venda.

Des de fa anys, Mercadona separa per a reciclar tots
els residus de cartó, plàstic, poliestiré expandit i fusta que es generen a les botigues i als blocs logístics
a través d’empreses gestores autoritzades. En 2019
la companyia ha aconseguit separar més del 76 %
dels residus, la qual cosa permet donar una segona vida i optimitzar responsablement els recursos
naturals.

A més, la companyia manté un compromís amb la
reducció de l’ús del plàstic i amb l’objectiu d’evitar
que els seus residus es convertisquen en desaprofitaments, i fa més d’una dècada que desenvolupa,
en col·laboració amb els proveïdors, millores de
processos per a augmentar la sostenibilitat dels
productes, eliminant sobreembalatges, baixant el
gramatge dels envasos, suprimint serigrafies, o dissenyant formats que permeten transportar més unitats en cada càrrega.

Així mateix, i amb l’objectiu d’evitar excedents, disposa de mètodes i eines per a la gestió eficient de
les comandes en botigues, al mateix temps que
aprofita, via moviments per a esgotar existències

Paral·lelament, any rere any dona suport a la campanya del MAPA “Més aliment, menys desaprofitament”, i és igualment impulsora de la iniciativa
d’AECOC “L’alimentació no té desaprofitament,
aprofita-la”.

En este sentit, cal destacar que al llarg de 2019 ha
finalitzat l’eliminació de les bosses de plàstic d’un

ECONOMIA CIRCULAR

RECURSOS NATURALS
MATÈRIES PRIMERES

TRACTAMENT

CADENA DE MUNTATGE

RESIDUS

SEPARACIÓ

DESAPROFITAMENT
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sol ús en les línies de caixa de totes les botigues,
que s’han substituït per tres opcions diferents: bosses de paper, bosses amb un 50-70 % de plàstic
reciclat o bosses de ràfia reutilitzables. Gràcies a
això, reutilitza anualment 3.000 tones de plàstic, a
les quals s’afigen les generades amb casos com, per
exemple, la línia de parament de neteja de la llar, de
plàstic, elaborada amb plàstic 100 % reciclat, o la ja
completada eliminació dels microplàstics en tots els
productes de cosmètica i higiene personal. A més,
la companyia, dins del pla d’acció que ha començat
a desenvolupar, té previst aplicar en 2020 moltes
altres mesures contrastables.
En este mateix context, la companyia, en col·laboració amb l’Institut Tecnològic de l’Embalatge,
Transport i Logística (ITENE), ha posat en marxa
una auditoria per a avaluar l’adequació de tot l’assortiment d’envasos de marca pròpia de Mercadona
als objectius de l’economia circular. Després de fer
una anàlisi profunda de les diferents etapes (disseny, producció, utilització i classificació-recollida),
a curt i mitjà termini introduirà millores en aspectes clau com, per exemple, la reducció, reutilització
i optimització dels envasos, incloses reciclabilitat,
compostabilitat i incorporació de material reciclat,
amb l’objectiu que en 2025 els envasos que Mercadona pose en el mercat puguen tancar el seu cicle
de vida i es convertisquen de nou en matèries primeres valuoses després de ser usades i evitar així el
desaprofitament.

SEPARAR PER A RECICLAR
Tones de paper i cartó
en 2018

213.167

en 2019

223.090

Tones plàstic (inclou poliestiré expandit)
en 2018

16.296

en 2019

17.079

Tones de fusta
en 2018

3.479

en 2019

3.663

TAXA DE RECICLATGE
Reciclatge/Valorització
en 2018

76 %

en 2019

76 %

Destrucció
en 2018

24 %

en 2019

24 %

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

11. El Sistema de Gestió Mediambiental de Mercadona té com a
objectiu principal aprofitar al màxim els recursos disponibles i minimitzar la generació de residus.
12. Mercadona du a terme estratègies en matèria mediambiental
destinades a reduir les emissions i optimitzar la logística.
13. Aposta per la reducció de residus i del desaprofitament alimentari amb accions com la redistribució d’aliments via menjadors socials i bancs d’aliments.
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4.3 Mercadona social
Un dels compromisos que Mercadona manté és
compartir amb la Societat tot el que esta dona a
la companyia, perquè la prosperitat compartida és
el propòsit del seu model d’empresa. En 2019, Mercadona ha continuat reforçant este compromís a
través del seu Pla d’Acció Social, amb el suport a
diverses institucions i entitats socials de totes les
comunitats autònomes.
Soci actiu del Pacte Mundial
Des de 2011, any en què es va adherir al Pacte Mundial per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, Mercadona s’ha
implicat activament en el suport als 10 principis i
valors d’este acord. Este compromís queda reflectit en l’informe de progrés que valida el compliment d’estos principis, que s’ha remés a la Xarxa
Espanyola del Pacte Mundial.

Col·laboracions amb entitats benèfiques
Mercadona és una empresa responsable i no és
aliena a la realitat dels seus entorns. Per això,
impulsa i promou iniciatives solidàries amb les
quals ajuda els col·lectius més desfavorits.
En 2019, la companyia ha reforçat el compromís
amb el programa de col·laboració amb menjadors socials. A este efecte, diàriament ha donat
a més de 210 menjadors socials de proximitat de
diferents localitats d’Espanya i més de 60 bancs
d’aliments i altres entitats, productes que no són
aptes per a la venda, però que sí que estan en
perfectes condicions per a ser consumits, la qual
cosa li ha permés repartir més de 9.100 tones
d’aliments.
A més d’estes donacions directes, la companyia
ha col·laborat en diferents “Operacions Quilo”

Christian i Mª Luisa, voluntaris de la Gran Recollida; juntament amb Cristina i Dominique, “Caps” del supermercat de Carretera Fuencarral a Alcobendas, Madrid.
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i en la “Gran Recollida” organitzada pels bancs
d’aliments. D’esta manera, i tant a través de la
seua xarxa de supermercats com amb l’ajuda de
les treballadores i els treballadors i el suport de
la divisió logística, en 2019 els “Caps” han demostrat solidaritat i compromís amb la donació
d’un total de 5.300 tones.

tribució que, indirectament, ha superat els 42,5
milions d’euros en retorns socials.

Col·laboració amb més de

210

menjadors socials
Per la seua part, a Portugal, la companyia va firmar l’any passat convenis de col·laboració amb
els bancs d’aliments de Porto, Braga i Aveiro, als
quals ha donat 118 tones de productes. Així mateix, 8 botigues Mercadona han participat per
primera vegada en la Campanya Nacional de Recollida d’Aliments. Gràcies a l’esforç dels “Caps”,
treballadors i la societat portuguesa, es van donar 13 tones d’aliments durant la campanya.
Segons ECODES, la implicació de Mercadona
té un retorn social, econòmic i mediambiental
que es traduïx en benestar social. En concret,
i d’acord amb l’anàlisi basada en la metodologia SROI (retorn social de les inversions, en les
sigles en anglés), el programa de col·laboració
que du a terme la companyia genera un efecte
multiplicador clar, que provoca que cada euro
que dona directament derive en 3,7 euros de benefici social, fins a aconseguir en 2018 una con-

Convenis amb més de

60

bancs d’alimentos
i altres entitats

9.218
tones

9.100

a Espanya

d’aliments
donats

118

5.313
tones

5.300

donades pels
“Caps” en Operacions Quilo de
Mercadona

13

a Portugal

a Espanya

a Portugal

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1. Mercadona ha continuat desenvolupant diferents iniciatives en
les quals ha participat en totes les comunitats autònomes.
2. La companyia ha continuat desenvolupant una important labor
d’ajuda amb la donació i redistribució d’aliments a bancs d’aliments i menjadors socials.
17. Mercadona és firmant des de 2011 del Pacte Mundial, i és sòcia
de Forética, de la Fundació Seres i de la Comunitat #PorElClima
promoguda per la Fundació ECODES.
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Integració laboral de persones amb diferents graus
de discapacitat
Mercadona i Pamesa Cerámica van decidir posar
en marxa en 2011 una iniciativa d’innovació social a
les botigues. Es tractava d’encarregar a fundacions
i centres de persones amb diferents graus de discapacitat l’elaboració de murals fets amb la tècnica
del trencadís per a decorar les seccions de pescateria i acabat de carn.
En 2019, la companyia ha destinat un total de 2 milions d’euros a esta iniciativa, que ha permés que
més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat d’un total de 32 fundacions i centres ocupacionals hagen elaborat al llarg de l’any un total
de 9.150 nous murals, 230 dels quals van servir per
a decorar les primeres 10 botigues de la companyia
a Portugal.
Després de huit anys ininterromputs de col·laboració, el Projecte Trencadís continua creixent i consolidant-se gràcies a l’esforç de tots els qui formen part
de les diferents institucions implicades, als quals

Mercadona agraïx la dedicació i obstinació: Fundació Roig Alfonso, Fundació Síndrome de Down, Fundaempleo Azahar i Fundació Espurna; els centres
especials d’ocupació Purglass, Ivas, Tola, Di-Kapacitats i Mondúber; la Granja Llar el Rinconet; Associació Afanías; els centres ocupacionals Torreblanca,
Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna,
La Salut, La Xara, El Castellet, Hort de Feliu, Mislata,
Xirivella, El Prat, La Ribera, El Cau i Habilitare; la Cooperativa Social Socoltie; els centres ocupacionals
municipals de Sueca, Requena i María Ràfols; Bona
Gent i Atadis.
D’altra banda, la companyia col·labora amb la Fundació Capacis, dedicada a la inserció social i laboral
de persones amb discapacitat intel·lectual. Els seus
integrants participen en la construcció dels jardins
verticals i s’encarreguen de les tasques de manteniment d’algunes de les cobertes i murs enjardinats
que Mercadona té en algunes de les botigues a
Madrid.

Usuaris de la Fundació Capacis i treballadors de Mercadona al costat de la placa col·locada en el supermercat d’Estocolmo a Madrid, en reconeixement al
treball de la fundació i de les persones amb discapacitat intel·lectual que han intervingut en l’elaboració i el manteniment dels jardins verticals de la botiga.
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PROJECTE TRENCADÍS

2 M€

d’inversió

32

fundacions i centres
ocupacionals

+persones
1.000
amb diferents graus de
discapacitat

9.150

nous murals
de trencadís

Membres de la Fundació Roig Alfonso de la Comunitat Valenciana d’integració de persones amb discapacitat intel·lectual elaborant els murals de
trencadís.
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4.4 Relació amb l’entorn

Relació amb consumidors

Mercadona manté llaços de col·laboració ferms i
estables amb la Societat, i aposta per la transparència i la col·laboració com a bases sobre les quals
construïx la convivència. De fet, la transparència és
un valor irrenunciable i un dels eixos del seu compromís social, tal com es pot constatar en la seua
pàgina web, on publica de manera periòdica i actualitzada informació institucional i econòmica rellevant relacionada amb el funcionament i control de
l’actuació pública.

Per a Mercadona, l’opinió que els consumidors tenen del seu projecte és fonamental, ja que li permet
introduir millores que contribuïxen a reforçar la seua
ètica empresarial. Per això, col·labora estretament
amb les associacions de consumidors més representatives d’Espanya i Portugal, tant de l’àmbit nacional, com de l’autonòmic i provincial, i participa,
igualment, en diversos actes formatius i informatius.

Amb l’escolta i del diàleg, coneix de primera mà les
necessitats de tots els que formen part del seu entorn, tant de veïns com de consumidors, associacions o institucions, i promou amb ells nombroses
iniciatives que li permeten enfortir els vincles.
A més, des de fa anys, participa en nombrosos fòrums i reunions amb diferents organismes i institucions. I aprofita estes oportunitats per a explicar amb
més detall el seu model d’empresa, al mateix temps
que escolta, en primera persona, què espera la Societat del Projecte Mercadona.

Juan Antonio Germán, Director General de Relacions Externes i Mecenatge de Mercadona; Antonio Garamendi, president de la CEOE; José
Manuel Benito, director d’assessoria jurídica, comptable i fiscal de Marina de Empresas; i Narcís Casado, director de gabinet de presidència
de la CEOE i director general de la CEOE Internacional, durant la visita
feta a Marina de Empresas a l’octubre de 2019.
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En este sentit, i conscient de la rellevància i el protagonisme que tenen per al sector les associacions
de consumidors, Mercadona és membre actiu de la
Comissió de Competitivitat, Comerç i Consum de
la CEOE (C4), amb la posada en marxa de la qual
la patronal nacional pretén contribuir a enfortir el
sector del comerç per mitjà de dos objectius clau:
l’anàlisi, estudi i seguiment dels principals assumptes que afecten la distribució comercial, i aconseguir que des de la CEOE s’aconseguisca traslladar
a la societat que el sector de la distribució és estratègic per a la nostra economia, i també impulsar un
acostament amb les associacions de consumidors
com a legítimes representants dels consumidors
espanyols.

Ricard Cabedo, director de relacions externes cadena agroalimentària
de Mercadona, recollint el Premi a la Trajectòria Empresarial atorgat
per CEPIME a la companyia en reconeixement a la creació de riquesa
a Espanya i la solidesa de la relació amb els proveïdors, de mans de la
Ministra d’Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, i del president de CEPIME, Gerardo Cuerva.
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Projecte “Mesa de Participació”
A més, en 2019 ha continuat col·laborant en el projecte Mesa de Participació, fòrum de debat i grup
de treball fundat en 2014 per les confederacions i
federacions d’associacions de consumidors i usuaris
CECU, FUCI, UNAE i CAUCE juntament amb Mercadona. A més de proposar solucions conjuntes en
l’àmbit del consum i d’establir llaços d’unió entre
l’Administració, els consumidors i l’àmbit empresarial, la Mesa de Participació ha elaborat l’enquesta
“Hàbits de consum 2019”, feta a 3.300 famílies. Les
conclusions de l’enquesta han permés analitzar en
profunditat els hàbits de compra dels consumidors
espanyols, la informació i formació general que tenen en matèria de nutrició o etiquetatge, i també
la seua predisposició a col·laborar en assumptes de

rellevància com, per exemple, la Responsabilitat Social i el desaprofitament d’aliments.

Mª Carmen Barrera, presidenta en funcions del Consell Econòmic i
Social; i Nelson Castro, director general de Consum; amb membres
de l’MPAC, i Clara Medina, directora de relacions amb associacions de
consumidors de Mercadona.

Acostament a

81
associacions
de consumidors

128
reunions i trobades
amb associacions de consumidors

43

25

convenis de col·laboració
amb associacions de consumidors, de
celíacs, d’intoleràncies i altres al·lèrgies

Col·laboració amb

23

associacions
d’intolerancies
i altres al·lèrgies

visites a instal·lacions
de Mercadona
Suport a
Participació en

22

congressos i jornades

36

actes i accions
promogudes per les
associacions

91

Gestió proactiva amb el veïnat
Mercadona manté amb els veïns una relació constructiva, basada en el respecte mutu. Conscient de
les oportunitats de millora que esta relació li pot
brindar, en 2014 va posar en marxa el projecte Gestió Proactiva de Veïns. Esta iniciativa li ha permés
avançar-se a possibles punts de desacord i millorar
la convivència, introduint mesures preventives amb
l’objectiu d’harmonitzar l’activitat comercial amb el
dia a dia dels seus veïns.
Fruit d’esta labor proactiva de comunicació i empatia, en 2019 la companyia ha fet 2.852 revisions
mèdiques en els processos de càrrega i descàrrega,
i 2.220 en els processos interns de les instal·lacions
i supermercats. A més, i dins del seu compromís
constant amb la convivència, al llarg de l’any ha gestionat un total de 550 suggeriments, queixes i millores procedents de veïns, un 73 % de les quals van
ser resoltes satisfactòriament en menys de 30 dies.
Així mateix, la companyia manté un important compromís amb els veïns dels seus entorns, en línia amb
els valors fonamentals de la seua ètica empresarial,
i té molt en compte les diferents preocupacions i
necessitats de cada barri, a les quals ha tractat de
donar solució amb els projectes d’obertura. A Espanya, per exemple, la companyia ha construït una
plaça per als vianants amb jardins verticals al costat
del supermercat de Tavernes Blanques a València,
iniciativa que ha permés modernitzar l’entorn i proporcionar als veïns un nou espai verd.
En el cas de Portugal, Mercadona ha contribuït al
desenvolupament sostenible de les zones en les
quals la companyia té presència, com posa de manifest l’obertura del primer supermercat, que s’ha
convertit també en el primer projecte de Responsabilitat Social al país lusità, fruit de l’acord aconseguit
entre la companyia i l’Ajuntament de Gaia, la Junta
de Freguesía de Canidelo i l’Sport Clube de Canidelo. Gràcies a esta col·laboració, Mercadona va construir l’any 2018 un estadi totalment nou, amb millors
mitjans per al desenvolupament de l’educació es-
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portiva dels xiquets i jóvens, la qual cosa li va permetre aprofitar, paral·lelament, els terrenys annexos
de l’antic camp per a situar la seua actual i primera
botiga. O també la botiga de Matosinhos (Porto),
que està situada en l’antiga Fàbrica de Conserves
Vasco da Gama, edifici històric en el qual Mercadona ha treballat per a mantindre l’aspecte original de
la façana i de la ximenera, i preservar tant la història
centenària de l’edifici com el seu marc arquitectònic
inigualable.
A Portugal, la companyia també ha dut a terme
sessions de presentació als veïns en les 10 botigues prèviament a les respectives inauguracions,
amb l’objectiu de donar a conéixer Mercadona. Esta
iniciativa ha sigut acollida per un total de 37.200
portuguesos.
D’altra banda, des de 2001 impulsa la revitalització
dels mercats tradicionals en les 37 botigues que la
companyia manté en sengles mercats municipals.
D’esta manera, confirma el seu compromís amb la
convivència i contribuïx a impulsar el comerç de
proximitat de les zones i els barris en els quals té
presència.

Exterior del supermercat de Sousa Aroso a Matosinhos, Porto, on la
companyia ha restaurat i mantingut la façana i la ximenera de l’antiga
Fàbrica de Conserves Vasco da Gama.
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ALGUNS RECONEIXEMENTS SOCIALS 2019

En 2019 Mercadona ha rebut nombrosos premis i reconeixements al seu compromís social per part de diferents
institucions i entitats. Tots estos premis reflectixen la relació de col·laboració i solidaritat que la companyia manté
amb la societat, un compromís constant que Mercadona consolida any rere any, conscient de tot el que pot i ha
d’aportar per a “compartir amb la societat part del que rep d’esta”.

Informe Merco Empresas: Mercadona continua sent un any més l’empresa més ben
valorada en el sector de la distribució generalista i la segona empresa amb millor
reputació a Espanya en el Rànquing General d’Empreses 2019 del Monitor Espanyol
de Reputació Corporativa (MERCO). Per la
seua part, Juan Roig ha sigut considerat el
líder empresarial de major reputació, després d’ocupar el primer lloc en el Rànquing
General de Líders 2019 del mateix monitor.

Empresa compromesa: La Comunitat
#PorElClima, formada per diverses entitats
socials, l’Administració general de l’Estat,
una associació empresarial i diferents ONG
ambientals, ha reconegut en 2019 el fort esforç i compromís que Mercadona realitza
per a fer front a l’emergència climàtica, amb
la incorporació de mesures responsables
que contribuïxen a minimitzar l’impacte
de la seua activitat i actuar contra el canvi
climàtic.

Empresa de l’any: La Federació de Cambres Oficials de Comerç d’Espanya a Europa, Àfrica, Àsia i Oceania (FEDECOM) va
atorgar el mes d’octubre passat el Premi
d’Empresa de l’Any a Mercadona, guardó
que concedix anualment a una companyia espanyola que destaca per l’activitat
comercial i econòmica en un dels països
membres de l’entitat.

Logística sostenible: El mes de juny passat
el Saló Internacional de la Logística (SIL),
a través d’un jurat d’experts independents,
ha atorgat a Mercadona el premi de l’Eficiència Logística.

Premi a la trajectòria: La Confederació
Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
(CEPIME) ha concedit a Mercadona el premi especial a la Trajectòria Empresarial, en
què reconeix la labor de la companyia pel
que fa a creació de riquesa, juntament amb
els seus proveïdors.

Empresa solidària: L’Il·lustre Ajuntament
d’Agaete ha reconegut el treball i l’ajuda
prestada per Mercadona durant els dos
grans incendis que van tindre lloc a Gran
Canària durant el mes d’agost de 2019.

Empresa responsable: La gestió de la Responsabilitat Social Corporativa de Mercadona ha sigut premiada per la Fundació
Cruz Blanca de Huesca.
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Suport a l’emprenedoria
Mercadona és una empresa responsable que s’implica en el creixement de la societat de diverses maneres, una de les quals és a través de la captació
i foment del talent, conscient que el coneixement
és un dels catalitzadors principals del desenvolupament de la societat i motor de creixement.
Per això, juntament amb EDEM Escuela de Empresarios i l’Associació Valenciana d’Empresaris
(AVE), secunda des de 2010 l’emprenedoria amb
el patrocini de la categoria “Premi a l’emprenedor”
dels Premis Rei Jaume I. En 2019, este premi ha sigut
per a Carlota Pi Amorós, CEO i cofundadora d’Holaluz, per l’aposta disruptiva per l’ús de les energies
renovables i la gestió de l’autoconsum per a reduir,
per mitjà de les noves tecnologies, el cost a l’usuari.
Creada amb la visió de canviar el món, el projecte

Holaluz lidera la transformació del sector energètic
espanyol amb una clara aposta per l’autoconsum, la
mobilitat elèctrica i col·locant el client en el centre
de les seues decisions per a construir una relació de
llarg termini basada en la confiança.
En l’àmbit de la formació i desenvolupament del talent, Mercadona manté des de fa anys una relació
estreta amb EDEM Escuela de Empresarios, fundació presidida per Hortensia Roig, de la qual la companyia és Patró. A través de la seua participació i
implicació en esta fundació, Mercadona contribuïx
a la formació d’empresaris, directius i emprenedors,
irradiant els valors fonamentals del Model de Qualitat Total. De fet, en 2019 Juan Roig va participar
novament com a professor del curs d’alta direcció “15x15: 15 dies amb 15 empresaris líders”, i en la

Juan Roig, Hortensia Roig i Vicente Boluda, patrocinadors del Premi Rei Jaume I a l’Emprenedor (Mercadona, EDEM Escuela de Empresarios i l’Associació
Valenciana d’Empresaris -AVE-), amb la premiada Carlota Pi Amoròs, CEO i cofundadora d’Holaluz, iniciativa que aposta per l’ús de les energies renovables i la gestió de l’autoconsum.
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primera edició dels Executive MBA, format cap de
setmana. Uns quants directius de Mercadona van
impartir classe en alguns dels seus programes formatius, al mateix temps que 120 estudiants del centre universitari van fer durant l’any passat les pràctiques en Mercadona.
Marina de Empresas
EDEM Escuela de Empresarios forma part, juntament amb l’acceleradora Lanzadera i el vehicle d’inversió Angels, de Marina de Empresas, una iniciativa
de Juan Roig que té la missió de formar, assessorar i finançar els emprenedors de hui i del futur i
que constituïx una aposta per la creació de riquesa
i ocupació, i també pel foment de l’emprenedoria.
Lanzadera és una acceleradora d’empreses creada en 2013 que oferix diferents programes de suport en funció de la tipologia i de la maduresa de
les startups. A més, té acords Corporate amb grans
companyies, entre les quals s’inclou Mercadona, en
els quals es brinda als emprenedors la possibilitat
de resoldre nous reptes d’innovació que estes plantegen. Durant estos set anys de funionament ha
donat suport a més de 380 empreses. Entre totes
han aconseguit generar més de 800 llocs de treball
directes i 50 milions d’euros d’inversió externa.

Angels és una societat d’inversió que té com a objectiu invertir en líders emprenedors per a desenvolupar empreses sostenibles. Oferix un model de
gestió basat en el Model de Qualitat Total, la seua
xarxa de contactes, així com tota la infraestructura necessària per a acompanyar l’emprenedor començant per les instal·lacions situades en Marina de
Empresas. Des del seu naixement, Angels ha invertit
més de 26 milions d’euros en 22 empreses, que han
generat més de 1.000 llocs de treball. En l’actualitat
són 14 les empreses participades.

Estudiants d’EDEM Escuela de Empresarios en les instal·lacions de
Marina de Empresas a València.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

4. En la seua aposta pel talent, Mercadona impulsa iniciatives de suport a
l’emprenedoria a través de la col·laboració amb EDEM Escuela de Empresarios i en els Premis Rei Jaume I.
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ALGUNES ENTITATS I ORGANISMES AMB ELS QUALS COL·LABORA MERCADONA

AECOC
Associació Espanyola de
Codificació Comercial

AVE
Associació Valenciana
d’Empresaris

AESAN
Agència Espanyola de
Seguretat Alimentària
i Nutrició

Cambra de
Comerç i Indústria
Lusitanoportuguesa

AEP
Asociació Empresarial
de Portugal
AINIA
Associació per a la
Investigació de la Indústria
Agroalimentària
APED
Associació Portuguesa
d’Empreses de Distribució
ASEDAS
Associació Espanyola de
Distribuïdors, Autoservicis
i Supermercats
Associação Comercial
do Porto
Autoritats sanitàries o
de seguretat alimentària
en les diferents
comunitats autònomes
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Cambra de Comerç
d’Espanya
Cambra Oficial de
Comerç d’Espanya a
Bèlgica i Luxemburg
CEOE
Confederació Espanyola
d’Organitzacions
Empresarials i les seues
respectives organitzacions
territorials i autonòmiques
CIP
Confederació Empresarial
de Portugal
Cercle d’Empresaris
Club Hostelería de España
Consell Assessor
Agroalimentari de
San Telmo Business
School

LA SOCIETAT

Direccions generals del
Ministeri d’Agricultura i
Pesca i Alimentació (MAPA)

Fundació COTEC Portugal

Ecodes
Fundació Ecologia i
Desenvolupament

Fundació Seres

Fundació ÉTNOR

Fundació Transforma
Espanya

Ecoembalajes España
GS1 Portugal
EDEM
Escuela de Empresarios
ENAC
Entitat Nacional
d’Acreditació

IEF
Institut de l’Empresa
Familiar
Màster en Gestió
d’Empreses
Agroalimentàries de
la Fundació Lafer

ESCODI
Escola Superior de
Comerç i Distribució
de Terrassa

Pacte Mundial

EuroCommerce

Respon.cat

Forética

Responsabilitat
Social a Catalunya

Fòrum Europeu de
la Distribució per a
la Sostenibilitat

Retail Forum

Foro Interalimentario

SESAL
Societat Espanyola de
Seguretat Alimentària

Fundació COTEC Espanya

Logo de Mercadona en el supermercat d’Avenida Dom João II a Vila Nova de Gaia, Porto.
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EL CAPITAL
Mercadona és un projecte de creixement compartit que aporta
valor i riquesa als seus cinc components. En el cas del Capital, ho
fa després d’haver satisfet prèviament “El Cap”, El Treballador, El
Proveïdor i La Societat, conscient que “l’èxit compartit sap millor”

Gràcies al Model de Qualitat Total, Mercadona ha tornat a consolidar el seu
creixement en 2019. I després de satisfer
seqüencialment “El Cap”, El Treballador,
El Proveïdor i La Societat, ha aconseguit
igualment enfortir El Capital.
Este resultat és conseqüència de l’esforç conjunt de tots els qui formen part
del Projecte Mercadona. Un esforç que
se centra a situar el client en el centre de
totes les decisions, perquè quan “El Cap”
està satisfet, les vendes arriben.

Amb això, creixen també noves oportunitats de creixement, fruit igualment de la
satisfacció de treballadors i proveïdors. I a
més, es reforcen les relacions amb els entorns en els quals la companyia té presència, a través de l’empatia i la comunicació
amb els “veïns” i d’un model empresarial
que genera ocupació i prosperitat compartida. Un model que perseguix una visió clara: Aconseguir una Cadena Agroalimentària sostenible, que la gent vulga que
existisca i se’n senta orgullosa, liderada
per Mercadona i tenint “El Cap” com a far.
.

Quia quat ut asit min rendusdae. Ut lis quatessum excea sint.
Nova Plaça d’Espanya a Tavernes Blanques, València.
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Des de la constitució de Mercadona i Irmãdona, l’objecte social de les dos societats és “la compravenda
de tots els articles que comprén el ram de l’alimentació, així com el seu comerç, de manera que es puguen obrir establiments per a la venda al detall o a
l’engròs d’estos productes, la prestació de servicis
de transport de tot tipus de mercaderies, i realitzar
estudis, programes, informes i qualsevol altra activitat que directament o indirectament es relacione
amb la informàtica i la gestió, comptabilitat, administració i control d’empreses”. Així mateix, l’activitat de la companyia és la distribució de productes
d’alimentació, drogueria i perfumeria, a través dels
1.636 supermercats situats a Espanya i Portugal, que
es proveïxen des dels diferents blocs logístics que
l’empresa té al voltant de la Península Ibèrica. Com ja
s’ha comentat en altres apartats d’esta Memòria, en
2019 s’han obert les 10 primeres botigues i el primer
bloc logístic a Portugal, concretament en les zones
de Porto, Braga i Aveiro, i la companyia preveu continuar l’expansió en el país en els pròxims anys.

La satisfacció del cinqué component, El Capital, és
un dels objectius del Model de Mercadona i per a
aconseguir-ho és necessari aconseguir prèviament
la satisfacció de la resta de components. La consecució dels objectius definits per a l’exercici 2019 ha
sigut possible gràcies a la confiança depositada pels
més de 5,4 milions de llars que diàriament acudixen
als supermercats de la cadena, a l’esforç realitzat
constantment pels aproximadament 90.000 treballadores i treballadors d’Espanya i Portugal, la col·laboració dels Proveïdors Totaler i el bon acolliment de
la societat. Així mateix, s’ha continuat apostant per
la transformació sostenible i responsable basant-se
en el Model de Qualitat Total i pensant sempre en el
benefici a llarg termini.
Els comptes anuals de Mercadona i Irmãdona han
sigut auditats per Deloitte, SL i Deloitte & Associados, SROC, respectivament, que han emés, en els
dos casos, l’informe favorable, sense excepcions. Estos informes, juntament amb els comptes anuals, es
depositen davant dels organismes corresponents en
cada cas.

PRINCIPALS XIFRES EN 2019
(millons d’euros i de quilitres)
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Unitats de venda quilos-litres

12.050

Facturació

25.500

Resultat d’explotació

700

Resultat abans d’impostos

764

Resultat després d’impostos

623

EL CAPITAL

Unitats de venda (quilitres)
Al tancament de l’exercici, el grup va aconseguir
una xifra de 12.050 milions de quilitres venuts,
dada que reflectix la confiança depositada per “El
Cap” al llarg de l’exercici.

Quilitres venuts

12.050

milions de quilos-litres (quilitres)

Vendes
La confiança dels “Caps” i l’aposta ferma per prescriure un Assortiment Eficaç, amb la millor qualitat
al preu més baix possible, han permés que Mercadona i Irmãdona aconseguisquen en 2019 un volum
de facturació de 25.500 milions d’euros.

Vendes brutes

25.500 M€

Benefici
El benefici abans d’impostos s’ha situat en 764 milions d’euros en 2019, mentre que el benefici després d’impostos ha sigut de 623 milions d’euros.
L’evolució del resultat i de les vendes posa de manifest que les decisions s’han pres complint l’orde
seqüencial: 1r “El Cap”, 2n Venda i 3r, Benefici.

Benefici net

623 M€

EBITDA
L’EBITDA (definit com el resultat d’explotació +
amortitzacions) al tancament de l’exercici 2019 és
de 1.260 milions d’euros. El resultat operatiu del
grup ha tingut una evolució d’acord amb el benefici esperat, coherent amb l’estratègia i en línia amb
l’aposta pels resultats a llarg termini.

EBITDA

1.260 M€
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Inversions
Les inversions realitzades al llarg de 2019 pugen
aproximadament a 2.200 milions d’euros i han sigut finançades íntegrament per Mercadona, fet
que reflectix la solidesa de la seua tresoreria, la
implicació en els seus projectes i la capacitat de
generar fluxos d’efectiu.
Esta inversió ha sigut destinada principalment a
l’actualització i adequació dels supermercats al
Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), que inclou el servici A Punt per a Menjar; a l’expansió a
Portugal; a l’obertura d’una nova Colmena en el polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona per
a proveir les comandes online de 52 codis postals
de la província; a continuar construint i adequant

les diferents instal·lacions de logística, i al compromís responsable i sostenible amb l’entorn.

Inversions

2.200 M€

Exterior del supermercat de Canidelo a Vila Nova de Gaia, Porto, primera obertura de Mercadona a Portugal, i instal·lacions de l’Sport Clube de Canidelo.
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Recursos propis
El benefici obtingut en l’exercici i la capitalització de
la pràctica totalitat d’este ha suposat que, al tancament de l’exercici 2019, la xifra de recursos propis
siga de 6.076 milions d’euros.

Recursos propis

6.076 M€

Cal assenyalar que la ràtio de recursos propis respecte a l’actiu total s’ha mantingut entorn del 60 %
en l’any.

ALTRES INDICADORS

Proveïdors

Fluxos d’efectiu

El termini mitjà de pagament a proveïdors ha sigut
de 43 dies i el termini de rotació d’existències, de
13 dies.

La generació de fluxos d’efectiu, tenint en compte
les inversions realitzades en l’exercici 2019, ha sigut
la següent:

OPEX
Definit com a Gasto de personal ± Altres gastos i
Ingressos d’explotació (sense tributs) ha sigut de
4.706 milions d’euros.

(milions d’euros)

Productivitat

Fluxos d’activitats d’inversió

Durant l’exercici, Mercadona i Irmãdona han mantingut la productivitat (vendes en euros/nre. de treballadors), la qual cosa reflectix la implicació de les
persones que formen part del Projecte Mercadona
a aconseguir els objectius fixats per la companyia.

Fluxos d’activitats d’explotació

Fluxos d’activitats de finançament
(dividends)
Variació neta de l’efectiu

1.254
(1.982)
(130)
(858)

L’activitat inversora, descrita anteriorment, s’ha fet
amb fons propis, la qual cosa ha suposat una disminució de la tresoreria.
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GRUP MERCADONA
Balanç de situació el 31 de desembre de 2019
(en milers d’euros)

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat
Actiu per impost diferit

ACTIU CORRENT

6.763.262
6.694.467
68.795
2.953.092

Existències

653.879

Deutors

113.326

Inversions financeres

199.786

Efectiu i altres actius líquids

1.986.101

TOTAL ACTIU

9.716.354

PATRIMONI NET

6.076.513

Capital
Reserves
Resultat de l’exercici

PASSIU NO CORRENT

5.437.855
622.737
49.709

Provisions i deutes a llarg termini

10.157

Passius per impost diferit

39.552

PASSIU CORRENT
Proveïdors

3.590.132
2.498.025

Creditors i deutes amb administracions públiques

810.549

Personal

281.558

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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15.921

9.716.354

EL CAPITAL

GRUP MERCADONA
Compte de pèrdues i guanys el 31 de desembre de 2019
(en milers d’euros)

Import xifra de negocis
Aprovisionaments
Altres ingressos d’explotació

23.361.345
(17.358.440)
66.319

Gastos de personal

(3.085.538)

Altres gastos d’explotació

(1.724.610)

Amortització immobilitzat

(559.094)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Deterioracions i resultats

RESULTAT FINANCER
RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS

699.982
  10.739
53.196

63.935
763.917

Impost sobre beneficis

(141.180)

RESULTAT DE L’EXERCICI

622.737

* Dades consolidades Mercadona i Irmãdona calculades exclusivament per a esta Memòria.
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PROJECTE LLEGAT JUAN ROIG I HORTENSIA HERRERO
del bàsquet europeu tant masculí com femení. A tots
estos s’unix L’Alqueria del Basket, el major centre de
formació de bàsquet d’Europa.

Convençut que el verdader èxit partix de la generositat de compartir i posar al servici dels altres els coneixements i recursos dels quals disposem cada un,
Juan Roig inicia l’any 2012 el desenvolupament d’un
projecte personal consolidat en l’emprenedoria, la formació i el mecenatge esportiu per a ajudar els altres i
contribuir a construir els seus somnis.

Una altra iniciativa del Projecte Llegat és Licampa 1617,
que dotarà València d’un recinte multiusos cobert de
referència internacional, el futur València Arena, per
a la celebració d’esdeveniments d’entreteniment de
primer nivell (música, art, cultura, etcètera), que contribuirà a elevar la notorietat i reputació de València i
de la Comunitat Valenciana.

Totes estes idees i propòsits s’han anat conformant
entorn del Projecte Llegat, iniciativa impulsada amb el
seu patrimoni personal i altruista que naix d’un somni
de Juan Roig: fomentar l’esperit empresarial i compartir el seu Model. Perquè, si algú descobrix com incrementar la satisfacció del client, hi ha empresaris; si hi
ha empresaris, hi ha empreses; si hi ha empreses, hi
ha ocupació; si hi ha ocupació, hi ha riquesa; i si hi ha
riquesa i sabem gestionar-la, hi ha benestar.

De la mateixa manera, Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, du a terme una important labor
de mecenatge artístic i cultural. A través de la fundació que presidix, la Fundació Hortensia Herrero, lidera nombroses iniciatives per a protegir i recuperar el
patrimoni artístic i cultural de la ciutat de València i
impulsa accions socials que contribuïxen a convertir
la Comunitat Valenciana en un referent. En este marc,
a més de la remodelació de l’església de Sant Nicolau
finalitzada l’any 2016, en 2019 va firmar un acord amb
l’Arquebisbat de València per a la restauració de l’església dels Sants Joans, declarada Monument Històric
Artístic Nacional, i va iniciar les obres per a la rehabilitació integral del palau de Valeriola, un edifici construït en el segle XVII i d’estil neoclàssic, situat al centre
de València, i que albergarà el Centre d’Art Hortensia
Herrero, on els visitants podran contemplar la col·lecció d’art contemporani d’Hortensia Herrero, i les restes
del barri jueu i part de les ruïnes del circ romà, que
travessava els baixos del plau.

I d’este desig naix Marina de Empresas per a impulsar
el major ecosistema de talent, innovació i lideratge de
tot el Mediterrani a través de tres eixos: EDEM Escuela
de Empresarios, formació en gestió i talent empresarial, Lanzadera, acceleradora de suport a projectes
emprenedors i Angels, societat que invertix en líders
emprenedors.
El Projecte Llegat fomenta igualment el Mecenatge
Esportiu per mitjà de la Fundació Trinidad Alfonso,
amb la qual Juan Roig ha contribuït a convertir València en la ciutat del running, amb la millor marató d’Espanya i una dels 10 millors del món, entre altres iniciatives esportives. I també a través del Valencia Basket,
al qual dona suport des de 1986, i un dels referents

LLEGAT DE
JUAN ROIG I
HORTENSIA
HERRERO
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Projecte Llegat

50 M€

inversió en 2019
de patrimoni personal

40 M€

Juan Roig

10 M€

Hortensia Herrero

Frescos de l’església de Sant Nicolau. / Eixida de la 39a Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP. / Juan Roig, President de Mercadona, i Paco Borao, president de la Sociedad Deportiva Correcaminos, amb Kinde Atanaw Alayew, vencedor de la 39a edició de la Marató de València, amb una marca que va
aconseguir posicionar la marató com la 6a més ràpida del món. / Simulació del projecte València Arena. / Exterior de les instal·lacions d’EDEM Escuela
de Empresarios. / Hortensia Herrero, amb Jaume Plensa, en la inauguració de les escultures de l’artista exposades en la Ciutat de les Arts i les Ciències de
València entre juny i novembre de 2019. / Primers equips masculí i femení del Valencia Basket Club, juntament amb els equips infantils en les instal·lacions
de L’Alqueria del Basket. / Grup d’emprenedors en les instal·lacions de Lanzadera.
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INFORME DE VERIFICACIÓ INDEPENDENT
En compliment de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, la Societat ha presentat
un Estat d’Informació no Financera que forma part de l’informe de gestió, que
ha sigut verificat per Deloitte, SL, com a prestador independent de servicis
de verificació, el qual, amb data 31 de gener de 2020, va emetre informe de
verificació sense excepcions, tal com estava previst.
En este treball, Deloitte ha verificat una part important dels indicadors que
s’integren, entre molts altres, en esta memòria corporativa. En la taula adjunta
referent als indicadors, figuren aquells que apareixen en la present memòria i
que, al seu torn, han sigut verificats per Deloitte (s’identifiquen amb √). En cas
de discrepància, la informació inclosa en l’EINF preval davant d’esta.

Per a més informació, este informe de verificació, juntament
amb l’estat d’informació no financera, estarà disponible
en l’adreça següent: www.info.mercadona.es

Tal com definix l’estàndard GRI, l’objectiu d’esta Memòria és proporcionar informació veraç, rellevant i precisa.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

IMPACTE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA EN MERCADONA

INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI

1

Nom de l’organització

MERCADONA, S.A.

2

Activitats, marques, productes i servicis

Pàg. 2, 10-19, 37

3

Localització de la seu

4

Localització de les operacions

5

Naturalesa de la propietat i forma jurídica

Pàg. 12, 99-100

6

Mercats servits

Pàg. 4-5, 12

7

Dimensió de l’organització

Pàg. 4-5

Núm.

Carrer València, 5
Tavernes Blanques, València, Espanya
Espanya i Portugal
Pàg. 4-5

Pàg. 4-5, 45-59
8

Informació sobre empleats i altres treballadors

Mercadona té 90.000 empleats fixos
(89.100 a Espanya i 900 a Portugal) i no té
subcontractistes en l’activitat principal

9

Cadena de subministrament

Pàg. 4-5, 61-66, 70-71

10

Canvis significatius en l’organització i la seua
cadena de subministrament

Pàg. 6-7, 18-19, 62-63

11

Informació sobre com aborda la companyia el
principi de precaució

Pàg. 16-17

12

Iniciatives externes

Pàg. 33, 70, 90-94, 96-97

13

Relació amb associacions de les quals
l’organització és membre

Pàg. 96-97

14

Declaració del President

Pàg. 6-7
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Núm

15

INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI

Principals impactes, riscos i oportunitats

Pàg. 16-17
Pàg. 2, 11-15
Mercadona es regix pel Model de Qualitat
Total, que fonamenta els valors i paradigmes
de la companyia. En este model es definix
la conducta interna que compartim tots els
treballadors. A més, disposem d’un Codi de
Conducta que té com a missió assegurar el
compliment dels nostres valors i de la Llei

16

Valors, principis, estàndards i normes de
comportament

17

Estructura de govern

Pàg. 8-9

18

Càrrecs executius o amb responsabilitats en
aspectes econòmics, mediambientals i socials

Les responsabilitats en aspectes econòmics,
socials i mediambientals recauen sobre
els membres del Consell d’Administració,
que prenen les seues decisions de manera
col·legiada

19

Consulta els grups d'interés sobre aspectes
econòmics, mediambientals i socials

Pàg. 90-92, 95

20

Composició de l’òrgan superior de govern i els
seus comités

Pàg. 8-9

21

Informació sobre si la persona que presidix l’òrgan
superior ocupa també un lloc executiu

El President del Consell d’Administració
presidix al seu torn el Comité de Direcció
No hi ha conflictes d’interés

22

Conflictes d’interés

Tots els membres del Comité de Direcció
són treballadors de Mercadona i no existixen
situacions de conflicte d’interés

23

Funcions de l’òrgan superior de govern

Pàg. 8-9, 16

24

Coneixement col·lectiu de l’òrgan superior de
govern

Pàg. 8-9

25

Avaluació de l’acompliment de l’òrgan superior
de govern

Pàg. 8-9

26

Identificació i gestió dels impactes econòmics,
socials i mediambientals

Cada departament eleva al Comité de
Direcció els aspectes econòmics, socials i
mediambientals rellevants relacionats amb
la seua activitat, específicament, durant
reunions de coordinació

27

Eficàcia dels processos de gestió del risc

Pàg. 16-17
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Núm.

INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI
Pàg. 16-17
Els òrgans de govern de la companyia
supervisen i aproven tot allò que fa referència
als aspectes econòmics, mediambientals i
socials

28

Anàlisi dels aspectes econòmics, mediambientals
i socials

29

Funció de l’òrgan superior de govern en el report
de sostenibilitat

Els òrgans de govern de la companyia
supervisen i aproven tota la informació que es
reporta a l’exterior

30

Procés per a transmetre les preocupacions
importants a l’òrgan superior de govern

Cada departament eleva al Comité de Direcció
els aspectes rellevants relacionats amb la seua
activitat, específicament, durant reunions de
coordinació

31

Naturalesa i nombre de preocupacions
importants que es van transmetre a l’òrgan
superior

S'eleven totes les preocupacions relacionades
amb la seua activitat i que estan sota la seua
responsabilitat
Pàg. 47-49
La companyia disposa des de fa anys d’una
Política Retributiva, basada en el principi de “la
mateixa responsabilitat, el mateix sou”

32

Polítiques de remuneració

33

Processos per mitjà dels quals es determina la
remuneració

Pàg. 47-49, 52

34

Involucració dels grups d’interés en la
remuneració

La companyia disposa d’un Conveni Col·lectiu
vigent, firmat i acordat amb els representants
sindicals dels treballadors

35

Llista de grups d’interés

Pàg. 16

36

Acords de negociació col·lectiva

Conveni laboral propi que cobrix el 100 % dels
treballadors

37

Identificació i selecció de grups d’interés

Pàg. 14-17

38

Enfocaments per a la participació dels grups
d’interés

Diàleg constant amb tots els grups d’interés
amb l’objectiu de captar i satisfer les seues
necessitats i expectatives

Pàg. 50
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Núm

INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI
Pàg. 16-17

39

Aspectes clau i preocupacions sorgits

40

Definició i contingut de la memòria

La relació que es manté amb els grups
d’interés permet aplicar millores de producte
realitzades amb els Caps, innovar amb els
proveïdors o sumar coneixements amb el
sector primari per a millorar l’assortiment de
productes frescos
L’estructura de la memòria correspon al Model
de Qualitat Total i informa sobre els cinc
components de la companyia (grups d’interés)
Pàg. 16

41

Llista d’assumptes materials

En cada capítol es detallen les estratègies i
accions dutes a terme que són rellevants per a
cada component (grup d’interés)

42

Reformulació de la informació

No hi ha hagut canvis rellevants

43

Període de report

1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019

44

Data del report més recent

2018

45

Cicle de report

Anual

46

Punt de contacte per a preguntes i dubtes sobre
el report

Dades de contacte en la contraportada

Pàg. 47, 57
47

Relació entre el salari inicial desglossat
per gènere i el salari mínim en llocs on es
desenvolupen operacions significatives

48

Percentatge del gasto en els llocs amb
operacions significatives que correspon a
proveïdors locals

Pàg. 4-5, 68-69, 79

49

Nombre i percentatge de departaments en els
quals s’han avaluat els riscos relacionats amb la
corrupció i riscos significatius detectats

Han sigut avaluades el 100 % de les activitats
i procediments interns dels diferents
departaments en els quals s’han identificat
possibles riscos relacionats amb la corrupció
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La política retributiva respon al principi
d’equitat: “la mateixa responsabilitat, el mateix
sou”, sense fer distincions per gènere o
qualsevol altra diferenciació

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI

50

Polítiques i procediments de comunicació i
capacitació sobre la lluita contra la corrupció

El rebuig a la corrupció és un principi
fonamental del model de Mercadona

51

Casos confirmats de corrupció i mesures

No han sigut detectats casos de corrupció
durant el període analitzat

52

Nombre de sentències per competència deslleial,
pràctiques de monopoli o contra la lliure
competència i resultat d’estes

No se n’ha registrat cap durant el període
reportat

53

Consum energètic intern

7.847.064 GJ

54

Intensitat energètica

0,21 GJ/m3 de mercaderia

55

Reducció en consum elèctric

14 milions de kWh estalviats

Consum d’aigua

Consum total 4,8 hm3 (dels quals 2,2 hm3
corresponen a botigues i la resta a blocs
logístics)
Consum per botiga i mes: 110 m3

Núm.

56

100 % xarxa de proveïment municipal
Captació d’aigua de pluja en 3 plataformes
logístiques, que és utilitzada per a reg i
aigualeig

57

Captació d’aigua segons la font

58

Emissions directes de gasos amb efecte
d’hivernacle *

6,93 kg CO2eq/m3 de mercaderia

59

Emissions indirectes de gasos d’efecte
d’hivernacle pel consum energètic*

14,79 kg CO2eq/m3 de mercaderia

60

Emissions indirectes de gasos amb efecte
d’hivernacle per transport de mercaderies*

17,16 kg CO2eq/m3 de mercaderia

* Dades de CO2eq de desembre de 2018 a novembre de 2019.
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INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI

61

Intensitat de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle*

38,88 kg CO2eq/m3 de mercaderia

62

Reducció de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle*

200.000 tones de CO2eq

63

Emissions de substàncies que esgoten l’ozó

La companyia no utilitza substàncies que
esgoten l’ozó

64

Pes total dels residus, segons tipus i mètode de
tractament

359.504 tones, de les quals el 76 % va a
reciclatge/valorització

65

Percentatge de nous proveïdors que es van
examinar en funció de criteris ambientals

Mercadona exigix a tots els seus Proveïdors
Totaler que estiguen certificats en algun
estàndard de bona gestió ambiental
internacionalment reconegut (ISO 14001,
EMAS o equivalent)

66

Nombre i taxa de contractacions i rotació mitjana
d’empleats, desglossats per grup d’edat, gènere i
àrea d’activitat

Pàg. 57

67

Prestacions socials per als empleats a jornada
completa que no s’oferixen als empleats
temporals o a mitja jornada, desglossades per
ubicacions significatives d’activitat

No existix esta diferenciació

68

Terminis mínims de preavís de canvis operatius
i possible inclusió d’estos en els convenis
col·lectius

Qualsevol fet rellevant que puga afectar la
plantilla es notifica als treballadors i als seus
representants amb antelació suficient i sempre
dins dels terminis establits per la legislació
vigent

69

Percentatge de treballadors que estan
representats en comités formals de seguretat
i salut conjunts per a la direcció i empleats,
establits per a ajudar a controlar i assessorar sobre
programes de seguretat i salut

Els comités existents representen tots els
treballadors al mateix nivell i tots els acords
són confirmats per la Direcció

Núm.

70

Taxa de lesions, malalties professionals, dies
perduts, absentisme i nombre de víctimes
mortals relacionades amb el treball

* Dades de CO2eq de desembre de 2018 a novembre de 2019.
114

Incidència accidentes de treball amb baixa:
23,02 ‰
Jornades perdudes: 4.710.424 (2,57 %)
Absentisme hòmens: 0,72 %
Absentisme dones: 1,85 %

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI

Treballadors la professió dels quals té una major
incidència o risc elevats de malaltia

Amb caràcter general, no s’identifiquen
treballadors implicats en activitats amb alta
incidència o alt risc de malalties específiques

72

Assumptes de salut i seguretat coberts en
acords formals amb els sindicats

Existixen acords en vigor amb els sindicats en
els quals es recullen aspectes com ara millores
en el disseny dels llocs de treball i de l’elecció
d’equips i mètodes de producció per a garantir
la seguretat en el treball, així com fomentar
la informació i formació necessàries per a
minimitzar riscos en cada lloc

73

Mitjana d’hores de formació anuals per empleat,
desglossat per gènere i categoria professional

Per empleat: 32 hores de formació i 973 €
invertits de mitjana per treballador d’Espanya
i 913 hores de formació i 21.400 € invertits de
mitjana per treballador a Portugal

74

Programes de gestió d’habilitats i de formació
contínua que fomenten l’ocupabilitat dels
treballadors i els ajuden a gestionar el final de les
seues carreres professionals

Pàg. 52, 54

75

Percentatge d’empleats que reben avaluacions
de l’exercici de desenvolupament professional
desglossat per gènere i categoria professional

76

Composició dels òrgans de govern i
desglossament de la plantilla per categoria
professional i gènere, edat, pertinença a minories
i altres indicadors de diversitat

77

Relació entre el salari base dels hòmens respecte
al de les dones, desglossada remuneració dones
vs. hòmens

78

Nombre de casos de discriminació i mesures
correctives adoptades

79

Identificació de centres i proveïdors significatius
en els quals la llibertat d’associació i el dret
d’acollir-se a convenis col·lectius poden infringirse o estar amenaçats, i mesures adoptades per a
defensar estos drets

Núm.

71

Pàg. 52, 54
Tots els treballadors són avaluats anualment en
l’exercici de les seues funcions, tant en sentit
descendent com ascendent

Pàg. 8-9, 50, 57

Pàg. 47, 57
Aplica el principi d’equitat “la mateixa
responsabilitat, el mateix sou” sense cap
diferència pel que fa a gènere
En 2019, Mercadona no ha registrat per
mitjà dels canals disponibles cap cas de
discriminació
La companyia garantix en tots els seus
centres de treball la llibertat d’associació com
es recull en el conveni col·lectiu vigent
No s’han identificat proveïdors significatius en
situació de risc
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Núm.

80

81

INDICADOR

Identificació de centres i proveïdors amb un
risc significatiu de casos d’explotació infantil, i
mesures adoptades per a contribuir a l’abolició
de l’explotació infantil

Centres i proveïdors amb un risc significatiu de
ser origen d’episodis de treball forçós, i mesures
adoptades per a contribuir a l’eliminació de totes
les formes de treball forçós

PÀGINA / COMENTARI
La companyia garantix que no existix cap cas
d’explotació infantil en els seus centres de
treball
No s’han identificat proveïdors significatius en
situació de risc

La companyia garantix que no existix cap cas de
treball forçós en els seus centres de treball
No s’han identificat proveïdors significatius en
situació de risc

82

Nombre i percentatge de centres que han sigut
objecte d’exàmens o avaluacions d’impactes en
matèria de drets humans

La companyia complix els estàndards exigits
en esta matèria, d’acord amb la legislació
vigent

83

Hores de formació dels empleats sobre polítiques
i procediments relacionats amb aquells aspectes
dels drets humans rellevants per a les seues
activitats, inclòs el percentatge d’empleats
capacitats

Tota la plantilla rep formació en el Model
de Mercadona, que conforma els valors i
comportaments dins de la companyia

84

Percentatge de centres on s’han implantat
programes de desenvolupament, avaluacions
d’impactes i participació de la comunitat local

La companyia no disposa d’este indicador,
però s’especifiquen les diferents accions
realitzades en el capítol Societat (pàg. 77-97)

85

Centres d’operacions amb efectes negatius
significatius, possibles o reals, sobre les
comunitats locals

Pàg. 17, 92
No s’han identificat centres amb efectes
negatius en les comunitats locals

Pàg. 64-71
86
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Percentatge de nous proveïdors que es van
examinar vs. criteris relatius als drets humà,
pràctiques laborals i repercussió social

El 85 % de l’assortiment és d’origen espanyol,
obtingut de proveïdors auditats segons
el Model de Mercadona, que contempla la
satisfacció de les necessitats dels treballadors

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INDICADOR

PÀGINA / COMENTARI

87

Contribucions econòmiques realitzades a partits
polítics per país i destinatari

No s’han realitzat durant el període de report

88

Nombre d’incidents per incompliment de
normativa o codis voluntaris relatius als impactes
dels productes i servicis en la salut i la seguretat
durant el seu cicle de vida, desglossats en funció
del tipus de resultat d’estos incidents

Durant el període de report no s’han identificat
incidents significatius per incompliment en
este àmbit

89

Tipus d’informació que requerixen els
procediments de l’organització relatius a la
informació i l’etiquetatge dels seus productes i
servicis, i percentatge de categories de productes
i servicis significatius que estan subjectes a estos
requisits

Pàg. 36-39, 43

90

Nombre d’incompliments de la regulació i dels
codis voluntaris relatius a la informació i a
l’etiquetatge dels productes i servicis, desglossats
en funció del tipus de resultat

Durant el període de report no s’han identificat
incidents significatius per incompliment en
este àmbit

91

Nombre de casos d’incompliment de la normativa
o els codis voluntaris relatius a les comunicacions
de màrqueting, tals com la publicitat i el patrocini,
desglossats en funció del tipus de resultat

Durant el període de report no s’han identificat
incidents significatius per incompliment en
este àmbit

92

Nombre de reclamacions fonamentals sobre la
violació de la privacitat i la fugida de dades dels
clients

La companyia no en té constància de cap en el
període de report

93

Import de les multes significatives per
incomplir la normativa i la legislació relatives al
subministrament i l’ús de productes i servicis,
valor monetari de les multes significatives
i nombre de sancions no monetàries per
incompliment de la legislació i la normativa

No existixen incompliments significatius de la
normativa*

Núm.

* La companyia considera significativa qualsevol sanció econòmica per damunt dels 50.000 €.
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TRAJECTÒRIA
1977 - 2019

Mercadona és un projecte empresarial immers en una brutal
transformació amb l’objectiu de continuar construint un model
d’empresa sostenible i oferir a “El Cap” cada dia un Assortiment
Eficaç de qualitat, qualitat, qualitat i, sobretot, qualitat

Detall de la façana del supermercat d’Avinguda Roses a Manises, València.

119

TRAJECTÒRIA MERCADONA 1977-2019

1977

1981

1982

1988

El matrimoni format
pel senyor Francisco
Roig Ballester (19122003) i la senyora
Trinidad Alfonso
Mocholí (1911-2006)
inicia l’activitat de
Mercadona dins del
Grup Cárnicas Roig.
Les carnisseries
del negoci familiar
es transformen
en ultramarins.

Juan Roig i la seua
esposa, juntament
amb els seus
germans Fernando,
Trinidad i Amparo,
compren Mercadona
a son pare. L’empresa
té 8 botigues
d’aproximadament
300 m2 de sala de
vendes. Juan Roig
assumix la direcció
de la companyia, que
inicia la seua activitat
com a empresa
independent.

Primera empresa
a Espanya que
utilitza l’escàner
per a la lectura del
codi de barres als
punts de venda.

Inauguració del Bloc
Logístic de Riba-roja
de Túria (València),
pioner a Espanya
per estar totalment
automatitzat.
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Adquisició de
Supermercats
Superette, que
posseïa 22 botigues
a València.

1990

1993

1996

1997

Juan Roig i Hortensia
Mª Herrero passen
a posseir la majoria
del capital de la
companyia.

Després
d’aconseguir les
xifres de 10.000
treballadors i
150 botigues,
implantació de
l’estratègia comercial
SPB (Sempre Preus
Baixos), que més
avant derivarà
en el Model de
Qualitat Total.

Naixement de les
marques Hacendado,
Bosque Verde,
Deliplus i Compy.

Acord d’unió amb
Almacenes Gómez
Serrano, Antequera
(Màlaga).

Obertura del
supermercat
número 200, a
Segorbe (Castelló).
Es firma el primer
conveni d’empresa
per a tots els
treballadors.
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TRAJECTÒRIA MERCADONA 1977-2019

1999

2000

2001

2003

Finalitza el procés,
iniciat l’any 1995, de
convertir en fixos
tots els membres
de la plantilla,
que en aquells
moments era de
16.825 treballadors.

Construcció del Bloc
Logístic de Sant
Sadurní d’Anoia
(Barcelona).

Inauguració del
primer centre
educatiu infantil
gratuït per als fills
dels treballadors,
al Bloc Logístic
de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona).

Primera empresa
que va fer una
auditoria ètica.

Inauguració del Bloc
Logístic d’Antequera
(Màlaga).
S’inicia el projecte de
nou disseny i model
de perfumeries.
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Inauguració,
a Massanassa
(València), de la
primera Botiga
per Ambients.
Celebració de la
primera Reunió
d’Interproveïdors.
Firma del Conveni
Col·lectiu d’Empresa
(2001-2005).

Mercadona arriba
a les 500 botigues
amb l’obertura
del seu primer
supermercat a
Linares (Jaén).

Inauguració del
Bloc Logístic de
San Isidro (Alacant)
i del segon centre
educatiu infantil
de l’empresa.
Llançament de la
nova línia de perfum
Hortensia H.
Inauguració d’un
supermercat en
les instal·lacions
del Mercat de
l’Olivar, a Palma.

2004

2005

2006

2007

Inauguració del Bloc
Logístic de Huévar
(Sevilla) i del tercer
centre educatiu
infantil de l’empresa.

Inauguració del
Bloc Logístic de
Granadilla de
Abona (Tenerife).

Vint-i-cinqué
aniversari de la
companyia.

Posada en marxa
de la primera fase
del Bloc Logístic
Magatzem S. XXI
de Ciempozuelos
(Madrid).

Firma del nou
Conveni Col·lectiu
d’Empresa per als
pròxims quatre
anys (2006-2009).

Inauguració de la
botiga número 1.000
de la companyia,
a Calp (Alacant).

Quarta empresa del
món millor valorada
en reputació
corporativa, d’acord
amb l’estudi del
Reputation Institute
de Nova York.
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TRAJECTÒRIA MERCADONA 1977-2019

2008

2013

2014

2015

Realineació de
Mercadona amb el
Model de Qualitat
Total, quinze anys
després de la seua
implantació.

Firma del Conveni
Col·lectiu i Pla
d’Igualtat 2014-2018.

Obertura del
supermercat 1.500,
situat a la ciutat
de Santander, al
barri de Cazoña.

Nou Centre de
Formació i Servicis
a Albalat dels
Sorells (València).

Carro Menú per a
oferir a “El Cap”
el carro de la
Compra Total de
major qualitat i més
barat del mercat.
Inauguració del Bloc
Logístic d’Ingenio
(Gran Canària).

124

Reinventar-nos per
a ser més botiguers.
Implantació de noves
seccions de frescos.
Inici del
desenvolupament
de la Cadena
Agroalimentària
Sostenible de
Mercadona.
Inauguració del
Bloc Logístic de
Guadix (Granada).

Posada en marxa
del nou Centre
de Processament
de Dades situat
a Albalat dels
Sorells (València).

El model d’innovació
radical de Mercadona
és reconegut
internacionalment.

2016

2017

2018

2019

Aprova iniciar
el seu projecte
d’internacionalització
amb l’entrada
a Portugal.

Desenvolupament de
l’estratègia Frescos
Global per a impulsar
i modernitzar les
noves seccions
de frescos.

Llançament a
València del nou
servici de venda
online, per a
provar i aprendre, i
obertura del primer
magatzem online,
Colmena, a Vara de
Quart (València).

El projecte
d’internacionalització
es convertix
en realitat amb
l’obertura de la
primera botiga
a Portugal,
concretament a
Canidelo, a Vila
Nova de Gaia,
districte de Porto.

Inaugura els
dos primers
supermercats amb
el Nou Model de
Botiga Eficient,
situats al Port de
Sagunt (València)
i a la localitat de
Peligros (Granada).

Adquisició de
parcel·les per al
nou Bloc Logístic
de Parc Sagunt, a
Sagunt (València).
Inici del projecte
de transformació
digital de la mà
de la companyia
tecnològica SAP.

Implantació de la
nova secció A Punt
per a Menjar.
Evolució del Model
Interproveïdor cap
al Proveïdor Totaler
amb l’objectiu de
continuar sent
la millor opció
per a “El Cap”.

Inauguració de
9 botigues més
a Portugal, totes
eficients, situades als
districtes de Porto,
Braga i Aveiro.

Firma del Conveni
Col·lectiu d’Empresa
i Pla d’Igualtat
2019-2023.
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Exterior del supermercat d’Esmaltaciones a Vitòria-Gasteiz, Araba/Àlaba.
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El Projecte Mercadona continua avançant…
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MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (Valencia)
Telèfon: (+34) 963 883 333
IRMÃDONA SUPERMERCADOS S.A.
Rua Pinheiro Manso, 471
4100-413 Porto (Portugal)
Telèfon: (+351) 221 201 000

CANALS D’ATENCIÓ AL CLIENT

ESPANYA
www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.linkedin.com/company/mercadona

PORTUGAL
www.mercadona.pt
www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt
www.youtube.com/mercadonaportugal
www.instagram.com/mercadona_portugal
www.linkedin.com/company/mercadona

