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L’EXERCICI 2015
EN DADES
març 2015 - febrer 2016

Presència a 29 comarques catalanes

169
100
20
41
3
5
4
11
1

38
6

Establiments
Supermercats Bonpreu
Supermercats Bonpreu Ràpid
Supermercats Esclat
Centres Iquodrive
Botigues de conveniència
Noves obertures
Establiments reformats
Tancaments

Total benzineres
Noves benzineres

Clients
50.802.606

835.634

2.610.079

119.900

Actes de compra

Actes de compra +
que en l’exercici anterior

4

Clients fidels

Clients + que en
l’exercici anterior

Més de 50 milions
de clients atesos
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DADES
ECONÒMIQUES
Exercici 2015 (març 2015-febrer 2016)

6

705,9 M€
752,0 M€
819,9 M€
888,5 M€
986,1 M€

2011
2012
2013
2014
2015

38,9 M€
57,0 M€
42,8 M€
42,3 M€
69,7 M€

2011
2012
2013
2014
2015

154
157
159
164
169

2011
2012
2013
2014
2015

40,2 M
43,2 M
45,5 M
48,1 M
50,8 M

2011
2012
2013
2014
2015

Vendes netes

986,1 M€

Inversió

69,7 M€

Establiments

169

Actes de compra

50,8 M

El 2015 hem incrementat
un 11% les vendes
respecte l’exercici anterior
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PERSONES
Evolució de la plantilla
4.071
4.282
4.487
4.701
5.259

+558

nous llocs de
treball creats

98%

2%

76 %

24 %

de persones amb
contracte indefinit

dones (3.649)

2011
2012
2013
2014
2015

de persones amb
contracte temporal

68%

de persones a
jornada completa

80%

homes (1052)

dels càrrecs de
responsabilitat
són dones
(796 dones de 967)

0,249M€

invertits en formació

36

convenis de
pràctiques

8

276

accions
formatives

3.261
persones
formades

26.155
hores de
formació

El 2015, més
de 5.200 persones
???????
formem el Grup Bon Preu
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MISSATGE
DEL PRESIDENT

El balanç de l’exercici 2015 ha sigut novament bo. Tant en
els aspectes comercials com econòmics. Comercialment, els
ciutadans valoren molt positivament el nostre model de negoci de totes les nostres ensenyes.
EsclatOil i Iquodrive, creixen molt per sobre del que creix el
mercat, mostra evident que els ciutadans ens prefereixen per
davant d’altres grups de distribució.
Les millores en competitivitat, innovació, servei al client i les
inversions fetes amb l’obertura de nous establiments; ampliació de magatzems, potenciació de la gestió Intel·ligent i
de les ensenyes, són les que han generat el creixement i la
consolidació.
La percepció que tenen els ciutadans de la qualitat dels productes frescos, l’atenció al client, l’amplíssim assortiment de
marques de referència i que amb la competitivitat en preus de
marques comparables, siguem els més competitius, així com
la pràctica generalitzada dels valors declarats com empresa,
fan que siguem preferits com a ensenya de referència en el
nostre país.
Novament refermar que les persones i els equips són l’element bàsic que valoren els ciutadans, i també en aquest sentit
crec que anem destacats dels nostres competidors.

Joan Font i Fabregó
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Comitè de Direcció
Joan Font Fabregó
President
Director general

Josep Font Fabregó
Vicepresident
Sotsdirector general

Antoni Amblàs Padrós
Director comercial

Pere Anglada Dordal
Director financer

Joan Sabartés Pardo
Director d’operacions

Francesc Baqué Puig
Persones

Caps de Departament

Josep Castany Rovira
Cap ensenya Esclatoil
Joan Macià Porta
Tecnologies de la informació
Nani Masdeu Rodes
Cap ensenya Bonpreu
Jaume Moncunill Salvans
Cap ensenya Esclat
Salvador Puntí Vila
Logística
Manel Prat Pelaez
Màrqueting i Comunicació
Neus Roca Palazón
Compres
Josep M. Vinyes Paré
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Estratègia
i valors
Grup Bon Preu té una trajectòria
fidel als orígens i compromesa
amb l’entorn social:
Volem formar part del dia a dia de la
ciutadania de Catalunya
Som professionals de l’alimentació, però
tenim vocació de país
Defensem el perﬁl ètic i el compromís de
la gestió empresarial

En el conjunt del Grup Bon Preu, la missió, la visió i els valors
proporcionen una guia de comportament i d’actuació per a
totes les persones que formen el Grup.

Missió
Som una organització catalana de caràcter familiar compromesa amb els ciutadans i amb el seu territori, que hem orientat la nostra activitat al mercat català, amb l’anhel de ser útils
i donar la màxima satisfacció en el dia a dia als ciutadans
clients en quant a preu, servei i qualitat del producte.

Visió
Cerquem la creació de riquesa a curt i llarg termini amb la voluntat de concórrer al desenvolupament sostenible de l’entorn
on portem a terme la nostra activitat, mitjançant l’aplicació
de criteris ètics i empresarials. En aquest sentit, volem continuar treballant per millorar la nostra voluntat de servei i també
el creixement, el qual ens permet arribar a tot el territori per
conèixer de primera mà les necessitats que tenen en tot moment els nostres clients.

Valors
Els valors constitueixen la visió de futur i el compromís de
contribuir a un desenvolupament sostenible de la societat:

Honestedat i confiança

És ser sincer en tot, admetre els teus errors,
respectar i complir les normes internes del Grup.

Voluntat de servei

És la voluntat de servei als clients interns
i externs. D’aquesta manera aconseguim
l’excel·lent atenció als clients.

Desenvolupament professional

És voler millorar les actituds i capacitats
professionals, amb igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, per assumir nous canvis i reptes.

Actitud positiva

És actuar de manera constructiva i amb voluntat
de millorar i aportar solucions.

Consciència d’equip

És tenir clara la pertinença a un equip i posar els
objectius d’equip per sobre dels individuals.

Pragmatisme i eficiència

És tenir sentit comú, idees clares, aconseguir
resultats de forma ràpida i econòmica.
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Els nostres
clients

Treballem per a l’excel·lència
en la qualitat d’atenció al client
El Grup Bon Preu identiﬁca els ciutadans /
clients com la seva raó de ser.
L’orientació als clients és un dels valors.

Complir amb el trinomi preu-servei-qualitat és bàsic per atendre i satisfer les necessitats de compra dels més de quaranta-vuit milions de clients atesos en el conjunt d’establiments
del Grup. Si el preu és fonamental en el compromís del Grup
Bon Preu, la qualitat també n’és un element irrenunciable, tant
en els productes com en els serveis. L’objectiu del Grup Bon
Preu envers els consumidors es resumeix en:

Qualitat de productes
PVP competitiu
Sempre al servei dels clients
Punts de venda confortables
Treballem per aconseguir un desenvolupament i creixement
econòmics acompanyats de la satisfacció de les necessitats
dels clients i consumidors. Aquestes necessitats no romanen
estàtiques, sinó que evolucionen de manera contínua; això
comporta una permanent adaptació de tots els processos
productius i comercials, així com una contínua renovació i
ampliació de la gamma de productes.

Més de
50 milions
de clients atesos

40,3 M
43,2 M
45,6 M
48,2 M
50,8 M

A Bon Preu, des de sempre, l’orientació als clients ha estat una constant, amb el desig de ser útils i satisfer al màxim les seves necessitats
en el procés de compra, tenint en compte el preu, el servei i la qualitat de producte. En aquest sentit, apostem per un model comercial
on la varietat de productes, la qualitat, el servei i la proximitat als
clients són la nostra raó de ser.
Producte fresc proper i de qualitat. Una de les nostres prioritats és
oferir productes frescos de la millor qualitat, tenint una cura especial amb les seccions de peixateria, xarcuteria, formatgeria i fruiteria.
També elaborem productes més artesanals en les nostres seccions
de carn o fleca. En aquest àmbit, donem molta importància als elaborats de xarcuteria i formatgeria de cada comarca, a totes les varietats de carn del país, al peix de les nostres costes i a les fruites i
verdures de les zones productores catalanes. També fomentem els
productes de temporada, tant per les seves qualitats com pel fet
de potenciar una tradició gastronòmica i culinària pròpia del nostre
entorn mediterrani.
Gran diversitat de productes. A Bon Preu optem perquè siguin els
consumidors els que escullin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques, de primer nivell, a uns preus altament
competitius. Més de 21.000 referències de productes de consum
quotidià estan cada dia a disposició dels clients. Aquesta xifra és una
de les més altes del sector i permet oferir l’assortiment més ampli de
vins de totes les denominacions d’origen catalanes o la varietat més
gran de cerveses especials, de gran consum i artesanes.
Treballem perquè els consumidors puguin realitzar la compra en un
ambient agradable. Disposem de passadissos amples, amb llibertat de moviment, i ordre i claredat en l’exposició de productes, per
poder realitzar la compra de manera més còmoda, així com també
d’una atenció als clients personalitzada i una clara voluntat de servei.

en actes de compra

2011
2012
2013
2014
2015
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Els nostres
clients

Perfil dels clients
Els clients Bon Preu són exigents a l’hora de consumir, especialment en el consum alimentari. Són clients que valoren
trobar un establiment amb un ampli assortiment de productes, de marques reconegudes i on el producte fresc sigui de
qualitat.
Els clients Bon Preu volen resoldre el conjunt de la compra
setmanal en un espai ampli, net i complet, amb les seccions de peixateria, fruiteria, xarcuteria, formatgeria, carnisseria i fleca. Es valora també el nivell de professionalitat
dels equips dels establiments, així com la qualitat de l’atenció rebuda. En definitiva, són clients exigents, que saben
el que volen i que volen adquirir la seva compra pagant un
preu just.

Avantatges de la targeta client
La targeta client és totalment gratuïta, l’únic requisit per poder
demanar-la és ser client/a d’un establiment Bonpreu o Esclat.
Aquesta targeta es pot utilitzar a totes les ensenyes Bonpreu,
Esclat i Esclatoil.

+ 15 %

nous clients

La targeta permet que els clients aconsegueixin un estalvi real
i immediat:
• S’acumula un 1% de l’import de la compra
• Pel sol fet d’ensenyar la targeta client a caixa, els clients es poden beneficiar de descomptes de fins a un 20% en productes
d’alimentació general habituals en la cistella de la compra, productes que trobaran indicats i destacats en els establiments.
• Quinzenalment se seleccionen un conjunt de productes d’oferta exclusiva amb la targeta. Són productes de primera necessitat que ajuden a estalviar de forma constant.
• Cada setmana els clients gaudeixen de descomptes en tots
els productes (excepte en els productes que ja estan d’oferta)
d’una secció, com per exemple carnisseria, peixateria o fruita.
• Es poden gaudir de descomptes en alguns espectacles.
• Descomptes en la compra de carburants en les estacions de
servei d’EsclatOil.
En aquest exercici, més de 835.000 clients han utilitzat de
manera regular la nostra targeta.
La targeta també és solidària, doncs ofereix la possibilitat de
donar la quantitat acumulada a una organització no governamental o a associacions de l’àmbit social o ambiental amb qui
el Grup Bon Preu col·labora.

504.005
561.141
620.930
715.418
835.634

2011
2012
2013
2014
2015
Dades de les targetes operatives per exercici
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Accions
Concurs de cuina
Més de 300 persones d’arreu de Catalunya van assistir el 13 de
juliol a la tarda a l’entrega de premis de la 16a edició del Concurs
de Cuina Bonpreu-Esclat celebrada al teatre Goya de Barcelona.
En aquesta edició, que era la setzena, el concurs va rebre 1.500
receptes i més de 400 fotografies per optar al premi fotogràfic. En
total es van premiar més de 150 plats d’entrants, primers, segons
i postres, així com la millor foto de recepta, que van ser publicats
en el llibre de receptes.

2

A l’acte es van fer públics els principals guanyadors en la categoria de Primers, Segons i Postres i també la millor fotografia.
Els quatre guanyadors van poder gaudir d’un menú gastronòmic a
Can Jubany i, en el cas de la guanyadora en la categoria fotogràfica, també va poder realitzar un curs de fotografia. Durant l’acte
també es va realitzar el sorteig de 10 vals de 500 euros en compres als supermercats Bonpreu i Esclat, entre d’altres obsequis.

Com ja és tradició, es va comptar amb un jurat de prestigi, format
pel periodista gastronòmic i presentador del Tàpias Variades de
Catalunya Ràdio, Pere Tàpias, que va escollir els primers plats;
pel cuiner Pep Nogué, encarregat d’escollir els segons plats; per
la metge nutricionista i crítica gastronòmica Magda Carlas que va
escollir les postres; i pel director de la revista Cuina, Josep Sucarrats, que es va encarregar d’escollir la millor fotografia.

17
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Concurs de dibuix

Publicacions

El Concurs de Dibuix es va celebrar durant els mesos d’agost
i setembre als 39 establiments de l’ensenya Esclat. Aquesta
va ser la dinovena edició, que va comptar amb la participació
de més de 5.000 nens i nenes, 468 dels quals van resultar
premiats en les categories de 3 a 4 anys, de 5 a 6 anys, de 7
a 9 anys i de 10 a 12 anys.

Aquest any 2015 s’han fet diverses publicacions amb continguts qualitatius sobre productes frescos, per tal de facilitar
informació més detallada de l’acurada selecció de productes
frescos que posem a disposició dels nostres clients.

El dissabte 24 de setembre es va celebrar el lliurament dels
premis al zoo de Barcelona. Tots els guanyadors van obtenir
premis relacionats amb el dibuix, la pintura o els treballs manuals per tal de seguir potenciant la seva vessant artística.
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Destaquem la publicació del fullet de formatges i vins on els
amants d’aquests productes podien trobar els millors maridatges de diferents tipologies de formatges amb una acurada selecció de vins. Arrel de la campanya de xarcuteria es
va publicar el fullet Seràs el millor amfitrió on es recollia una
selecció dels millors productes de xarcuteria arribats de tots
els racons del territori. Finalment per Nadal es va publicar el
catàleg de fruites exòtiques per posar sabor i color a taula. Es
tractava d’un recull de l’assortit d’aquestes fruites amb informació sobre les seves característiques i recomanacions de
consum i de conservació.

Els nostres
clients
Km 0: Productes de proximitat
Els aliments km 0 es caracteritzen per ser produïts, transformats i comercialitzats en un entorn proper, donant suport a un
model de producció sostenible i local. Són aliments de proximitat: fruita, verdura, també trobem ous, lactis, peix i carn.
D’altra banda, permeten reforçar la nostra cultura gastronòmica i, alhora, establir lligams amb la terra i les persones que
la treballen.

2
criança dels animals. Volem transmetre la cultura de la carn
als nostres clients i fer-ho de manera apassionada. És per això
que n’expliquem el seu origen, la traçabilitat, el moment òptim
per consumir cada carn o les millors receptes per cuinar-la.

Tots els productes de km 0 s’identifiquen als nostres establiments amb un segell. Disposem d’una àmplia selecció de
productes amb aquest distintiu com:
• IGP Poma de Girona
• Poma de Lleida
• DOP Pera de Lleida
• DOP Avellana de Reus
• Mongeta tendra, api, cogombre i carbassó del Maresme
• Maduixot del Maresme
• Enciams fulla de roure i trocadero i escarola del Vallès
• Préssecs de l’Ordal (Penedès) i de les Terres de l’Ebre
• Cireres de Torrelles
• Api i alls tendres del Baix Llobregat
• IGP Patates de Prades
• Tomàquet verd de Riells
• Tomàquets de Montserrat
• Carxofa del Prat de Llobregat
• Porc d’Avinyò
• Pollastre de Girona.
A la secció de fruita disposem de 88 referencies i a la secció
de carn en disposem de 27 referències de porc, xai, conill i
pollastre.

Nou etiquetatge de la carn i nova
marca: Carn de l’Era
Els nostres productes càrnics compten amb noves etiquetes
que inclouen molts més detalls sobre cada tipus o tall de carn.
A partir d’ara a cada animal li correspon un distintiu gràfic
diferent: cabrit, pollastre, xai, vedella, porc, conill, poltre, un
genèric per a les aus i un altre per als elaborats. En aquest nou
etiquetatge es poden trobar, de manera molt visible, dades
com el nom del producte i els seus ingredients; els valors nutricionals; les recomanacions de com cuinar i consumir el producte, i de com conservar-lo; la presència o no d’al·lèrgens; la
indicació sobre quilòmetre zero i benestar animal; la data de
caducitat, el pes i el preu.
De la mateixa manera, als establiments amb taulell tradicional,
s’hi pot trobar un nou assortiment de carn de més qualitat:
la Carn de l’Era. És carn 100% de proximitat, de granges i
escorxadors de Catalunya; una carn que respecta la tradició
ramadera catalana en la producció i la distribució. En les etiquetes de la Carn de l’Era també hi apareixen detalls de la
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El nou web i les xarxes socials
La pàgina web de Bonpreu i Esclat, www.bonpreuesclat.cat,
disposa d’una nova imatge des de la primera setmana de novembre. I és que actualment Internet és un dels mitjans que
pren més força en la vida quotidiana, per la qual cosa considerem necessari disposar d’un portal amb informació útil i
de qualitat. De la mateixa manera, es pretén incrementar la
nostra presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube...) i anar creixent dia a dia en el món digital.

Nou bloc
Aquest web s’articula al voltant d’un bloc que s’actualitza de
manera constant i amb continguts que es divideixen en quatre
categories:
• Actualitat: s’expliquen notícies i novetats relacionades
amb el dia a dia del Grup Bon Preu i els establiments, així
com sobre determinades accions promocionals o campanyes comunicatives que es porten a terme.
• Gent Bonpreu i Esclat: treballadors, proveïdors, col·laboradors... i tot un seguit de persones amb alguna relació amb
20
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Bonpreu i Esclat ens expliquen el seu dia a dia, la seva experiència o altres temes relacionats amb la nostra activitat.
• Menja bé: aquesta categoria inclou tot un seguit de posts
relacionats amb la nutrició i la gastronomia, així com també amb qüestions d’estils de vida saludables.
• Territori: en aquesta secció hi trobareu des de destacables
rutes per les nostres contrades fins a publicacions sobre
tradicions de casa nostra, passant per continguts relacionats amb els nostres productes autòctons i de km 0.
Les publicacions d’aquest bloc es difonen també a través de
les nostres xarxes socials corporatives, per tal que resultin
del màxim interès per als nostres clients/es, treballadors/es i
internautes en general.
D’altra banda, dins de la secció ‘Nosaltres’ d’aquesta nova
pàgina web, podem destacar l’apartat ‘Qui som’, on s’hi pot
trobar informació corporativa sobre el Grup Bon Preu i cadascuna de les ensenyes que en formen part: Bonpreu, Esclat,
EsclatOil i iquodrive. També s’inclouen en aquest menú els
accessos a ‘Treballa amb nosaltres’, en què s’agrupen totes

Els nostres
clients
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les ofertes de feina actives, així com també és la via d’entrada
al Portal Gent Bon Preu.
Així mateix, a ‘Què oferim’ destaquem aquells valors que fan
destacar i diferencien els nostres productes i tot allò que caracteritza el servei acurat i personalitzat que reben els nostres
clients.
El nou portal web permet realitzar tot un seguit de gestions
relacionades amb la targeta client com: sol·licitar-la, modificar
les dades personals, demanar una targeta vinculada, consultar l’acumulat, etc.
Un altre punt a destacar és la secció ‘Ofertes’ on poden consultar-se els fullets quinzenals vigents, així com també les
promocions i seccions amb bonificacions setmanals. Aquest
és un dels apartats més visitats de la pàgina web, ja que els
clients poden conèixer els productes en promoció de forma
ràpida i sense haver de desplaçar-se.
Tampoc no podem oblidar el cercador d’establiments que
permet localitzar al mapa de forma ràpida i senzilla qualsevol
dels nostres establiments, així com el formulari de contacte
per adreçar-se a Atenció al Client.
Des de la posada en marxa del nou web fins al tancament
de l’exercici 2015, s’han publicat al bloc un total de 37 posts
incloent les quatre categories anteriorment citades. D’altra
banda, durant aquest període de temps, el portal ha comptat
amb 594.880 pàgines vistes, xifra que correspon al nombre
total de pàgines que s’han visitat. Aquesta dada inclou totes
les seccions de la web.

Les xarxes socials
Pel que fa a les xarxes socials, a l’inici de l’exercici 2015 la
pàgina oficial de Facebook de Bonpreu i Esclat comptava
amb 7.322 “m’agrada” a Facebook, mentre que al tancament
la xifra era de 11.472. Així doncs, veiem que s’ha produït un
creixement de 163% en seguidors d’aquesta xarxa social que
és alhora la que genera un major tràfic cap al web corporatiu.
Pel que fa a Twitter, el nombre de followers era de 4.826 i va
ascendir fins a 6.618 seguidors, per la qual cosa l’augment
ha estat del 172%. També convé destacar el compte d’Instagram que es va crear coincidint gairebé amb l’inici de l’exercici i que al tancament comptava amb 386 seguidors.

Aquestes xifres evidencien la bona salut de les xarxes socials
corporatives del Grup Bon Preu, que no només són emprades
com a via informativa unidireccional, sinó que també resulten
eines d’atenció al client, a través de les quals els clients interaccionen directament amb la marca.
La renovació del portal web ha servit per augmentar la notorietat dels supermercats Bonpreu i Esclat
per oferir als
clients informació d’interès, relacionada amb la nostra activitat i altres aspectes qualitatius.
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Treball en equip
L’evolució i el progrés dels darrers anys del Grup Bon Preu
han estat possibles gràcies a l’esforç i la dedicació de tots els
professionals que en formen l’equip humà. Les persones són
el millor actiu estratègic; la seva alineació, entusiasme i identificació amb la cultura empresarial del Grup són les bases que
han permès que arribi fins on és avui en dia. El desenvolupament professional, la motivació, la integració, la seguretat i
l’estabilitat constitueixen els principals objectius de la política
de recursos humans del Grup.
En aquest sentit, les àrees principals sobre les quals es treballa són: la creació d’una ocupació estable i de qualitat, la
gestió i el desenvolupament professionals, la prevenció de

riscos laborals, el compromís amb la conciliació de la vida
professional i personal i la comunicació interna.
L’equip humà del Grup Bon Preu augmenta any rere any
d’acord amb la política d’expansió geogràfica de l’empresa
pel territori català. A l’exercici 2015, la plantilla del Grup ha
estat formada per 5.259 professionals, 558 més que l’any anterior.
Pel que fa a la distribució de la plantilla segons grups d’edat,
el grup amb més representació entre el personal de l’empresa
és el de 36 a 45 anys.
El compromís adquirit envers els valors de l’organització pel
que fa a les persones que en formen part és el que garanteix
el desenvolupament correcte de l’activitat i l’assoliment del
posterior èxit empresarial.

El grup amb més representació entre el
personal de l’empresa és el de 36 a 45
anys.

98% de la plantilla té contracte indefinit
23

3

El nostre
equip

Evolució de
la plantilla
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4.071
4.282
4.487
4.701
5.259

2011
2012
2013
2014
2015

Distribució
de la plantilla
segons
antiguitat

de 0 a 5 anys
de 6 a 10 anys
d’11 a 15 anys
més de 15 anys

2.966

Distribució
de la plantilla
segons grups
d’edat

de 16 a 25 anys
de 26 a 35 anys
de 36 a 45 anys
de 46 a 55 anys
de 56 a 65 anys

987

1.364
408
521

1.500
1.579
992
201

56 %
26 %
8%
10 %

19 %
28 %
30 %
19 %
4%

3

El nostre
equip

Relació empresa-professional

Comunicació i diàleg

El Grup Bon Preu fomenta la contractació de caràcter indefinit
i ofereix perspectives clares d’estabilitat i desenvolupament
professional. Així doncs, l’objectiu bàsic és treballar per a la
fidelització de la plantilla i reduir la contractació de caràcter
temporal.

La relació entre el Grup Bon Preu i l’equip humà es basa en
la confiança mútua, de manera que la comunicació i el diàleg
són elements clau per aconseguir-ho. Així, en l’àmbit de les
relacions laborals es disposa de diferents canals de comunicació.

El compromís adquirit envers els valors
de l’organització pel que fa a les persones
que en formen part, és el que garanteix el
desenvolupament correcte de l’activitat i
l’assoliment del posterior èxit empresarial.

El portal gent Bon Preu és una de les iniciatives promogudes
pel Grup amb l’objectiu de contribuir a la millora del clima laboral i fomentar la participació dels treballadors en l’aportació
d’idees, suggeriments i queixes que millorin, entre d’altres,
els àmbits de la seguretat laboral, la qualitat i els processos.
Entre altres coses, al portal es pot trobar informació d’actualitat, manuals, DVD, informació relativa a convenis, llicències,
permisos, seguretat i riscos, campanyes, etc.

Oferim l’oportunitat a les persones amb
talent que volen créixer professionalment
amb nosaltres.

61

apropaments
concedits al lloc
de residència
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Formació i desenvolupament
professional
El procés d’expansió enfronta el Grup Bon Preu a nous reptes
que exigeixen una política de formació dinàmica. La formació
de l’equip humà del Grup és bàsica per aconseguir la millor
prestació del servei. La millora contínua juntament amb la motivació i la competència de tot l’equip són la millor garantia per
assolir els objectius establerts.

Gestió del talent
Aquest exercí dins de la gestió del talent s’ha iniciat el programa de desenvolupament individual, el PDI. Aquest programa
és una formació orientada a persones que ja treballen al Grup
i que per necessitats del seu lloc de treball o pel seu desenvolupament professional, necessiten una formació específica.
En aquesta primera edició hi varen participar 16 persones de
diferents àrees i departaments. Els objectius del PDI són:

Anualment s’elabora un pla de formació que recull les accions
formatives i que atén les necessitats detectades i el desenvolupament professional de les persones. El pla preveu el desenvolupament d’accions formatives de tipus grupal per a les
diferents àrees de treball, així com la formació de tipus individual com ara idiomes, postgraus o màsters.

• Facilitar i transmetre el coneixement intern de l’empresa.
• Adquirir una visió àmplia i tranversal dels processos claus
de l’empresa.
• Conèixer els punts forts i dèbils del negoci i del sector.
• Realitzar un projecte en equip per comprovar el coneixement adquirit.

Durant el 2015 hem format 3.261 alumnes i hem realitzat 276
accions formatives, amb un total de 26.155 hores. Aquestes
dades milloren les del exercici anterior, hem realitzat més hores, més accions formatives i s’ha invertit més pressupost.

El PDI juntament amb altres programes de formació com els
Plans de Carrera, que hi participen tant treballadors, com noves incorporacions que provenen majoritàriament de formació
universitària, són de vital importància per a la professionalització i consolidació del Grup.
Els plans de carrera són personalitzats i la seva durada varia
en funció del lloc.

En aquest exercici, s’han promocionat 71
persones després de finalitzar amb èxit el
seu Pla de Carrera.

174 persones en procés de promoció interna
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Equips de Millora Contínua
El projecte d’Equips de Millora Contínua va començar a projectar-se a l’exercici 2011 i es va iniciar al 2012.

Què és un Equip de Millora Contínua?

Té com a objectiu la millora del Grup gràcies a les aportacions
de tothom qui hi treballa.

És un equip convençut que tot és
millorable.

Les propostes de millora poden ser:

Que, pròxim a les situacions que s’han de
treballar, vetlla per la millora contínua.

• D’aplicació directe: al mateix establiment o àrea de treball
que fa la proposta.
• D’aplicació col·lectiva: a la resta d’establiments o del
Grup Bon Preu.
Les propostes d’aplicació col·lectiva són revisades primer per
un equip de valoració, que escull les propostes que serien
aplicables a la resta del Grup. Les propostes escollides són
valorades per una Comissió que revisa i valida les propostes.
Les escollides són gestionades per l’equip de la Comissió fins
la seva implantació.

Que comparteixen el coneixement entre
tots, potenciant la comunicació.
Que accepta les aportacions com una
oportunitat de millora.
Busca la millora entre tots i créixer
professionalment.

Aquest exercici s’han aplicat més de 2.000 millores d’aplicació directe al establiment o àrea de treball i 101 millores generals a tot el Grup.

101 millores aplicables a tot el Grup
Una mitjana de 2 propostes per setmana
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Pla d’Igualtat
El pla, realitzat conjuntament amb el Comitè d’Empresa durant l’any 2008, es va presentar al Departament de Treball el
mateix any, amb un conjunt d’accions que es van desenvolupar entre el 2009 i el 2011.
Des de l’any 2012 es treballa per donar una continuïtat al Pla
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes amb noves accions planificades que estem desenvolupant.
L’objectiu principal del pla és integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins el Grup, amb la finalitat d’establir accions per corregir els desequilibris detectats i garantir
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats en tots els processos de l’empresa. Els eixos de treball que s’estableixen
com a prioritaris són:
1
La igualtat d’oportunitats en l’accés i promoció interna a qualsevol lloc de treball dins el Grup Bon Preu. En són exemples
d’accions la implantació del programa bpTalent i la Gestió del
Desenvolupament Professional (GDP).
21
La igualtat en les condicions de treball, en matèria retributiva i de condicions de seguretat i salut en el treball. En són
exemples la implantació de les acciones derivades de l’avaluació psicosocial realitzada a tot el Grup i l’ús de la bústia
de suggeriments.
3
Les mesures per millorar la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral. En són exemples el servei d’assessorament
personalitzat que ens ofereix Asmedit o l’elaboració d’un procediment per millorar les bones pràctiques en l’organització
de tasques, horaris, jornades de treball...
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Tota la plantilla del Grup té accés mitjançant el portal gent
Bon Preu a tota la informació que va sorgint conforme es van
implantant accions del Pla d’igualtat, així com a una bústia
de suggeriments, com a canal de participació en la generació
d’idees i aportacions que puguin servir per a millorar mètodes
de treball, condicions laborals, conciliació de la vida personal,
laboral i familiar.

El Grup Bon Preu va ser la primera empresa
del sector de la distribució a Catalunya que
va presentar un pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes, amb l’objectiu
principal d’integrar la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes dins el Grup Bon Preu,
establir accions per corregir els desequilibris
detectats i garantir el principi d’igualtat
d’oportunitats en tots els processos de la
nostra empresa.
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A la feina, iguals
Comptem amb la Comissió d’Igualtat, formada per representants sindicals d’UGT i de CCOO i, com a representació de
l’empresa, integrants del Departament de Persones, que l’any
2009 van elaborar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones
i homes i ara, des de la mateixa Comissió, donen continuïtat al
Pla amb noves accions planificades per desenvolupar durant
els propers anys.

Igualtat d’oportunitats i integració de
personal discapacitat
El Grup Bon Preu garanteix, a través de les seves polítiques
de recursos humans, la no-discriminació laboral per motius
de gènere, raça, edat o de qualsevol altra naturalesa. Aquest
principi és un element central en les polítiques de selecció i
contractació, de manera que en aquests processos només es
tenen en compte criteris que preveuen la capacitació, l’experiència i els mèrits de cada persona. El Grup té el compromís
de treballar per fomentar la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral dels treballadors, sense que això afecti negativament les possibilitats d’ocupació, les condicions de treball
i l’accés a llocs de més responsabilitat entre homes i dones.
Constantment es col·labora amb institucions i serveis públics per aconseguir la inserció de col·lectius amb dificultats per accedir al món laboral. El 2015, al Grup Bon
Preu hem complert la LISMI (Llei d’integració social de
minusvàlids) en un percentatge superior al 3%, amb personal discapacitat que forma part directament de la plantilla del Grup, així com amb la contractació de béns i
serveis a centres especials de treball, com La Fageda,
Laborem, Tac Osona, Tallers Bellvitge i Centre d’Ocupació
Especial Cant.

Plantilla total del Grup
5.259 persones
DONES

4.014
El 90% de la plantilla forma part
dels establiments, el 6%, dels
magatzems i el 4%, d’oficines.

HOMES
1.245

76,3%

23,7%
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Beneficis socials i mesures de
conciliació
La creació d’una ocupació de qualitat i estable i la satisfacció
dels professionals són elements clau de la gestió dels recursos
humans. Així, per exemple, el 100% de la plantilla del Grup es
pot acollir al Pla beneficia’t, a través del qual els professionals
gaudeixen d’un 7% de descompte en la compra de qualsevol
producte a tots els establiments de les diferents ensenyes del
Grup Bon Preu. A més a més, poden gaudir d’avantatges, descomptes i promocions principal- ment en: salut, formació en
idiomes, oci i allotjament, parcs temàtics, etc.
Com a accions que permeten millorar la conciliació de treball-família-oci, des de l’any 2007 el Grup vetlla per a què els professionals tinguin el seu lloc de treball al més a prop possible del
seu nucli familiar. En aquest exercici s’han gestionat 61 apropaments.

La conciliació treball-família-oci:
Aquest exercici s’han gestionat
61apropaments

3
Escola del comerç del Grup Bon
Preu
L’Escola del Comerç va començar dins l’Hipermercat Esclat de
Barcelona, l’any 2005 amb l’objectiu de continuar professionalitzant als nostres equips.
Aquest 2015 hem obert la 3a Escola de Comerç del Grup Bon
Preu. La nova escola està ubicada al carrer Sicília de Barcelona. Disposem d’una aula pràctica per les seccions de frescos i
d’una aula gran per fer-hi la formació teòrica.
Les altres dues escoles estan ubicades als nostres hipermercats
de Malla i de Valls.
Les tres escoles disposen d’una aula pràctica, cada una de 100
m2 amb el mateix mobiliari i utensilis que s’utilitzen al punt de
venda, i permet realitzar la pràctica de peixateria, xarcuteria, carnisseria, fleca o fruita i formar 15 persones alhora.
El procés d’aprenentatge de les escoles de comerç, consta
d’una formació teòrica, d’una formació pràctica i d’una formació
mitjançant l’observació de la secció al mateix punt de venda.

992 persones formades en gestió de
productes fresc i tècniques comercials.
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Prevenció de riscos
Per fomentar i garantir la seguretat de l’equip humà, el Grup
Bon Preu ha desenvolupat i continua desenvolupant diferents
actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, i dedica importants esforços a la formació del personal incrementant la divulgació de l’accidentalitat, les seves causes i les
seves solucions.
La finalitat és desenvolupar els procediments necessaris per
disposar d’un sistema de gestió dels riscos laborals orientat
a l’eficàcia per aconseguir una sinistralitat baixa, uns llocs de
treball dignes i saludables i una opinió favorable dels professionals respecte a les actuacions portades a terme.
El Grup disposa d’un servei de prevenció mancomunat que
agrupa la prevenció de tots els centres de treball de l’empresa i que assumeix les especialitats de seguretat, higiene
industrial i ergonomia. Així mateix, té establert un sistema de
prevenció integral (SPI) que marca els procediments i instruccions d’actuació per tal de vetllar pel manteniment d’unes
condicions de treball segures i saludables.

òrgans paritaris i col·legiats de participació, que es reuneixen
trimestralment. Aquests comitès participen en l’elaboració,
implantació i avaluació de plans i programes de prevenció de
riscos dels diferents centres de treball.

La Campanya
“Treballar segur, feina de tothom”
La campanya neix amb l’objectiu de minimitzar al màxim
possible els accidents laborals per comportaments insegurs,
s’estima que més del 80% dels accidents laborals són deguts
a aquest tipus de comportaments. Com a comportaments insegurs entenem aquells actes voluntaris que originen situacions de risc per a les persones treballadores.
La valoració després de nou mesos d’haver iniciat aquesta
prova pilot, va ser molt positiva. Hem aconseguit reduir els
accidents un 46%. La reducció més important ha estat en
els accidents que causen baixa mèdica, que s’han reduït a
la meitat.

El 100% de l’equip humà està representat en aquest SPI a través de quatre comitès intercentre de seguretat i salut com a

Reducció d’un 46% l’accidentabilitat
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Els nostres productes

Control del procés de fabricació

Per al Grup Bon Preu, la relació amb les empreses proveïdores i
contractades mereix un elevat grau d’importància, ja que per oferir
un servei de qualitat és indispensable disposar d’uns productes
de qualitat.

El Grup Bon Preu col·labora estretament amb les empreses
proveïdores en la definició del producte, els procediments
de fabricació que assegurin els seus estàndards de qualitat i
en la gestió logística. Per garantir la qualitat dels productes i
serveis oferts en els establiments, és necessària la implicació
de les empreses proveïdores i subcontractades mitjançant la
introducció de requeriments en la contractació, amb l’objectiu
que incorporin els valors del Grup en el desenvolupament de
les seves activitats.

Per aconseguir-ho, el Grup Bon Preu exigeix el compliment d’uns
determinats estàndards de qualitat. El Departament de Compres
i l’Àrea de Qualitat vetllen per mantenir una relació de confiança
mútua amb els proveïdors.
A més a més, el Grup Bon Preu promou diverses accions en el
territori per tal de substituir compres, béns o serveis habitualment
adquirits en altres punts geogràfics.
D’una banda, des de l’any 2008 hi ha un acord formal amb la Federació Catalana de DOP i IGP. Aquesta és una entitat constituïda per 17 consells reguladors d’aliments de qualitat que té l’objectiu de promoure, promocionar i donar a conèixer els distintius
de qualitat agroalimentària: denominacions d’origen protegides
(DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP). Més enllà de
la difusió i de la promoció d’aquests productes, se’n potencia la
comercialització.
Pel què fa als productes frescos, actualment estem treballant amb
les IGP del pollastre del Prat i els calçots de Valls, i intentem potenciar els productes que ofereixen les diferents IGP i DOP existents.

A nivell de frescos, assessorem els productors amb qui treballem per tal de poder comercialitzar directament amb nosaltres per escurçar la cadena entre el producte a camp fins al
punt de venda en temes d’envasat, logística i sistematització
de processos.
Les exigències i compromisos impliquen mantenir col·laboracions estratègiques dels proveïdors dels productes amb la
marca del Grup, els productes bonpreu.

Productes de prestigi amb controls de
qualitat estrictes.
Els productes bonpreu són una oportunitat
més dins l’assortit que hi ha a cada botiga.

Els productes de la marca bonpreu són lliures de transgènics o
organismes modificats genèticament. Paral·lelament, el Grup Bon
Preu fa el 65% de les seves compres dins el territori català.

+ 7.600
referències
d’alimentació

+13.700
referències de
no alimentació

+ 1.400
referències
de la marca
bonpreu
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Productes ecològics

Productes de comerç just

L’oferta de productes ecològics prové de l’agricultura ecològica de diferents grups alimentaris: infusions, cafè, sucre,
xocolata, begudes i postres de soja, aliments derivats de la
soja (hamburgueses de seità, tofu...), làctics de vaca, cabra
i ovella, brous, cereals (galetes, torrades...), productes carnis
i fruita.

El 1999 Grup Bon Preu va començar a implicar-se en la difusió
i venda de productes de comerç just per tal de sensibilitzar la
població. Fou el primer grup de distribució a l’estat espanyol a
fer-ho. Des d’aleshores, als supermercats del Grup Bon Preu
es poden trobar diferents productes com cafè, te, galetes o
xocolata durant tot l’any.

A causa de la bona acceptació d’aquest tipus de productes
pels clients, l’any 2005 es va començar a treballar amb l’objectiu d’augmentar l’assortiment de producte fresc d’aquest
mateix àmbit. Any rere any augmenta l’assortiment disponible d’aquesta gamma de producte. Actualment, la gamma
de productes bonpreu és molt àmplia, disposem de més de
1.400 productes.

L’objectiu principal de la campanya va ser sensibilitzar als
clients sobre les característiques d’aquests productes, que
asseguren un salari digne, estructures democràtiques i igualtat de gènere, a banda de garantir la no explotació infantil i el
respecte pel medi ambient.
Per aquest motiu, cada mes de maig s’amplia la gamma de productes de comerç just a tots els establiments Bonpreu i Esclat.

Respecte als productes frescos, comptem amb referències de
carn com la vedella, el porc i el pollastre i els seus corresponents
elaborats. De fruita i verdura, el 2014 vàrem iniciar un projecte
amb la coopertativa 2147 mans per tal de promocionar tots els
articles de fruita i verdura que els socis produeixen dins al nostre
país treballant directament amb col·lectius amb discapacitats.

Productes de ramaderia de
proximitat i del país
Entre aquests productes d’agricultura i ramaderia de proximitat, potenciem diverses varietats i productes locals com
l’avellana de Reus, els préssecs de l’Ordal, la poma de Girona, la pera de Lleida, el maduixot del Maresme, les taronges
del Delta de l’Ebre, hortalisses del Maresme, Baix Llobregat
i del Vallès així com productes càrnics d’alt nivell qualitatiu com el pollastre selecció engreixats a l’Empordà i tota la
zona de Girona, el porc Ral a la Catalunya central i la vedella
femella a Osona. Pel què fa al peix, des de fa molts anys estem col·laborant amb les llotges repartides per tota la costa
catalana a través del projecte del peix de costa donant un
servei diferenciador i amb producte acabat de pescar i molta
qualitat als nostres clients.
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Productes més sans
La família de productes bonpreu ha crescut i ho ha fet de
manera responsable. S’han revisat les varietats baixes en sal,
sense greixos hidrogenats, sense sucres afegits, amb l’objectiu d’oferir als consumidors productes més sans. Entre
d’altres, s’han eliminat els greixos hidrogenats de diferents
productes de brioixeria i s’han incorporat nous productes de
pa, de conserves o de làctics baixos en sal que cobreixen
necessitats especials d’alguns clients.
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Denominació d’Origen Protegida

Productes sense gluten

Els establiments del Grup Bon Preu (Bonpreu-Esclat), realitzen diferents accions per donar a conèixer les diferents DOP
i IGP entre els consumidors.

Amb la voluntat de poder facilitar el procés de compra a les
persones celíaques, el Grup Bon Preu va començar a introduir diferents productes sense gluten a partir de l’any 2005.
Aquest exercici la marca bonpreu augmenta la seva oferta
i passa de més 300 refreències a més de 700 referències.
Oferint 26 famílies de productes alimentaris amb referències
sense gluten.

A banda de fomentar l’exposició d’aquests productes al punt
de venda, Bon Preu utilitza totes les seves eines comunicatives per tal de fer difusió d’aquests productes. Es calcula
que aquests missatges arriben a més d’un milió de clients.
L’objectiu és promocionar el màxim nombre de DOP i IGP de
Catalunya, entre les quals destaquen:

A més de la marca pròpia bonpreu, els establiments Bonpreu,
Esclat i IquoDrive tenen més de 50 proveïdors de productes
que són aptes perquè els consumeixin les persones amb intolerància al gluten.
Avui disposem d’un dels assortiments més complets en el
sector de la distribució i continuem treballant per ampliar la
gamma d’aquests productes.
S’ha eliminat el gluten de pràcticament tots els elaborats
càrnics, esperant poder completar tota la gamma lliure de
gluten al 100% properament i s’han declarat lliures de gluten
els taulells de venda assistida de peixateria i carnisseria.
Actualment, la majoria de les etiquetes dels productes
bonpreu aporten un valor afegit relacionat amb la informació sobre els al·lèrgens. Tots els productes bonpreu disposen d’un símbol que informa els consumidors d’una manera
molt visual si el producte conté gluten, ou o llet, per facilitar
la compra a les persones implicades:

+700 referències de productes sense gluten
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Accions de responsabilitat
social
Com cada any, es van seguir canalitzant donatius solidaris a diferents entitats, gràcies a l’aportació feta pels clients
Bonpreu-Esclat, amb un import de quasi 100.000€ en aquest
exercici.

Acció SOS Nepal
Als establiments Bonpreu i Esclat es va activar l’acció SOS Nepal per ajudar als afectats del terratrèmol que va assolar el Nepal el passat 25 d’abril, en col·laboració amb Oxfam Intermón.
Gràcies a les aportacions de milers de clients es van destinar
11.700 € als damnificats. Amb aquests diners es va contribuir
a la tasca que Oxfam Intermón està fent al Nepal, ajudant a
més de 102.300 persones.

5
Participem en El Gran Recapte
d’Aliments
El Banc dels Aliments comptabilitzava més de 4.642.000 quilos
d’aliments recollits a El Gran Recapte del 2015, i en els nostres
establiments s’hi va contribuir amb 447.254 quilos.
En l’edició del 2015 gairebé el 100% dels establiments Bonpreu
i Esclat van participar-hi, la campanya que és va dur a terme els
dies 27 i 28 de novembre, tenia com a objectiu aconseguir aliments bàsics (oli, llet, llegums cuits, conserves de peix) perquè
el Banc dels Aliments els pugues fer arribar a diferents associacions i persones necessitades. Durant aquell cap de setmana, els establiments es van omplir amb voluntaris del Banc dels
Aliments o d’altres entitats com la Creu Roja, Càritas o serveis
socials d’alguns Ajuntaments.
El nostre Departament de logística un cop acabada la campanya, es va encarregar de fer arribar els d’aliments dels establiments fins al magatzem del Banc dels Aliments.
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Regala somriures.
Campanya per fomentar la solidaritat.

Participació en el Recapte de
Primavera de Lleida i comarques

Per a aquesta campanya animen a regalar un somriure a aquells
que més ho necessiten en forma de postal solidària al preu simbòlic d’1 €. Els clients poden agafar tantes postals com vulguin
i, per tant, es facilita el procés per fer donatius. La recaptació
es destina íntegrament al desenvolupament dels projectes solidaris de les entitats amb les que col·laborem: la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia, Mans Unides i Oxfam Intermón.

El 17 i 18 d’abril els establiments Bonpreu i Esclat de Lleida,
Alcarràs, Cervera i Tremp van participar en el Recapte de primavera organitzat pel Banc dels Aliments de Lleida. En total vam
recollir 10.480 kg de menjar. El global recaptat pel Banc d’Aliments va ser de 163.213 kg recollits, que superen llargament els
110.000 kg recaptats la passada campanya.

Es produeix un canvi en el sistema de donatius i ara es poden
fer aportacions tant si es disposa de targeta client com si no.

Tió Solidari
Bon Preu, fundadora de Respon.cat
Respon.cat és un organisme que vol implicar les empreses i
les organitzacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social (RSE), amb l’objectiu de promoure un salt
qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya. El Grup Bon Preu
és empresa fundadora de Respon.cat, amb una participació
molt activa. És un projecte de país vinculat a la competitivitat
sostenible de les empreses, que focalitza l’RSE com a factor
estratègic i cultural de les empreses. Es pretén oferir l’espai de
trobada i col·laboració entre empreses de sectors, territoris i
dimensions diversos, per tal de construir una iniciativa que sigui
de servei per a una gran diversitat d’empreses, sabent captar
el sentit diferencial que l’RSE pot tenir en cadascuna d’elles.
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Els clients de Bonpreu i Esclat han aportat 53.130 euros a la 8a
edició del Tió Solidari, la campanya que s’organitza de manera
conjunta amb Catalunya Ràdio i Abacus Cooperativa per contribuir a la recaptació de fons i menjar per a famílies en situació de
pobresa alimentària. D’aquesta manera, el Banc dels Aliments
de Catalunya és qui s’encarrega de fer arribar els productes a
les famílies que més ho necessiten. Aquesta quantitat econòmica suposa un 41’6% més que l’any anterior.
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Pont Alimentari, una iniciativa contra
el malbaratament del menjar

Col·laboració amb la Fundació Ictus
Bon Preu va participar en Què ets capaç de fer? Un acte participatiu organitzat per la Fundació Ictus, al Parc de la Ciutadella
de Barcelona. El Grup Bon Preu va aportar productes per valor
de 1.400 € a l’activitat Ets capaç de cuinar?, on es posaven a
prova les habilitats dels participants com a xefs cuinant receptes saludables.
de 1.400 € a l’activitat Ets capaç de cuinar?, on es posaven a
prova les habilitats dels participants com a xefs cuinant receptes saludables.
La Fundació Ictus és una entitat amb presència social que dóna
suport a les persones que han patit un ictus i a les persones
discapacitades, contribueix al coneixement de la malaltia, com
prevenir-la i a impulsar la recerca.

Els supermercats Bonpreu i Esclat participem al projecte Pont
Alimentari, impulsat per Fundació Prevenció Residus i Consum
i Banc de Recursos que pretén reduir el malbaratament alimentari i sensibilitzar la població sobre aquesta qüestió.
El Grup Bon Preu és la primera cadena de supermercats que
participa en aquesta experiència, que compta amb el suport del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i està funcionant amb una vintena d’entitats i empreses
adherides.
El malbaratament alimentari és una problemàtica econòmica,
mediambiental i social. Per això fa temps que des del Grup Bon
Preu es treballa per reduir-lo tot aplicant millores en la gestió
i col·laborant amb més de 144 entitats solidàries de tot Catalunya.
Els eixos fonamentals del Pont Alimentari són tres:
• Oferir una diagnosi i una proposta de bones pràctiques
envers el malbaratament alimentari a les empreses participants (restauració, comerços, càterings, escoles...).
• Realitzar accions de sensibilització entre la població en general per tal que no llencin menjar.
• I crear una xarxa d’interacció entre empreses donants i entitats receptores d’aliments, per tal d’aprofitar els excedents
i donar resposta a una necessitat social.

Donació de més de 4.000
joguines a Càritas
El Grup Bon Preu va donar 4.150 joguines noves, valorades en
34.500 euros, a Càritas Diocesana de Barcelona que diferents
entitats del tercer sector van gestionar per beneficiar infants
i famílies en risc d’exclusió social. Les entitats col·laboradores són Fundació Formació i Treball de l’àrea de Barcelona i
ADAD-L’Encant de Girona, ambdues dedicades a la formació
i inserció laboral d’aquests col·lectius amb dificultats. Amb
aquest gest, el Grup Bon Preu està contribuint al desenvolupament d’aquesta tasca, així com a la sostenibilitat d’aquestes
entitats.

La Fundació Ictus és una entitat amb presència social que dóna
suport a les persones que han patit un ictus i a les persones
discapacitades, contribueix al coneixement de la malaltia, com
prevenir-la i a impulsar la recerca.
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El Grup Bon Preu dóna 82
congeladors al Banc dels Aliments

Creixen els acords
en donació de productes

El passat mes de juny, es va fer una donació de 82 congeladors al Banc dels Aliments que els permeten millorar la capacitat d’emmagatzematge, conservació i distribució d’aliments
entre els col·lectius més necessitats. Aquests congeladors,
tipus bagul, són de diverses capacitats i han estat distribuïts
entre diferents Bancs d’Aliments de Catalunya, especialment a
les comarques del Barcelonès, el Maresme, Osona i el Vallès
Occidental.

Més del 95% dels establiments Bonpreu i Esclat tenen firmat un
acord amb entitats com Càritas, serveis socials d’ajuntaments
o altres associacions, amb l’objectiu de poder donar setmanalment producte sec i fresc.

Supermercats Solidaris
De forma pionera, el Grup Bon Preu s’adhereix al programa Supermercats Solidaris, impulsat per la Taula de Distribució Solidària d’Aliments del Parlament, per tal de garantir i millorar
les donacions estables de productes alimentaris i no alimentaris dirigides a persones i famílies en situació de pobresa o risc
d’exclusió social.
Habitualment, ja es fan donacions d’aliments a entitats que treballen per ajudar persones que es troben en situació d’urgència
social, però amb aquest acord, el Grup Bon Preu es compromet
al fet que les seves contribucions siguin més constants i així
ajudar que les donacions a les famílies necessitades siguin més
estables.

565
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Al tancar l’exercici a 28 de febrer del 2016, el valor de productes donats va ser de més de 536.000€, xifra que supera els
460.000€ de l’exercici anterior. Aquest fet implica que estem
treballant per beneficiar persones que a dia d’avui es troben en
una situació desfavoria. També es segueix treballant per aconseguir que tots els establiments disposin d’una entitat a qui poder donar aquests productes.

Increment de patrocinis
Al 2015 hi ha hagut 786 peticions de patrocinis, de les quals
s’han dut a terme 565 (72%).
Destaquem la col·laboració amb els Premis Gaudí, l’entrega de
premis del 4t Concurs de Còmic de Santa Cristina d’Aro, Barcelona Magic Line, la caminada solidaria de Sant Joan de Déu i
31è Torneig BBVA de Bàsquet a Sant Julià de Vilatorta.

accions de patrocini que ha realitzat
el Grup durant 2015
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La aposta de veritat per
l’eficiència, l’estalvi d’energia i
la sostenibilitat

per obtenir el màxim rendiment. Incorporem sistemes de
free-cooling per aprofitar l’aire més fred de l’exterior per
renovar completament l’aire de dintre l’edifici, quan la temperatura exterior ho permet.

El compromís del Grup Bon Preu per desenvolupar la nostra activitat comercial de forma sostenible, es un dels objectius principals de gestió dels nostres establiments i es
reflexa en les mesures que s’han anat implantant per assolir
la màxima eficiència en tots els processos i que això es tradueixi en un major estalvi d’energia, la generació d’energia
renovable i la gestió i reciclatge dels residus generats.

- Aprofitament de l’aire calent produït per les centrals frigorífiques per reduir l’energia necessària per escalfar els
edificis a l’hivern.

Edificis i equipaments de
climatització
El Grup aposta de manera decidida per la sostenibilitat en
el seu concepte més ampli, així doncs, s’estan implementant tot un seguit de mesures d’estalvi tant a les plantes de
nova construcció com a les diferents reformes d’establiments que s’han fet durant l’any 2015.
- Edificis amb envolvents aïllants: Invertir en en aïllament
és invertir en eficiència energètica de climatització, i per
tant estalvis que s’anirant recollint al llarg de tota la vida de
l’edifici. Totes les noves construccions disposen de tancaments amb diferents capes d’aïllants, cobertes aïllades,
tancaments de vidre amb doble cambra d’aire i control solar a les façanes més exposades al sol. Es busca el màxim
aïllament per tenir un òptim rendiment tèrmic de l’edifici
i destinar la mínima energia a climatització, aconseguint
però la temperatura de confort pels nostres clients i treballadors.
- Climatització: Instal·lació de bombes de calor amb sistemes de gestió intel·ligents que garanteixen l’optimització del consum energètic per assolir les temperatures de
consigna. El sistema de gestió totalment automatitzar,en
cada moment del dia es busca el mode de funcionament

Il·luminació
L’actuació combinada de les següents actuacions ens il·luminació permeten estalvis energètics superiors al 50% respecte establiments convencionals.
- Il·luminació LED: La il·luminació dels establiments és d’alta eficiència basat en la tecnologia LED que garanteix més
d’un del 50% de consum energètic per aconseguir els mateixos standards d’il·luminació.
- Instal·lació de lluernes amb difusors prismàtics que augmenten el nivell d’il·luminació interior i rebutgen els raigs
UVA, que proporcionen llum natural durant el dia.
- Regulació automàtica intensitat dels sistemes d’ il·luminació artificial en funció de l’aportació de llum nautural de
les lluernes.
- Instal·lació de sensors de presència en zones auxiliars,
com serveis, oficines, sales de reunions o magatzems.

Implantació de la il·luminació led en
els establiments:
· A tots els establiments nous inaugurats
el 2015
· 7 establiments amb substitució total
· 22 establiments amb substitució
parcial d’il·luminació led
41
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Refrigeració
- Tots els mobles frigorífics disposen:
• Tots els mobles congeladors disposen de portes
de vidre i tots els nous mobles de frigorífics s’ad
quireixen amb portes, per reduir les pèrdues de
fred i per tant es redueix el seu consum.
• També s’instal·len ventiladors de regulació electrònica i
il·luminació LED als mobles que també contribueixen a
la reducció de consum energètic.
• La combinació d’aquests tres aspectes suposen reduccions del 25% de consum front a un supermercat convencional.
- Implantació de centrals frigorífiques: En els nous centres
comercials s’ha instal·lat una central frigorífica que utilitza
com a gas refrigerant el CO2, com a substitut de gasos
refrigerants convencionals.

Monitorització del consum energètic
El grup Bon Preu aposta per la monitorització i control de
tots els seus processos, per aconseguir la màxima eficiència energètica, i durant el 2015 s’ha monitoritzat el consum
elèctric de la plataforma logística de Balenyà (que és el
punt amb major consum energètic del grup), que en base al
coneixement detallat dels consums ha permès una reducció del 5% del consum elèctric a activitat constant.
També s’ha iniciat pla pilot de monitorització de consum
energètic detallat a 2 establiments.

Comercialització de productes Km0
L’aposta del grup Bon Preu per la comercialització de productes de proximitat té una traducció directa en el consum
d’energia pel seu transport i conservació que suposa un
important estalvi energètic i reducció de la petjada de carboni, de difícil quantificació, però rellevant.

Reciclatge de residus
Bon Preu recicla el cartró, plàstic, poliexpan i fusta que es
recullen als establiments dels diferents sistemes d’embalatge amb els quals reben el productes. Això suposa un
esforç de classificació i inversió en mitjans de compactació
en origen, per reduir el volum amb la finalitat de minimitzar
l’energia necessària pel transport posterior.

6.314 Tn Cartró
510 Tn Plàstic
42
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Malbaratament alimentari
En un món amb constant creixement de la població, i amb
necessitats alimentàries no cobertes tant als països en vies
de desenvolupament com al nostre entorn més immediat,
el malbaratament alimentari és un repte més per la nostra
empresa, en tant que distribuïdors de productes alimentaris.
Val a dir que aquesta preocupació no és nova i s’ha actuat
en dos fronts:
-Ajustar oferta amb demanda per evitar sobrants d’aliments, és clau. Per això s’ha invertit en intel·ligència artificial de comanda assistida, que integra totes les variables
de la demanda i poder-ne ajustar l’aprovisionament per evitar haver de llençar productes.
-Gestionar els aliments que no són aptes comercialment i
en canvi són perfectament consumibles (caducitats properes, mal aspecte visual,etc).

5

cialment, sobretot en aliments frescos que té més dificultats logístiques, hem endegat una prova pilot anomenada
“Pont Alimentari” amb la col·laboració de Fundació Prevenció de Residus i la Fundació Banc de Recursos. S’ha
desenvolupant en 7 establiments de Barcelona, amb resultats molt satisfactoris, tan per part dels propis treballadors
de Bon Preu que veuen recompensat l’esforç que suposa la
tria d’aliments no aptes per la seva comercialització però
perfectament aprofitables pel seu consum, per no haver-los
de llençar, com pel què fa a les entitats socials receptores
d’aliments per poder ajudar a col·lectius en dificultats.

Producció d’energia renovable
El grup Bon Preu va invertir en instal·lacions de producció fotovoltaica, que permeten aprofitar les cobertes dels
edificis i d’aquesta manera produir energia elèctrica sense
emissions de CO2. Val a dir que les intal·lacions de Valls i
Piera van ser pioneres en tot l’estat espanyol, pel seu nivell
d’eficiència.

Grup Bon Preu ja col·labora amb més de 140 entitats arreu
del país donant aliments per ajudar a les comunitats on estem implantats.
Pel compromís social del Grup i amb l’afany de millorar
processos interns de gestió dels aliments no aptes comer-

732.218 kWh producció fotovoltaica
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Actes destacats
Dinar AIJEC
El dia 1 d’octubre, en Joan Font va ser convidat per inaugurar el cicle Dinars d’Emprenedors-Reflexions des de
l’experiència de l’AIJEC. Aquest acte va ser organitzat per
l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya, una entitat on s’agrupen joves amb empresa pròpia de
tota mena de sectors, i van voler comptar amb l’assistència
del President del Grup Bon Preu com un empresari d’èxit i
referent al món empresarial català. Aquest acte va comptar
amb una important repercussió en mitjans digitals i a les
xarxes socials.
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Intervenció de Joan Font a l’esmorzar
executiu de PwC i La Vanguardia
El 12 de novembre en Joan Font, president del Grup Bon
Preu va intervenir a l’esmorzar executiu organitzat per PWC
i La Vanguardia.
“Nosaltres estem més acostumats a fer que a parlar. Perquè
els empresaris com hem de parlar és amb fets i resultats”.
D’aquesta manera va iniciar la seva intervenció Joan Font, rodejat de 250 empresaris i directius de les principals empreses
a Catalunya i alts representants institucionals com Felip Puig,
alguns directors generals de la Generalitat de Catalunya, Xa-
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Premis i reconeixements
Premi al Millor Empresari

En Joan Font, President i Director General del Grup Bon
Preu, va ser guardonat amb el Premi al Millor Empresari a
judici dels lectors d’Actualidad Económica.
L’acte d’entrega dels Premis a l’Èxit Empresarial de Catalunya va comptar amb la presència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable Senyor Felip Puig, el qual va reivindicar el paper de les
empreses com a creadores de riquesa,“...els guardonats
d’avui són el fidel reflex d’una capacitat de superació des
de l’economia, amb compromís social, que fan que Catalunya sigui una de les societats més obertes i dinàmiques
de la Unió Europea...” i va voler destacar el creixement dels
establiments del Grup Bon Preu.

5
Premi Martí Gasull en defensa per la
llengua

El mes de febrer, Bonpreu i Esclat vam rebre el 3r premi
Martí Gasull, en reconeixement a la política lingüística que,
des dels seus inicis, usa la llengua catalana de manera natural en tots els aspectes de la seva activitat.
En l’acte de lliurament, en Joan Font, Director General del
Grup Bon Preu, va recollir el guardó de mans del President
de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemon.
Martí Gasull i Roig (Barcelona, 2 d’abril de 1969 - Manāslu,
Nepal, 23 de setembre de 2012) va ser un activista per la
llengua catalana i un dels fundadors i principal impulsor de
la Plataforma per la Llengua. El premi “Martí Gasull i Roig
a l’exemplaritat en defensa de la llengua” es va anunciar el
gener de 2013 per tal de recordar els valors que van guiar
en Martí i alhora reconèixer aquelles persones i entitats que
treballen en favor de la llengua catalana.
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Notícies rellevants
Bon Preu impulsa els formatges
artesanals de qualitat i proximitat
d’ACREFA

5
El Grup Bon Preu conserva els nius de les
orenetes de l’Agut

El Grup Bon Preu ha tingut en compte els nius d’orenetes de
cua blanca presents a l’antiga fàbrica Agut en el procés de rehabilitació de l’edifici per instal·lar un nou supermercat Esclat
a Terrassa.

El Grup Bon Preu amplia el seu compromís amb el
consumidor i el territori tot oferint més productes frescos de
proximitat.
ACREFA es va crear el 1983 i representa 73 productors artesanals de tot Catalunya que elaboren més de 250 varietats de
formatges, làctics i postres làctics de gran qualitat. Gràcies a
aquest acord s’aportarà més visibilitat al formatge artesà de
qualitat i es facilitarà la comercialització d’aquests productes
làctics artesans de qualitat elaborats per petits productors del
país.
El mes març, els establiments Bonpreu i Esclat i ACREFA van
començar a potenciar la seva oferta de productes frescos de
proximitat: formatges, làctics i derivats de gran qualitat elaborats per artesans catalans membres d’ACREFA. Es tracta
d’una aposta que ha beneficiat no només el consumidor dels
establiments Bonpreu i Esclat, sinó també l’economia del territori.

El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Terrassa, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya i el Grup Bon Preu han treballat conjuntament
per trobar un nou emplaçament per a aquests nius al mateix
edifici i evitar, així, possibles molèsties als animals durant les
obres i també en la futura activitat comercial que es desenvoluparà en aquestes instal·lacions situades a l’avinguda de
Josep Tarradellas, a la cantonada del passeig del Vint-i-dos
de Juliol.
Amb l’arribada del bon temps, les orenetes han tornat i han
ocupat els nius nous, fet que confirma que la intervenció ha
estat tot un èxit.
Les orenetes de cua blanca són ocells insectívors que tenen
un paper molt important en el control de plagues i insectes,
per això són una espècie protegida per la llei.
Es conserva el mateix nombre de nius i se situen en un emplaçament més tranquil
Els nius d’orenetes eren en tres emplaçaments: a la façana
del carrer del Marquès de Comillas, a la façana de l’avinguda
de Josep Tarradellas i a la torre de l’avinguda de Josep Tarradellas.
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Grup Bon Preu incrementa la venda de
productes sense gluten i augmenta la
seva oferta fins a més de 700 referències
Grup Bon Preu facilita a les persones al·lèrgiques o amb intolerància al gluten mantenir una dieta equilibrada i variada
gràcies a les més de 700 referències d’aliments de la marca
bonpreu sense gluten i d’altres proveïdors. A més a més,
tots els productes de marca pròpia bonpreu incorporen la
senyalització de producte, apte o no, per a celíacs en els
embolcalls.
Demanda creixent, oferta creixent
Des del començament d’any, els establiments Bonpreu i
Esclat han incrementat les vendes de productes específics
sense gluten respecte de l’any anterior. És una categoria
d’aliments que cada vegada té més demanda. Per això,
Bon Preu constantment incorpora a la seva oferta productes de noves marques i noves varietats que van sortint al
mercat per aconseguir un dels assortiments més amplis de
productes sense gluten del mercat. Són productes com ara
aperitius, begudes, preparats de carn, cereals, confitures,
conserves, galetes, gelats, postres, salses...
Actualment, la marca bonpreu té més de 26 famílies de
productes alimentaris amb referències sense gluten, que
engloben més de 700 productes.

La importància de l’etiquetatge
Les persones al·lèrgiques o amb intolerància al gluten, així
com les persones responsables de la seva alimentació, valoren molt la informació, la claredat i la qualitat de les dades
de l’etiquetatge dels productes. És per això, que la marca
pròpia bonpreu incorpora informació sobre els al·lèrgens
en els embolcalls tot utilitzant uns símbols molt gràfics fàcilment identificables i interpretables.
La celiaquia
Segons l’Associació de Celíacs de Catalunya (ACC), «la
celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune de
caràcter permanent en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten que provoca una atròfia
de les vellositats de l’intestí prim que afecta la capacitat
d’absorbir els nutrients dels aliments».
El gluten és una proteïna que està present als cereals (blat,
ordi, sègol, espelta, kamut i derivats de la malta).
Els establiments del Grup Bon Preu van ser uns dels primers supermercats del país a incorporar productes sense gluten als seus lineals. El 2006 van elaborar un estudi
amb l’ACC a partir del qual es va detectar que hi havia una
mancança de productes sense gluten, així com falta d’informació i d’un etiquetatge estàndard als supermercats en
general, que facilités la interpretació als consumidors sobre
aquest tipus d’aliments.

A més de la marca pròpia bonpreu, els establiments
Bonpreu i Esclat tenen més de 50 proveïdors de productes
que són aptes perquè els consumeixin les persones amb
intolerància al gluten.
A Bon Preu, més atenció al celíac
Per aquest increment de la demanda d’aquest tipus d’aliments, cada establiment Bonpreu i Esclat disposa d’una
secció degudament senyalitzada amb rètols on es poden
trobar els productes específics sense gluten. A més a més,
Bon Preu cada vegada fa més ofertes amb aquests articles
i, d’aquesta manera, fa que entrin al circuit normal d’ofertes
dels seus establiments Bonpreu i Esclat.
Pel que fa a les seccions, les fleques i les carnisseries de
les botigues del Grup també ofereixen productes elaborats
sense gluten.
Els clients de Bon Preu poden consultar a la web de l’empresa la llista de productes sense gluten classificats segons la tipologia d’aliments i, si tenen algun dubte, poden
adreçar-se al personal dels establiments o bé al telèfon
d’atenció al client del Grup Bon Preu: 902 16 09 25.
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i l’entorn
Bon Preu i la CUS signen un conveni
per mantenir la seva qualitat en
l’atenció al client

Responsabilitat social corporativa
segons els paràmetres G4(GRI)

Un dels principals atributs dels establiments Bonpreu i Esclat més valorats pels consumidors és l’atenció al client.
L’acord CUS, Associació de Consumidors, i el Grup Bon
Preu és buscar millores en aspectes de comunicació amb
el client, com ara en les etiquetes, al servei d’atenció al
client o la retolació dins dels establiments.
Els establiments Bonpreu i Esclat es caracteritzen per la
seva vocació de servei i millora contínua en l’atenció als
seus clients. De fet, és un dels aspectes més valorats pels
nostres clients, juntament amb la nostra àmplia oferta i la
qualitat dels productes. Per aquest motiu, el mes de maig
es va signar un acord de col·laboració amb la CUS, Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Consum i Alimentació,
per el qual l’entitat col·laborarà amb el Grup per identificar
oportunitats de millora en les seves comunicacions amb els
consumidors: etiquetatge de productes, servei d’atenció al
client, retolació...

El Grup Bon Preu en aquest exercici ha treballat per elaborar la memòria de sostenibilitat del 2016 segons les noves
pautes que Global Reporting Initiative (GRI), estableix en la
seva darrera versió G4.

La CUS, és una associació de consumidors sense afany
de lucre que va néixer l’any 1977 com a conseqüència de
la indefensió en la que es trobaven els usuaris del sistema
públic de salut, es va legalitzar al 1979. Al 1982 es va incorporar l’àmbit del consum, l’alimentació i la seguretat alimentària com a eixos transversals relacionats amb la salut.

En el marc d’aquest procés i d’acord amb el que estableix GRI, es va concretar que es realitzaria una consulta
externa als seus principals grups d’interès, a través d’un
qüestionari. Els defineixen 4 grups d’interès: Treballadors,
Clients, Proveïdors i Direcció.

Per fer-ho es varen definir les accions a seguir amb l’objectiu de determinar quins són els temes de sostenibilitat més
rellevants per l’organització.

En una fase inicial de l’anàlisi de materialitat es van detectar trenta sis aspectes potencialment rellevants pel Grup
que estaven relacionats amb els següents sis temes:
1- Gestió econòmica
2- Medi ambient
3- Proveïdors i pràctiques de compra
4 -Pràctiques laborals
5 -Clients i responsabilitat de producte
6- Societat

L’enquesta es va dissenyar per conèixer quin grau d’importància tindrà cada un dels trenta sis aspectes, pels quatre
grups d’interès que seran consultats.
L’enquesta es preveu poder-la emetre el segon semestre
del 2016.
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Trajectòria
del grup

Grup Bon Preu és el resultat d’una llarga trajectòria en el món
de la distribució a Catalunya amb més de quaranta anys d’activitat. És una empresa familiar i catalana que va néixer a
Manlleu (Barcelona) al 1974 a on va obrir el seu primer establiment autoservei, i el 1988 a Vilafranca del Penedès, el primer
el primer hipermercat de tot Catalunya.
Actualment el Grup es propietari de 207 punts de venda, dels
que 169 són establiments de distribució alimentària i 38 benzineres.
Els establiments de distribució alimentària, sota les ensenyes, Bonpreu (supermercats) Escalt (Hipermercats) i Iquodrive
(compra per internet i recollida amb cotxe), es l’ aposta per
un model amb un ampli ventall de productes i marques de
referència a uns preus altament competitius, en què es dedica una atenció especial als productes frescos de qualitat i
proximitat i s’ofereix un servei d’atenció al client molt acurat.
Les benzineres EsclatOil són estacions modernes d’autoservei de 24 hores que ofereixen els seus carburants a uns preus
molt competitius, aquest exercici pel peu per litre a sigut inferior a 1€. Tots els punts de venda EsclatOil estan dissenyats
i construïts amb les darreres tecnologies i sistemes de seguretat i de respecte al medi ambient, que garanteixen un servei
eficient i de qualitat als usuaris.
En aquest exercici 2015 el grup ha crescut un 11% respecte
a l’exercici anterior. Això suposa que ha passat de facturar
888,4 M€ de vendes netes (sense IVA), el 2014, a 986,2 M€,
el 2015.
També remarquem d’aquest exercici, que s’han superant del
200 punts de venda, s’ha obert l’Escat de Terrassa i s’han
iniciat les obres de la nova central logística de Balenyà que
serà operativa el 2016 i que donaran servei a tota la xarxa
d’establiments del Grup.

1974

Primer establiment d’autoservei a Manlleu

1979 Inauguració del primer super de Vic al C/ Morgades

1982

Compra magatzem de Les Masies de Voltregà,
4000m² coberts.

1988

Decisió de crear una ensenya d’hipermercats.
Inauguració de l’Esclat de Vilafranca.

1990

Entrada a la ciutat de Barcelona.

1995

Decisió crear ensenya benzineres.
Inauguració de la benzinera de Malla.
Compra finca Balenyà, 100.000m² de terreny.

2010

Compra de la xarxa Intermarché

2011

Compra finca Bòbila, 40.000m² de terreny.

2012

Decisió entrada canal online,
creació ensenya Iquodrive i
inauguració Iquodrive Girona.

2015

Més de 200 establiments.
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Els últims 10 anys

Facturació

316 M€
986,1 M€

2005
2015

19,1 M€
69,7 M€

2005
2015

100
169

2005
2015

2.227
5.259

2005
2015

19.698.631
50.802.606

2005
2015

evolució de les vendes

Inversió

evolució de la inversió

Establiments
evolució dels
punts de venda

Equip humà
evolució del nombre
de col·laboradors

Actes de
compra

evolució dels actes
de compra

40.000 m2

d’espai per a la futura expansió
del Grup Bon Preu

Les Masies de Voltregà
(edificats)

17.000 m

2

Seu social
Magatzem central 1
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Balenyà
(de parcel·la)

Balenyà

Barcelona-Mercabarna

(ediﬁcats)

(edificats)

130.518 m

34.850 m

Serveis logístics

Magatzem central 2
Planta processadora
Distribuïdora de producte carni
Magatzem de xarcuteria i formatgeria
Magatzem de fruita i verdura
Instal·lació fotovoltaica

2

2

3.000 m2

Trajectòria
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Àmbit d’actuació
El Grup Bon Preu té presència al 70% de les
comarques catalanes.

Montsià
2 Bonpreu

53

DIRECTORI
ESTABLIMENTS

54

DIRECTORI
ESTABLIMENTS

ALCANAR
Av. Constitució, 8

977 73 15 38

CANET DE MAR
Av. General Moragas, 2-4-6

93 794 29 39

ALCARRÀS
Av. Catalunya, 81

973 78 45 18

CASTELL-PLATJA D'ARO
Av. Castell d'Aro, 46

972 82 98 61

ARBÚCIES
Ctra. Gi-552, Km. 16'35

972 86 18 68

ARENYS DE MAR
Av. de Pau Costa, 24-26

CENTELLES
C/ de Sant Josep, 44

93 826 87 16

937 92 45 50

BANYOLES
C/ Mata,11
C/ Dels tel.lers, 116

CERVELLÓ
C/ Major,113

93 660 32 88

972 58 44 25
972 58 44 25

CERVERA
Av. de Tarrega s/n

973 53 08 08

BARCELONA
Pl. de la Llibertat, s/n
Pg. de la Zona Franca, 244
Mercat mpal. del Port, Pl. de la Marina de Sants
Pg. de Valldaura, 148
C/ de Verdi, 105-107
C/ de Jordi de St. Jordi, 1-3
C/ de la Ciutat d'Elx, 23
C/ del Capità Arenas, 58
Av. Josep Tarradellas, 35-45
C/ Independència, 313
C/ Provença, 185
C/ Canigó, 48-50
C/ de la Indústria, 90-92
C/ de Sepúlveda, 111-115 B
C/ de Provença, 335-337
C/ de Tamarit, 130
C/ de St.Antoni Mª Claret, 264
C/ de Pi i Margall, 22-24
C/ Andrade, 58
Pl. Dr. Letamendi, 36
C/ de Sardenya, 278
Gv de les Corts Catalanes, 192 bis
C/ de Mallorca,651
Av. República Argentina, 238
C/ de Trafalgar, 12
C/ Gran de St.Andreu, 36-40
C/ d'Ausiàs Marc, 23
C/ de Santanyí, 6
C/ del Taquígraf Serra, 3-5
C/ de Sicília,370-376
C/ del Dr. Santponç, 125
C/ Llull, 200

93 218 19 34
93 432 44 05
93 431 74 24
93 428 40 78
93 238 88 73
93 408 51 55
93 243 50 30
93 280 28 68
93 444 94 08
93 436 93 65
93 452 66 48
93 427 99 18
93 436 36 25
93 451 46 74
93 476 42 93
93 292 99 36
93 435 52 39
93 213 71 50
93 307 00 28
93 452 10 20
93 231 34 33
93 296 59 73
93 351 77 25
93 211 69 81
93 269 07 73
93 311 16 05
93 302 06 33
93 408 79 11
93 419 60 76
93 476 29 28
93 346 96 12
93 689 63 12

COLLBATÓ
Av. Centenari Amadeu Vives, 2 "Pla del Castell" 93 777 96 84
Av. Centenari Amadeu Vives, 2 "Pla del Castell" 93 709 95 00

BADALONA
Av. Sant Ignasi de Loiola, 10

93 689 63 10

BENICARLO
Av. del Papa Luna, 314

964 46 04 03

BERGA
C/ Aurora Bertrana, 12

93 825 30 05

CABRERA DE MAR
Ctra. Nacional II, nº 70
Ctra. Nacional II, nº 70

93 793 60 85
93 759 85 41

CALELLA
C/ la Bruguera, 205

93 769 72 67

CAMPRODON
C/ de Freixenet, 48

972 74 04 55

CUNIT
Av. Barcelona, cant. C/ Ebre

977 67 55 81

DELTEBRE
Av. Generalitat, s/n
Av. Generalitat, s/n

977 48 75 83
977 48 75 83

EL VENDRELL
Ctra. De Sant Vicenç, s/n (Les Deveses
)

977 74 98 00

EMPURIABRAVA
Sec. Sant Maurici, 21
Sec. Sant Maurici, 21

972 45 42 37
972 45 42 37

FIGUERES
Av. dels Paisos Catalans, 2
Av. dels Paisos Catalans, 2
C/ Nou, s/n, Rda. Sud
Pl. de Joan Tutau Vergés cant. c/ Llançà s/n

972 51 06 81
972 51 06 81
972 51 61 29
972 67 36 69

FLIX
Pl. Ind. La Devesa, s/n

977749400

GIRONA
Ctra. De Sta. Coloma, 106
Ctra. De Sta. Coloma, 106
C/ de Sta. Eugènia, 66
C/ Migdia,104-110
Av. De Lluís Pericot, s/n

972 39 68 89
972 39 68 89
972 23 47 67
972 48 78 10
972 48 66 21

GRANOLLERS
C/ de Girona, 225

93 840 50 69

HOSTALRIC
C/ Pompeu Fabra, 2
C/ Pompeu Fabra, 2

972 80 71 23
972 80 71 23

L'ESCALA
C/ de la Closa d'en Llop, 80
C/ de la Closa d'en Llop, 80

972 77 37 50
972 77 37 50

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
C/ de Sta. Anna,16-18-20
Av. del Carrilet, 139-143

93 338 39 86
93 296 55 78

LA BISBAL D'EMPORDÀ
Ctra.de Girona a Palamós,km 23

972 64 67 31
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LA GARRIGA
C/ de Can Xic Corder, 1

93 871 83 58

LA JONQUERA
Av. de Galícia, 2-4

972 55 58 80

LLAGOSTERA
C/ Xaloc, 1 cant. c/ Garbí
C/ Xaloc, 1

972 83 20 83
972 83 20 83

LLEIDA
C/ de l'Enginyer Antoni Llobet s/n
C/ de l'Enginyer Antoni Llobet s/n

972 27 32 68

PALAFRUGELL
Av. d'Espanya, s/n
Costa Brava Boulevard (La Fanga)
Costa Brava Boulevard (La Fanga)

972 30 79 27
972 61 10 76
972 61 10 76

PALAMÓS
Camí del pla del Llop, 2
Camí del pla del Llop, 2
Av. de Catalunya, 40
C/ de Sant Joan Baptitsta de la Salle, s/n

972 60 34 15
972 60 34 15
972 31 24 83
972 31 48 36

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
C/ de Barcelona, 5-7

93 864 54 46

Av. De Catalunya, 1

973 21 42 53
973 21 42 53
973 15 85 00
973 15 85 07

LLIÇÀ D'AMUNT
Ctra. Caldes, 142

93 860 75 61

PALLEJÀ
C/ de Joan Maragall, s/n

93 663 42 33

LLORET DE MAR
C/ del Torrentó, 43
Av. de Vidreres, 147-149

972 37 14 69
972 37 70 95

PIERA
Avda. D'Igualada, 97
Avda. D'Igualada, 97

93 779 41 04
93 779 41 04

PUIG-REIG
C/ de Pau Casals, 16

93 838 01 89

PUIGCERDÀ
Av. del Coronel Molera, 12

972 14 11 88

REUS
Av. del Dr.Vilaseca, 6-9
C/ de Pere de Luna, 40-42
C/ Argentina, 13
C/ Argentina, 13

977 33 12 70
977 77 16 30
977 76 90 54
977 76 90 54

RIPOLL
C/ Josep Mª. Pellicer, 64
Ctra. Barcelona, KM 100
Pl. de Josep Terradellas, s/n

972 70 31 98
972 71 58 17
972 70 03 32

RIPOLLET
Rbla. de St Jordi, 69

93 594 25 11
977 80 70 25
977 80 70 25

MAÇANET DE LA SELVA
Av. Torderola 2-10

972 80 71 17

MALLA
Ctra. C-17 Km. 55
Ctra. C-17 Km. 55

93 885 63 92
93 885 05 36

MANLLEU
Ctra. d' Olot, 1
C/ Vilamirosa, 90
Pg. de St.Joan, 218
Pg. de St.Joan, 240

93 851 34 64
93 851 56 17
93 825 34 90
93 825 34 23

MANRESA
C/ de la Trieta, 33

93 874 88 39

MATARÓ
Pl. de Cuba, s/n
C/ Moratin, 38-40

93 796 15 92
93 798 39 36

RODA DE BERÀ
C/ Hispano Suiza, 1
C/ Hispano Suiza, 1

MIAMI PLATJA (MONT-ROIG DEL CAMP)
Av. de Barcelona, 185

977 74 91 10

RODA DE TER
Av. Miquel Martí i Pol s/n

93 850 03 37

ROSES
C/ del Cap Norfeu, 53
C/ del Dr. Barraquer, 10

972 15 29 29
972 45 98 91

SALLENT
C/ Balmes, 2 - 4 - 6 - 8

93 837 38 99

SALOU
C/ de Barcelona, s/n
C/ Victòria dels Àngels, 2
C/ Victòria dels Àngels, 2

977 35 37 47
977 34 80 86
977 38 10 98

SALT
C/ Major, 167

972 24 28 86

MOLLET DEL VALLÈS
Av. de Burgos, 15
C/ de Nicaragua,s/n. Pl. Can Borrell

93 689 76 59
93 689 77 99

MONTMELÓ
Av. Mil.lenari, 21

93 568 13 03

MÓRA LA NOVA
Pl. Ind. Aubals, C/ Romaní, parc.3 i 4
Pl. Ind. Aubals, C/ Romaní, parc.3 i 4

977 41 44 17
977 41 44 17

OLESA DE MONTSERRAT
C/ Jacint Verdaguer, 35
C/ Jacint Verdaguer, 35
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OLOT
C/ de Pere Llosas, 9

93 778 29 55
93 778 29 55
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SITGES
C/ St. Gaudenci, 3

93 811 49 48

TARADELL
Ctra. de Montrodon, 9

93 812 68 07

ST. ADRIÀ DEL BESÓS
C/ de Mn Cinto Verdaguer, 2

93 381 26 84

TARRAGONA
C/ de l'Alzina del Mas,15
Av. de Catalunya, 10

977 52 09 52
977 19 40 29

ST. ANTONI DE CALONGE
Av. Catalunya, 1

972 65 35 69

TERRASSA
Av. Josep Tarradellas, 2
Av. Josep Tarradellas, 2

ST. CARLES DE LA RÀPITA
C/ de St. Isidre, 200

93 722 51 91
93 722 51 91

977 74 31 79

ST. CELONI
Ctra.C-35 cant. C/ indústria
Ctra.C-35 cant. C/ indústria
C/ Germà Julià, 3-5

TONA
C/ Barcelona, 52

93 867 11 10
93 732 86 79
93 867 13 73

93 887 18 24

TORDERA
C/ del Camí Ral, 57
Ctra. N-II, cant. Camí del Ral

93 764 17 22
93 764 20 41

ST. FELIU DE GUIXOLS
Ctra. de Girona, 219

972 32 61 27

TORELLÓ
Av. del Castell, 39
Pl.Nova, 13
C/ de Manlleu, 117-123
Av. del Castell, 39
C/ Nou, 264

ST. FELIU DE LLOBREGAT
Rbla. de la Marquesa de Castellbell,4-6

93 825 34 18
93 825 34 19
93 825 34 10
93 850 51 16
93 850 52 01

93 632 51 66

ST. HILARI SACALM
Pg. de la Font del ferro, 61

972 86 95 17

ST. JOAN DE VILATORRADA
C/ del Pont, cant. c/ Canal

TORREFORTA-TARRAGONA
C/ Riu Besós, 1

938767247

977 19 60 44

ST. JOAN DESPÍ
Av. Lluís Companys s/n bxs.
Av. Lluís Companys s/n bxs.

93 477 28 40
93 477 28 40

TORROELLA DE MONTGRÍ
Ctra. GE 641, Km. 4,225
Av. de Lluis Companys s/n Pl.del Lledoner

972 75 10 70
972 76 16 15

ST. PERE PESCADOR
Ctra. de Castelló, 1
Ctra. de Castelló, 1

972 55 09 95
972 13 22 80

TREMP
Av. Pirineus, s/n
Av. Pirineus, s/n

973 65 28 78
973 65 28 78

ST. SADURNÍ D'ANOIA
C/ de Blai Madona s/n
C/ Barcelona, 13

93 826 60 00
93 891 05 24

ST. VICENÇ DE CASTELLET
Pl. Generalitat, 1
Pl. Generalitat, 1

VALLS
C/ dels Artesans,79 Pl.Ind.Valls
C/ dels Artesans,79 Pl.Ind.Valls
Ctra. Tarragona, 4

977 60 59 97
977 60 59 97
977 61 50 90

93 833 27 42
93 833 27 42

STA. COLOMA DE FARNERS
C/ Moragas, cant. C/ Llobregat, s/n
C/ Moragas, cant. C/ Llobregat, s/n

972 84 37 33
972 84 37 33

STA. CRISTINA D'ARO
C/ Monturiol Cant. C/Jacint Verdaguer s/n

VIC
C/ de Ripoll, 20 Pl. Mas Beuló
C/ St. Antoni, 6
Pg. de la Generalitat,44-46
C/ de Ripoll, 20 Pl. Mas Beuló
C/ de Torelló, cant. c/ Mare de Deu dels Munts
C/ Arquebisbe Alemany, 20-22

93 886 36 84
93 826 86 41
93 885 54 87
93 889 16 46
93 881 64 92
93 883 30 69

972 83 62 70

VILAFRANCA DEL PENEDES
Ctra. Barcelona, 115-117
Ctra. de Barcelona, 115-117
Av. Tarragona, 132-142
Av. Tarragona, 132-142

93 818 19 64
93 892 20 00
93 709 94 00
93 709 94 00

VILANOVA I LA GELTRÚ
Rbla. de la Pau, 34-36
C/ de Josep Coroleu, 52-56

93 816 08 68
93 709 91 99

VINYOLS I ELS ARCS
Ctra. N-340, Km 1.145
Ctra. N-340, Km 1.145

977 36 64 46
977 79 34 88

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
Av. Tres, 64
C/ del Casal dels Mogoda, 40
Av. Tres, 64
SÚRIA
Ctra. de Manresa, s/n

93 574 81 87
93 560 58 18
93 574 81 87

93 869 41 14
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