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La història de Nestlé al món és la d’una indústria alimentària que té els seus 
orígens a Vevey (Suïssa), el 1866, quan Henri Nestlé, nascut a Frankfurt 
(Alemanya) i establert a Vevey, s’interessa per l’alimentació infantil. Fruit de les 
seves investigacions, s’inicia la fabricació de la Farina Làctia Nestlé. 
 
Actualment és el primer grup alimentari mundial, amb 461 fàbriques en 83 països, 328.000 
empleats i una xifra de negoci de 67.836 milions d’euros. 

 
Nestlé a Espanya 
 

 
El 1905, Nestlé España va instal·lar la seva primera fàbrica a La 
Penilla (Cantàbria), dedicada inicialment a l’elaboració de Farina 
Làctia Nestlé i, al cap de poc, a la de Llet Condensada La Lechera. 
Tots dos productes, únics en el seu gènere aleshores, van tenir un 
paper molt important en l’alimentació infantil. 
 
Aquesta activitat pren entitat jurídica en constituir-se a Barcelona, el 
1920, la Sociedad Nestlé, Anónima Española de Productos 
Alimenticios, denominació que el 1995 canvia per la de Nestlé 
España S.A. 
 

Bernard Meunier, 
Director General de Nestlé España 
 
Agafant com a punt de partida el centre productor de La Penilla, al qual s’incorpora la fabricació 
de les xocolates el 1928, la xarxa industrial de Nestlé va anar creixent. Actualment, Nestlé 
disposa a Espanya d’un total de 12 centres de producció repartits arreu del país. 
 
Nestlé, amb una plantilla mitjana al voltant de les 6.000 persones, avui està present a sectors 
molt diversos de l’alimentació i ofereix al consumidor una gamma de productes alimentaris molt 
àmplia i diversa que, en un moment o altre de la vida, formen part dels seus hàbits de consum: 
aliments infantils, làctics, xocolates, cafès i begudes a base de cereals, productes culinaris, 
cereals per a l’esmorzar, gelats, ultracongelats, aigües minerals i especialitats de nutrició clínica. 
També té una important presència en el mercat d’aliments i productes per a la cura d’animals de 
companyia.  
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Amb una facturació de 2.085 milions d’euros el 2011, Nestlé és el líder del mercat en una àmplia 
gamma de productes. El 40% del total de la producció espanyola es destina a l’exportació, el 
principal destí de la qual són altres països d’Europa. 

 
Estructura 

 
Nestlé España, amb seu a Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), gestiona una àmplia gamma de productes. Està 
estructurada en diverses Direccions que s’assisteixen entre si. 
Unes, d’àmbit corporatiu, s’ocupen de les àrees de 
comunicació, financera, de producció, de recursos humans, de 
cadena de subministrament i de vendes. Altres concentren la 
seva activitat en la gestió de les diverses gammes de 
productes. 
 
A més a més, a Espanya hi ha altres societats del Grup: Cereal 
Partners España, Davigel España, Nestlé Waters España, 
Nestlé Purina PetCare 
España i Nespresso. 

 
Presència a Espanya 

 
El 1905, Nestlé va instal·lar la seva primera fàbrica a Espanya, a La Penilla (Cantàbria). Primer 
dedicada a l’elaboració de Farina Làctia Nestlé i, al cap de poc, a la Llet Condensada La 
Lechera, avui dia segueix essent un dels centres de producció més importants de l’empresa. 
Actualment Nestlé disposa d’un total de 12 centres de producció distribuïts en set comunitats 
autònomes. 
 
Estan situats a Pontecesures (Pontevedra), Gijón i Sevares 
(Astúries), La Penilla (Cantàbria), Araia (Àlaba), Girona i Viladrau (Girona), 
Castellbisbal (Barcelona), Reus (Tarragona), Valladolid i Miajadas (Càceres) 
i Herrera del Duque (Badajoz). 
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Vendes1 
 
Malgrat el complex context en què ha desenvolupat la seva activitat el 2011, Nestlé ha consolidat 
la seva tendència de creixement que va reprendre l’any passat, assolint una xifra de negoci de 
2.085 milions d’euros. 
 
Les vendes realitzades al mercat espanyol van totalitzar 1.588 milions d’euros i van créixer un 
4,2% respecte l’any anterior, gràcies a la constant inversió en innovació i el recolzament a les 
marques més emblemàtiques. 
 
Per la seva banda, les exportacions van sumar un total de 497 milions d’euros i van créixer un 
29,6% respecte l’exercici anterior, gràcies a les importants inversions dutes a terme en la seva 
estructura productiva i a l’alta competitivitat de les fàbriques espanyoles del Grup, entre les quals 
destaquen les realitzades a la nova fàbrica de NESCAFÉ Dolce Gusto, a Girona, i a la de La 
Penilla (Cantàbria).  
 
La innovació ha estat clau a l’hora de defensar la posició de mercat del conjunt de negocis de la 
Companyia al canal Retail, malgrat el constant augment del pes de les marques de distribució al 
llarg de l’exercici. El pes de la innovació sobre la xifra de vendes ha estat d’un 14,3% del total, en 
línia amb l’any anterior.  

 
L’equip humà 
 
A Espanya, Nestlé dóna feina directa a prop de 6.000 persones. L’àmplia gamma de productes i 
mercats, així com la diversitat de qualificacions necessàries per cobrir els diversos llocs de 
treball, permet oferir oportunitats a persones de formació molt diversa.  
 
La motivació de l’equip humà és una preocupació constant. La política de promoció interna, 
aplicada amb gran èxit a l’empresa, fa de la formació una de les eines més importants per 
garantir la competitivitat dels recursos humans. 
 
A la seva seu central, Nestlé España disposa d’un centre de formació propi, l’activitat del qual es 
complementa amb la que es duu a terme a les fàbriques i al centre internacional de Rive-Reine, 
a Suïssa. En casos molt específics també es recorre a institucions externes. Anualment 
s’imparteixen al voltant de 160.000 hores de formació en horari laboral.

                                                
1 Aquestes dates reflecteixen l’activitat comercial conjunta de Nestlé España SA, Productos del Café SA, Helados y 
Postres SA, Davigel España SA, Nestlé Purina PetCare España SA, Nestlé Waters España SA, Aquarel Ibérica SA, 
Nestlé Healthcare Nutrition SA i Cereal Partners España AEIE (50%). També inclouen la xifra de negoci de Nespresso, 
que no es consolida localment. 
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El compromís de Nestlé 
 
Poques empreses al món es poden enorgullir d’una trajectòria tan dilatada com la de Nestlé. Tot 
es remunta al 1866, quan Henri Nestlé va començar a fabricar, a Vevey (Suïssa), la farina làctia, 
un producte que va revolucionar el món de la nutrició infantil. Des d’aleshores, aquell modest 
laboratori s’ha convertit en el primer grup alimentari mundial, però l’esperit de servei que va 
animar el seu fundador continua plenament viu i vigent. 

 
Innovació 
 
L’evolució de l’alimentació està estretament vinculada al desenvolupament científic. És per això 
que Nestlé ha fet de la innovació un dels pilars de la seva activitat empresarial i el 2011 va 
invertir més de 1.600 milions d’euros en R+D. Nestlé compta amb 29 centres d’investigació i 
desenvolupament repartits per tot el món, la tasca dels quals engloba des de la contínua 
optimització nutricional dels productes fins al desenvolupament de nous processos de fabricació i 
conservació, passant per tot el que té a veure amb les propietats organolèptiques dels aliments. 

 
Qualitat 
 
Si hi ha una clau que permet explicar l’èxit de Nestlé és, sens dubte, la contínua recerca de la 
qualitat. Des de l’adquisició de les matèries primeres fins a la presentació final al consumidor, 
tots els processos d’elaboració i distribució estan sotmesos a una estricta i rigorosa normativa. 
Aquest esforç, rere el qual hi ha l’autèntic compromís de totes les persones que hi estan 
implicades, ha convertit el nom de Nestlé en sinònim de seguretat i confiança per als 
consumidors. 

 
Nutrició i benestar 
 
El lideratge de Nestlé en el camp de l’alimentació infantil, així com la seva experiència en el de la 
nutrició clínica, avalen els seus profunds coneixements en matèria de nutrició, que aplica a tots 
els seus productes. Nestlé treballa per posar a l’abast dels consumidors productes que els 
permetin gaudir d’una alimentació diversa i equilibrada i, alhora, plaent. Aquest esforç avui dia es 
veu plasmat en una extensa gamma de productes, de gran qualitat nutricional i adequats a les 
diverses etapes de la vida. 
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Consumidors 
 
Dia rere dia, Nestlé procura adaptar els seus productes a les necessitats i gustos d’una societat 
en contínua evolució. Una prova d’això és que, només a Espanya, cada any veuen la llum més 
de cent novetats. Escoltar els consumidors, conèixer els seus desitjos i respondre a les seves 
expectatives de manera ràpida i eficaç és un dels seus principals compromisos. Nestlé España hi 
manté contacte directe mitjançant una línia d’atenció telefònica i la secció “Contacta” del seu 
web. A través d’aquests canals, cada any s’atenen més de 60.000 consumidors que aporten 
suggeriments i comentaris, o bé preguntes que són contestades de manera personalitzada per 
part de nutricionistes a través del Servei d’Atenció al Consumidor.  

 
Gestió responsable 
 
La protecció del medi ambient, la formació de l’equip humà i el respecte als drets humans i 
laborals són principis que regeixen l’actuació de l’empresa en tots els seus àmbits. En aquest 
sentit, una de les seves principals preocupacions és aconseguir un desenvolupament sostenible 
que permeti la preservació de l’entorn per a les futures generacions. Per aquesta raó, a través 
del seu Sistema de Gestió Mediambiental propi, la reutilització dels residus industrials i l’estalvi 
d’aigua i energia figuren entre les seves prioritats. A més a més, Nestlé considera els seus 
col·laboradors com l’actiu més important de la companyia, i és per això que inverteix 
constantment en la seva formació contínua. 
 
I per últim, però no menys important, Nestlé cuida particularment la integració de l’empresa en 
les comunitats on estan instal·lats els seus centres de treball, respectant els seus costums i 
tradicions. El Grup Nestlé és membre de The Global Compact, una iniciativa de les Nacions 
Unides a favor dels drets humans, laborals i mediambientals, i contra la corrupció. També forma 
part de la Sustainable Agriculture Initiative Platform, una iniciativa de la indústria alimentària per 
a promoure una agricultura sostenible. 
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