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AGECORE, a maior central de negociación europea

Responsabilidade social dos nosos fornecedores

A central AGECORE é a nosa central europea de com-
pras, formada por EROSKI xunto ao Grupo ITM (Francia), 
EDEKA (Alemaña), COLRUYT (Bélxica), CONAD (Italia) e 
COOP (Suíza), e que, desde os valores de constituír em-
presas independentes, comparten unha visión estra-
téxica a longo prazo. O seu obxectivo é poder ofrecer 
ás consumidoras e consumidores europeos unha gama 
de produtos máis ampla para unha maior liberdade de 
elección e uns mellores prezos, ao mesmo tempo que 

Como parte imprescindible da nosa cadea de valor, 
estendemos todos os nosos compromisos en materia 
de sustentabilidade a aquelas empresas fornecedoras, 
esixindo a xestión responsable do seu persoal e poten-
ciando aquelas empresas que implementan sistemas de 
xestión ambiental. 

amplía as oportunidades de negocio para as nosas em-
presas fornecedoras e nos proporciona un punto de en-
contro con outros distribuidores para buscar sinerxias e 
intercambiar coñecemento.

A facturación global de AGECORE alcanza os 140.000 
millóns de euros e a súa actividade comercial desenvól-
vese en 8 países europeos (Alemaña, Bélxica, España, 
Francia, Italia, Suíza, Polonia e Portugal).

Os principios fundamentais en materia laboral e de de-
reitos humanos que esiximos baséanse nos requisitos da 
Organización Internacional de Traballo e os Principios do 
Pacto Mundial das Nacións Unidas, ao que pertencemos 
desde 2002, e son: 
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Rexeitar e non practicar o 
traballo infantil.

Respectar a liberdade de 
asociación e o dereito á 
negociación colectiva.

Garantir o cumprimento 
legal sobre horas de traballo 
e días festivos.

Rexeitar e non practicar o 
traballo forzoso ou obriga-
torio.

Rexeitar e non practicar a 
discriminación por ningun-
ha causa.

Remunerar conforme a 
normativa legal de cada 
sector, garantindo que se 
cobren as necesidades 
básicas do persoal e  
algunha capacidade de  
gasto discrecional.

Prover un ambiente de tra-
ballo seguro e saudable.

Rexeitar e non practicar o 
uso de castigos corporais, 
coerción mental ou física 
ou abusos verbais aos 
empregados.

Implementar un sistema 
de xestión que asegure 
o cumprimento e a 
comunicación interna dos 
principios da norma.

O 100% das nosas empresas fornecedoras están someti-
das a estas esixencias e condicionamos a nosa relación 
comercial con elas ao cumprimento pola súa banda dos 
dereitos humanos e laborais. Facemos un seguimento 
especial a aquelas empresas fornecedoras con maior 
risco, que son as pertencentes ao sector téxtil e de produ-
tos de non alimentación localizadas en Asia. Igualmente, 
contamos cun regulamento interno que promove medi-
das para previr calquera tipo de actividade corrupta na 
xestión de empresas fornecedoras e contratas.

Comercio xusto
En EROSKI, fomos a primeira empresa de distribución en 
España en incorporar produtos de comercio xusto na 
nosa oferta comercial e somos recoñecidos por Fairtrade 
International como operador lexitimado para a impor-
tación e a distribución destes produtos coa súa propia 
marca comercial. A gama de produtos de comercio xus-
to que comercializamos está composta por café, cacao, 
té e azucre, ademais de distintos produtos téxtiles cer-
tificados. Este selo garante o cumprimento dos criterios 
sociais, económicos e ambientais do comercio xusto.
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Listaxe de principais plataformas loxísticas que usa o Grupo EROSKI

Loxística eficiente

A nosa rede loxística está composta por 20 platafor-
mas propias, aínda que, para a subministración 
a todos os establecementos do Grupo, os nosos 

camións transitan por unhas 40 plataformas loxísticas, 
incluíndo outras que pertencen a empresas externas. En 
total, supoñen máis de 360.000  m2 de superficie de al-
macén, desde onde distribuímos ata un millón de caixas 
diariamente. Como parte fundamental da nosa proposta 
comercial do modelo “contigo”, a oferta de produto fresco 
de calidade e proximidade é chave. Queremos ser recoñe-
cidos polo consumidor como a cadea de alimentación de 
referencia na oferta deste tipo de produto e, para iso, é ne-
cesario traballar tanto nas redes loxísticas como nos fluxos 
de abastecemento, man a man cos produtores da zona.

En 2019, continuamos coa reestruturación do mapa de 
plataformas, creando novas instalacións modernas e efi-
cientes, que nos permitirán atender as posibles deman-

das futuras dos nosos clientes (aperturas, crecementos 
de gama, “servizo ao unitario”, e-commerce, maior pro-
duto local, etc.). Unha das pedras angulares nas que se 
sustenta a transformación da rede loxística de CAPRABO 
é a construción dunha nova plataforma de distribución 
de produto fresco en El Prat de Llobregat (Barcelona). 
Cunha superficie próxima aos 24.000 m2 e un investimen-
to estimado de 20 millóns de euros, o proxecto iniciado 
en 2018 estará en pleno rendemento no ano 2020. Ade-
mais, iniciouse o proxecto para a construción dunha pla-
taforma de frescos en Vitoria-Gasteiz.

Como parte da innovación loxística necesaria para a im-
plantación continua do modelo “contigo”, traballamos e 
innovamos en todos os niveis da cadea de subministra-
ción e na xestión loxística. Por exemplo, grazas ás nosas 
plataformas avanzadas, conseguimos automatizar gran 
parte da distribución. 
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Proxecto de colaboración  
con empresas fornecedoras

A filosofía e base do proxecto de colaboración con 
empresas fornecedoras mantense, xa que esta-
mos convencidos das fortalezas e os beneficios 

demostrados desde o seu inicio en 2014. Durante o Plan 
Estratéxico 2017-2020, estamos a centrar os proxectos 
nun deste tres ámbitos: eficiencia, demanda colaborati-
va e colaboración. Algúns dos avances no plan de cola-
boración durante 2019 foron:

	Medición da dispoñibilidade no lineal para ter 
produto adecuado no lugar e momento precisos. 
Esta iniciativa permite maximizar as vendas e situar 
adecuadamente a marca fronte á competencia.

	Implantación dos estándares GS1, linguaxe común 
que permite a identificación única de produtos, 
unidades loxísticas, localizacións e activos ao longo 
de toda a cadea de subministración, co obxectivo 
de mellorar a eficiencia. 

Ademais, como unha panca máis dentro do eixe de co-
laboración, continuamos a manter foros coas nosas em-
presas fornecedoras, onde compartimos a evolución dos 
indicadores chave principais, a situación dos proxectos 
conxuntos e os novos proxectos que deben abordarse. 
Por iso, en 2019, o Departamento de Fornecedores reu-
niuse co Equipo de Procesos de Alimentación de EROSKI 
para visitar GREFUSA, a empresa especialista na elabo-
ración de froitos secos e snacks de cereais en Valencia.

Por outra banda, reunímonos con axencias de transpor-
te, o que nos permitiu presenciar as cargas da mercado-
ría conxuntamente e coñecer novos métodos de entrega 
dos produtos que permiten unha gran mellora na pro-
dutividade da recepción e na preparación de pedidos. 

Durante 2019 e como parte  
da mellora da eficiencia 
loxística:

	Continuouse co desenvolvemento da 
metodoloxía Lean, que permite importantes 
progresos na cadea de subministración, que 
á súa vez se traducen nunha mellora da 
competitividade. En EROSKI levamos tempo 
implantando esta metodoloxía tanto nos 
procesos máis industriais como na nosa 
plataforma automática de Elorrio, así como 
en ámbitos de xestión e procesos máis 
organizativos. 

 Implantouse un sistema que busca  
a eficiencia dun fluxo sen stock focalizado  
nunha determinada porcentaxe de 
referencias. 

 Definíronse plans de acción para mellorar 
aquelas áreas con menor puntuación no 
Benchmarking Retailers de AECOC 2018 
publicado en 2019, no que se indica que 
EROSKI consolidou a fortaleza da súa cadea 
de subministración, mellora os resultados 
obtidos en 2017 e queda en terceira posición.

T er a posibilidade de contar cun sector produtivo 
diverso e orientado ao desenvolvemento sostible a 
través das pemes do sector primario é o elemento 

máis relevante na nosa relación co mundo agroalimen-
tario local: está nos nosos “xenes cooperativos” com-
prometernos con esta diversidade, crear contornas co-
laborativas e traballar cun gran número de empresas 
fornecedoras. A nosa política comercial potencia ao 
máximo as economías locais, creando riqueza na con-
torna e contribuíndo ao desenvolvemento agroalimen-
tario, económico e social. Máis da metade das 4.200 
empresas fornecedoras comerciais que ten EROSKI en 
España son pequenas empresas produtoras locais. 

Comprometidos en ofrecer  
máis produto local

Os beneficios desta estratexia son varios. Por unha ban-
da, as pequenas empresas produtoras dispoñen da can-
le de comercialización de EROSKI para distribuír as súas 
mercadorías, o que ten un alto impacto en termos de 
emprego, desenvolvemento rural e mantemento das pai-
saxes naturais. Doutra banda, os consumidores e con-
sumidoras encontran en EROSKI produtos máis frescos, 
máis sostibles, máis sans e de maior calidade. 

Véxase a táboa 24 do anexo de indicadores para comparativa con anos anteriores.
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4.240  
fornecedores  
comerciais

2.479  
pequenos  
produtores locais

(%) fornecedores locais 
respecto dos fornecedores 
comerciais

Número de fornecedores comerciais e produtores locais por comunidade autónoma en 2019
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