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Façana del supermercat del carrer Carlos V, a la Ciutat Autònoma de Melilla.Menchu i Jesús, treballadors del supermercat de La Almadraba, a la Ciutat  
Autònoma de Ceuta.

Amanida elaborada amb espirals de llenties.

Amanida de la nova secció “A punt per Menjar”.

Coberta enjardinada del supermercat 
del carrer Ayala, a Madrid. 

Supermercat en construcció a Canidelo, Vila Nova de Gaia, 
Porto.

Izaro i Esther, “Caps” del supermercat de Leruntxiki a 
Elgoibar, Guipúscoa.
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Nova bossa de paper de Mercadona. 

Furgoneta de repartiment a un menjador social a Osca.

Nova secció de forn. 

Nou servei de compra Mercadona Online.
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ELS 
NOSTRES FETS
MÉS 
RELLEVANTS 
2018

“EL CAP”

300
NOVETATS A 
L’ASSORTIMENT

75
millores de producte

11
SUPERMERCATS AMB 
LA NOVA SECCIÓ 
“A PUNT PER MENJAR”

5,3
MILIONS DE LLARS
compren a Mercadona

215
reformes

400
SUPERMERCATS AMB EL 
NOU MODEL DE BOTIGA 
EFICIENT (Botiga 8)

1.636
BOTIGUES EL 2018
29 obertures
20 tancaments

15,3 %
QUOTA DE MERCAT 
en superfície total de 
venda de la distribució 
organitzada a Espanya

70
MILIONS D’EUROS 
invertits en formació

1.800
NOUS LLOCS DE 
TREBALL FIXOS

85.800
TREBALLADORS
amb ocupació estable 
i de qualitat

300
a Portugal

85.500
a Espanya

1.328
EUROS/MES BRUTS 
de sou d’inici del personal 
base a Espanya
1.193 EUROS/MES NETS

325
MILIONS D’EUROS 
de prima variable repartits 
entre la plantilla

EL TREBALLADOR
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EL CAPITAL

2.387
PROVEÏDORS 
COMERCIALS 
i de servei

+20.000
PIMES I 
PRODUCTORS 
de matèries primeres

1.504
MILIONS D’EUROS 
INVERSIÓ (+50 %)

470
MILIONS D’EUROS 
destinats a reforçar els  
FONS PROPIS

40
MILIONS D’EUROS  
d’inversió en 
MEDI AMBIENT

24.305
MILIONS D’EUROS 
FACTURACIÓ (+6 %)

11.848
milions de quilos-litres 
(quilitres) venuts (+2 %)

593
MILIONS D’EUROS 
BENEFICI NET (+84 %)

EL PROVEÏDOR LA SOCIETAT

1.400
PROVEÏDORS TOTALER

18.640
MILIONS D’EUROS 
COMPRES A ESPANYA,
(més del 85 % del total)

+1.107
milions d’euros 
que el 2017

IMPACTE DE LA CADENA 
DE MUNTATGE DE 
MERCADONA A ESPANYA:

630.000 
llocs de treball directes, 
indirectes i induïts 
3,4 % de l’ocupació total

1,9 %
del PIB espanyol
22.900 milions d’euros

COMPROMÍS SOCIAL:

8.300
tones d’aliments donats

Col·laboració amb:
170 menjadors socials 
60 bancs d’aliments 

33
fundacions i centres 
ocupacionals

TRANSPORT SOSTENIBLE:

54
camions propulsats amb gas

18  
megatràilers

1.575
MILIONS D’EUROS 
Contribució Tributària de 
Mercadona a Espanya

+1.000 persones amb 
discapacitat intel·lectual 
elaboren els murals de 
trencadís dels supermercats

43  
DIES   
de termini de pagament 
als Proveïdors Totaler
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MISSATGE DEL 
PRESIDENT

A Mercadona hem dut a terme moltes iniciatives 
transformadores el 2018. Durant aquests dotze mesos, 
tots hem treballat dins del model de referència que 
tenim per satisfer les necessitats dels nostres clients 
(“El Cap”, com l’anomenem internament) i dels altres 
components de la companyia: Treballador, Proveïdor, 
Societat i Capital. I hem seguit transformant la 
companyia gràcies a la determinació i al compromís 
de tots els qui formem part d’aquest projecte, que 
persegueix un creixement basat en l’eficiència, la 
diferenciació, la sostenibilitat i la creativitat innovadora. 

Per assolir aquest objectiu, és fonamental continuar 
mantenint en la nostra feina diària la disciplina d’aplicar 
sempre els mètodes i els valors que conformen la nostra 
essència com a empresa. Cal entendre que l’èxit no 
continua de manera automàtica i que és necessari ser àgils 
per adaptar-nos amb immediatesa a les noves necessitats 
dels clients, així com disruptius i inconformistes per 

abordar els canvis. És el que ens permet afrontar no 
només els reptes presents, sinó també estar preparats 
per a les successives onades de canvi que han d’arribar.

Avui ja no som només una empresa de supermercats 
físics: també comencem a ser una empresa de 
supermercats online, després de la posada en 
marxa del projecte de Mercadona Online. Avui ja 
no només venem productes perquè “El Cap” se’ls 
prepari a casa: els estem preparant a la nova secció 
“A punt per Menjar”. I juntament amb aquests nous 
projectes, continuem construint, conjuntament amb 
1.400 Proveïdors Totaler, un Assortiment Eficaç que, 
producte a producte, aporta diferenciació. El nostre 
objectiu és ser la millor opció per als clients i, per això, 
la nostra obsessió és prescriure a “El Cap” productes 
innovadors amb la màxima qualitat al menor preu. 

La suma de totes aquestes iniciatives i estratègies, 
juntament amb el desenvolupament del Nou Model de 
Botiga Eficient (que internament anomenem Botiga 8) 
i el projecte de  Frescos Global, amb la incorporació de 
millores importants a les nostres seccions de frescos i 
una major adaptació a l’assortiment local, ha fet que 
el 2018 Mercadona incrementi les vendes en superfície 
constant en un 6 %, fins als 24.305 milions d’euros.

Igualment, continuem avançant en el nostre salt 
internacional gràcies a l’esforç de les més de 300 
persones portugueses que s’han unit al projecte de la 
companyia a Portugal, país on tenim previst obrir 10 
botigues durant el 2019 als districtes de Porto, Braga i 
Aveiro, així com el nostre primer bloc logístic a Póvoa 
de Varzim, Porto. 

També, i amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i 
la productivitat en els nostres processos, hem seguit 
invertint en la construcció i les reformes dels blocs 
logístics per eliminar sobreesforços a les persones que 
hi realitzen la seva activitat diària. Però a més, el 2018 
hem posat en marxa una sèrie d’iniciatives que reforcen 
la nostra competitivitat, des d’una gestió de comandes 
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mesures pioneres que els fan més igualitaris i socials per a 
les 85.800 persones que formen Mercadona, després de 
la creació en aquests dotze mesos de 1.800 nous llocs de 
treball estables i de qualitat. Amb ells, la companyia, amb 
el convenciment que el creixement ha de ser compartit, 
ha repartit entre les treballadores i els treballadors, un any 
més i en concepte de prima per objectius, la quantitat de 
325 milions d’euros del benefici generat.

I el 2019, el nostre repte segueix sent el mateix: perseguir 
un creixement sostenible basat en l’eficiència, la 
diferenciació, la sostenibilitat i la creativitat innovadora, 
en què la implantació d’eines digitals ens servirà com 
a impuls accelerador. En aquest camí pel qual hem 
decidit avançar, som conscients que assumirem riscos i 
cometrem errors, i que la millor manera de corregir-los 
és tenir la voluntat d’admetre’ls amb humilitat. I també 
sabem que, de vegades, quan el camí no existeix, l’haurem 
de crear. Per a això, com ha succeït al llarg de la història 
del Projecte Mercadona, comptem amb el suport dels 
nostres accionistes i del nostre Consell d’Administració, 
el lideratge i la determinació dels quals contribueixen a 
perseguir la nostra visió de tenir una empresa que la gent 
vulgui que existeixi; fent el que pertoqui a cada moment, 
convençuts que, tal com reflecteixen els autors del llibre 
Capitalismo Consciente, “de la mateixa manera que 
les persones no vivim només per menjar, les empreses 
tampoc existim només per aconseguir beneficis; ara bé, 
les persones no podem viure sense menjar i les empreses 
no podem viure sense beneficis”. 

Juan Roig

més eficient que redueix els estocs, fet que garanteix 
un proveïment real, a una millor organització en els 
processos i les tasques, amb l’optimització consegüent 
de l’espai als nostres supermercats.

Sabem que la nostra responsabilitat com a empresa 
passa per avançar-nos als canvis mediambientals i 
socials que la societat demana. Conscients que encara 
ens queda molt per fer, però amb el compromís ferm de 
continuar avançant, aprofitem també la innovació per 
impulsar nombroses iniciatives que contribueixen a fer 
de les ciutats i dels entorns en què tenim presència un 
lloc més sostenible. Són exemples d’aquest compromís 
l’ús de camions de gas, la construcció de jardins urbans 
i cobertes verdes en alguns dels nostres supermercats o 
les diferents iniciatives que tant en benestar animal com 
en l’eliminació de plàstics estem duent a terme.

Tot aquest procés d’adaptació i renovació constant 
és una realitat que avança gràcies a l’esforç inversor 
sostingut de la companyia; un esforç inversor que, en el 
nostre cas, abordem com una aposta pel mitjà i el llarg 
termini. Aquest esforç, que el 2018 ha estat de 1.504 
milions d’euros destinats a construir el Mercadona 
del futur, ens està ajudant a complir la màxima de 
perseguir primer la satisfacció de “El Cap”, perquè amb 
això arriba la venda i després el benefici. L’aplicació 
cada dia d’aquesta estratègia i els resultats excel·lents 
de les iniciatives descrites anteriorment han fet créixer 
el benefici net més d’un 80 %, fins a arribar als 593 
milions d’euros. Això ratifica el que fa dos anys ja vam 
explicar i allò a què ens comprometem: el benefici per 
als cinc components en el llarg termini és la inversió 
que estem fent per transformar Mercadona.

Gràcies a aquesta transformació constant, l’afany de 
superació, la passió i l’alt nivell de compromís de totes 
aquelles persones que formen part de la companyia, 
Mercadona és avui més productiva i àgil del que era. 
Durant el 2018, també s’ha dut a terme, juntament amb 
els sindicats, la renovació del conveni col·lectiu d’empresa 
i el pla d’igualtat per cinc anys, en què es tornen a aplicar 

L’èxit no continua de manera 
automàtica, és necessari ser 
àgils per adaptar-nos amb 
immediatesa a les noves 
necessitats; i disruptius i 
inconformistes per abordar 
les successives onades de 
canvi que han d’arribar
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Patricia Cortizas  
Directora General en 
formació

David Cid
Director General de 
Compres Derivats del 
Petroli

Ramón Bosch
Director General  
Financer i Fiscal

COMITÈ DE DIRECCIÓ
Assegura el bon funcionament de l’organització i la determinació i el compliment 
de les polítiques i dels procediments que estableix el Consell d’Administració.

Juan Antonio Germán 
Director General de 
Relacions Externes i 
Mecenatge

José Jordá   
Director General de 
Botigues i Prescripció 
Peribles

Oriol Montanyà       
Director General de 
Logística

Rosa Aguado
Directora General  
d’Obres i Expansió

Aleix Juan
Director General 
d’Informàtica

Juan Roig
President
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Jose Miguel 
Fernández
Director General de 
Compres Làctics, Vi i 
Cervesa

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

Héctor Hernández 
Director General Jurídic, 
Organització i Marina de 
Empresas

Carlos Pérez
Director General de 
Compres Transformats del 
Camp

Francisco Espert      
Director General de 
Prescripció Secs

Daniel Blasco 
Director General de 
Recursos Humans

Consell d’Administració

És l’òrgan encarregat del govern de l’organització i de 
la representació de la companyia.

President Juan Roig Alfonso

Vicepresidenta Hortensia Mª Herrero Chacón

Secretària del Consell Carolina Roig Herrero

Vocals Hortensia Roig Herrero

 Amparo Roig Herrero

 Juana Roig Herrero

 Rafael Gómez Gómez

 Fernando Roig Alfonso

Comissió d’Auditoria

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

President Rafael Gómez Gómez

Secretària Carolina Roig Herrero

Vocal  Juana Roig Herrero
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Fátima, “Cap” del supermercat d’Olivenza, Badajoz.

EL MODEL

MERCADONA, EMPRESA DE 
CAPITAL FAMILIAR, ÉS UNA DE 
LES PRINCIPALS COMPANYIES  

DE SUPERMERCATS I  
VENDA ONLINE A ESPANYA 

D’ençà de la seva fundació, el seu objectiu és assumir la 

responsabilitat de prescriure a “El Cap” (com internament 

denomina el client) la millor opció per satisfer les seves 

necessitats d’alimentació, neteja de la llar i higiene personal, 

així com les relacionades amb la cura de les seves mascotes. 

Gràcies a això, més de 5,3 milions de llars dipositen 

diàriament la seva confiança en  Mercadona a través dels 

1.636 supermercats que té repartits per tot Espanya i, des 

d’aquest any, també a través del seu nou canal de venda 

online per mitjà de magatzems propis que la companyia 

anomena internament “Ruscs”
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TRANSFORMAR MERCADONA

A mitjan 2018, Mercadona va posar en marxa “A punt per 
Menjar”, una nova secció que ofereix 35 plats cuinats i a 
punt per consumir. Al tancament de l’any, aquesta secció 
està disponible a 11 botigues de la província de València.

MERCADONA ONLINE A PUNT PER MENJAR

El maig del 2018 Mercadona va iniciar el “Laboratori” del 
seu projecte de venda online des del seu nou “Rusc”, on 
centralitza la preparació i la distribució de les comandes 
online. Aquest servei està disponible actualment a 134 
codis postals de la província de València, i està previst 
ampliar-lo a altres ciutats.

Façana del primer “Rusc” de Mercadona Online, a Vara de Quart, València.  Mariló, directora del projecte “A punt per Menjar”, juntament amb el seu 
equip al supermercat de la plaça de Francisca Navarro, a Burjassot, València.

134
CODIS POSTALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

35
PLATS

11
BOTIGUES

+ info. pàg. 37 + info. pàg. 41

Gitae estrum si dolor asperspere modis none sum doluptaquis excestet, 
qui rehenimincti nisqui cusdam re res sequi volupid mo et excearum.

Ut vid et aut reperchilis ditae et debis et officiendis recati quibeat 
iberspe reped quis mi, nimpostet volor assitendae eum fuga. 

Mercadona ha evolucionat des del Model  d’Interproveïdor 
cap a un nou concepte: el Proveïdor Totaler. Avui, a 
la companyia hi ha més de 1.400 Proveïdors Totaler, 
especialitzats en productes i no en categories, que 
elaboren productes de les marques pròpies per a 
Mercadona, amb les màximes garanties de seguretat 
alimentària i una gran qualitat, i coinnoven i desenvolupen 
conjuntament en funció d’allò que el client necessita.

Mercadona té actualment 400 supermercats adaptats 
al seu Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), projecte 
que va iniciar el 2016. Es tracta d’un nou concepte 
de supermercat que reforça l’excel·lència en el servei, 
optimitza l’acte de compra i redueix fins en un 40 % el 
consum energètic. La companyia també disposa de 660 
botigues amb el model Frescos Global.

EVOLUCIÓ MODEL PROVEÏDOR BOTIGA EFICIENT I FRESCOS GLOBAL

1.400
PROVEÏDORS TOTALER

400
BOTIGUES 8

660
BOTIGUES AMB FRESCOS GLOBAL

+ info. pàg. 36 i 38+ info. pàg. 73

Façana del supermercat d’Ali-Gobeo a Vitòria, Àlaba. 

Mantenim un procés de transformació constant i continuarem canviant, amb 
“El Cap” com a far, per seguir buscant sempre ser-ne la millor opció

Línia de fabricació d’embotits del Proveïdor Totaler Embutidos Monter a 
Sant Jaume de Llierca, Girona.

  El Model
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Aquest procés de canvi disruptiu en què estem immersos implica 
un important esforç inversor: 1.504 milions d’euros

La companyia ha posat en marxa diverses mesures 
d’organització del procés logístic i en botiga per optimitzar 
espais i processos, que se sumen a les noves formes de 
fer les comandes. Una d’elles, la Comanda per Reposició 
(Comanda R), implementada a 18 supermercats, té per 
objectiu mantenir el servei a “El Cap” optimitzant l’estoc 
a la botiga.

MERCADONA PORTUGAL + EFICAÇOS + PRODUCTIUS

Exterior del supermercat en construcció de Canidelo, Vila Nova de Gaia, 
Porto.

Lineal de gels Deliplus del supermercat de San Clemente, Conca.

Mercadona té previst obrir 10 botigues el 2019 als 
districtes de Porto, Braga i Aveiro, i ha invertit un total 
de 160 milions d’euros, en aquesta primera fase del 
projecte, destinats principalment a la construcció dels 
supermercats i d’un bloc logístic ubicat a Póvoa de Varzim, 
Porto, i a la consolidació d’una plantilla que arribarà als 
1.000 treballadors portuguesos el 2019.

10
BOTIGUES EL 2019

1
BLOC LOGÍSTIC

18 
SUPERMERCATS AMB LA COMANDA R

+ info. pàg. 24 + info. pàg. 65

Maribel i Ángel, treballadors del supermercat del carrer José Iturbi a 
Torrent, València. 

Camió propulsat amb gas al bloc logístic de Riba-roja de Túria, València. 

La companyia continua immersa en el seu procés de 
transformació digital en col·laboració amb proveïdors 
especialistes de les diferents solucions informàtiques. 
L’objectiu és agilitzar la presa de decisions al màxim, 
incrementant l’eficiència dels processos a través de 
dades úniques i veraces.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
+ info. pàg. 21

A través dels seus fets de responsabilitat social, 
Mercadona atén el component social i ambiental 
amb diferents línies d’actuació sostenibles. Algunes 
d’aquestes línies se centren a desenvolupar, per exemple, 
el compromís de la companyia amb el benestar animal, 
l’eliminació de les bosses de plàstic d’un sol ús el 2019, 
la col·laboració amb els menjadors socials i els bancs 
d’aliments o les diferents iniciatives logístiques per 
contribuir a tenir entorns més sostenibles.

SOCIALMENT RESPONSABLE

54 
CAMIONS PROPULSATS AMB GAS

+ info. pàg. 106

31
MILIONS D’EUROS D’INVERSIÓ 

en noves pantalles tàctils per a les botigues
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Façana del supermercat del carrer Carlos V, a la Ciutat Autònoma de Melilla.

  El Model
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LA MISSIÓ  
“OMPLIR LA PANXA” 

“Prescriure al consumidor final productes/solucions  
que en cobreixin les necessitats de menjar, beure,  
higiene personal, cura de la llar i cura d’animals...

... assegurant sempre Seguretat Alimentària, Màxima 
Qualitat, Màxim Servei, Mínim Pressupost i Mínim Temps”

LA VISIÓ

“Aconseguir una Cadena Agroalimentària Sostenible, 
que la gent vulgui que existeixi i estigui orgullosa d’ella, 
liderada per Mercadona i amb ‘El Cap’ com a far”

La nostra responsabilitat com a empresa és aconseguir la satisfacció dels cinc 

components que formen la companyia, perquè l’èxit sostingut arriba quan 

t’apliques a satisfer, sempre i amb la mateixa intensitat, tots els components. 

Per assolir aquest objectiu, Mercadona disposa d’un Model propi, que parteix del 

paradigma de la senzillesa i actua com a element vertebrador dels principis i els 

valors de la companyia
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Els fonaments del Model

El Model de Mercadona és el marc de referència en la 
presa de decisions per a tots els qui formen part del 
seu projecte. Ajuda que totes les persones, motiva-
des pel seu propi impuls a obtenir la satisfacció de 
“El Cap”, vagin en la mateixa direcció i permet decidir 
amb agilitat com i quan s’ha d’actuar atesa una cir-
cumstància determinada.

Desenvolupat sobre veritats universals i paradigmes, 
la posada en pràctica diària del Model propicia la in-
corporació de millores que aporten valor, eliminant 
tot allò que no hi encaixi, perquè, d’una manera ober-
ta i col·laborativa, contribueixin a satisfer, per aquest 
ordre i amb la mateixa importància, els cinc compo-

nents de Mercadona: “El Cap”, com internament de-
nomina els seus clients, El Treballador, El Proveïdor, 
La Societat i El Capital.

És per això que, des del 1993, Mercadona té un model 
de gestió específic en què basa totes les seves deci-
sions: el Model de Qualitat Total, que evoluciona per 
facilitar la presa de decisions tenint sempre com a far 
la satisfacció de “El Cap”. Per mitjà d’ell, desenvolupa 
objectius i estratègies específiques amb una perspec-
tiva empresarial que es basa en una cultura de partici-
pació per generar un creixement innovador, sostingut 
i compartit, l’objectiu del qual és tenir un model d’em-
presa diferencial que la societat vulgui que existeixi.

Activo2:  
Una APP pròpia per millorar 

l’aplicació diària del Model

El 2018 Mercadona ha desenvolupat una nova apli-
cació informàtica anomenada Activo2, que conté les 
eines formatives principals del Model i de la cultura 
de la companyia. El seu nom sorgeix de les idees de 
dos treballadors que Juan Roig, president de la com-
panyia, va fusionar amb l’objectiu de deixar constàn-
cia que el major actiu de l’empresa és el Treballador, 
segon component del Model de Mercadona.

La nova plataforma permet a les treballadores i els tre-
balladors interactuar i compartir exemples i experiènci-
es de manera activa i bidireccional, fet que contribueix 
a millorar l’aplicació del Model en el dia a dia. Aquesta 
millora s’engloba dins del projecte d’innovació tecnolò-
gica de Mercadona, orientat a simplificar els processos 
per agilitzar la presa de decisions al màxim.

Nova aplicació Activo2. 

  El Model
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1. “EL CAP”
El nostre objectiu principal és 
satisfer totalment els clients

COMPONENTS POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES ACOMPLIMENT 2018

• Model de Seguretat Alimentària

• Assortiment Eficaç: màxima qualitat, mínim preu

• Estratègia Frescos Global

• Nou Model de Botiga Eficient

• “A punt per Menjar”

• Servei d’Atenció al Client

• Protecció de dades dels consumidors

• Innovació transversal

• Mercadona Online

8
8

8
8

8

2. EL TREBALLADOR
Qui satisfà “El Cap” ha d’estar 
satisfet al 100 %

• Llocs de treball fixos i amb sous per sobre de la mitjana del sector

• Principi d’equitat: mateixa responsabilitat, mateix sou

• Prima per objectius

• Formació i promoció interna

• Prevenció de riscos laborals

• Conciliació de la vida personal i laboral

• Pla d’Igualtat

• Clima social

• Protecció de dades dels treballadors

• Servei mèdic a disposició del treballador

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

• Codi de Bones Pràctiques Comercials

• Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona

• Generació de teixit industrial

• Polítiques de pesca sostenible

• Política de benestar animal

• Protecció de dades dels proveïdors

8
8

8
8

8

5. EL CAPITAL
L’objectiu és obtenir benefici 
com a conseqüència de fer bé 
les coses

• Creixement i rendibilitat

• Polítiques de gestió de risc financer

• Reinversió i visió a llarg termini

• Generació de riquesa i valor compartit

4. LA SOCIETAT
Contribuir al desenvolupament 
econòmic sostenible i al progrés 
social del territori és una 
obligació per a la companyia

• Model de relació amb les comunitats locals

• Diàleg i transparència

• Impuls a l’emprenedoria

• Polítiques de prevenció de delictes i anticorrupció

• Programa de lluita contra l’exclusió: donació d’aliments

• Model de Logística Sostenible

• Sistema de gestió mediambiental

• Protecció de dades dels veïns

• Gestió proactiva per detectar i eliminar possibles focus de risc de   

 molèsties al veïnat

• Gestió per solucionar suggeriments del veïnat

8

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN ELS 5 COMPONENTS 

Estratègia consolidada          Estratègia en desenvolupament

8
8
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MERCADONA TREBALLA EN LA GESTIÓ, 
EL CONTROL I LA PREVENCIÓ DELS POSSIBLES RISCOS 
INHERENTS A LA SEVA ACTIVITAT

EL PROVEÏDOR

• Bones pràctiques 
comercials

• Protecció de dades

EL CAPITAL

• Increment preu 
matèries primeres

• Liquiditat

LA SOCIETAT

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

“EL CAP”

• Seguretat alimentària
• Canvis d’hàbits de consum
• Protecció de dades
• Transformació digital

EL TREBALLADOR

• Polítiques d’igualtat i diversitat
• Prevenció de riscos laborals
• Conciliació
• Protecció de dades

  El Model
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Mercadona Sostenible

Mercadona sempre ha assumit el compromís d’impulsar les millors 
pràctiques en matèria de sostenibilitat i desenvolupa la seva activi-
tat de manera responsable. Ho fa per mitjà d’un comportament ètic 
que fomenta el diàleg amb la societat i que promou els diferents 
Objectius de Desenvolupament Sostenible que impulsa l’Organitza-
ció de les Nacions Unides, organització que desenvolupa el Pacte 
Mundial, iniciativa de la qual Mercadona és sòcia des del 2015.

Amb aquest propòsit, el Comitè de Direcció de la companyia és l’encar-
regat de determinar les polítiques per identificar, prevenir i gestionar 
els riscos inherents a l’activitat de Mercadona. Promou i dona suport a 
un compromís ferm amb la prevenció i la gestió dels riscos que poden 
afectar la companyia, fet que es tradueix en les nombroses estratègies 
implementades per garantir la satisfacció dels cinc components.

A banda d’això, un dels valors clau per Mercadona és el de la transpa-
rència, que aplica de manera constant amb tots els seus components. 
D’aquesta manera, comparteix objectivament i periòdicament la seva 
evolució i resultats amb els seus proveïdors, la plantilla i la societat, a 
través de canals molt diversos com la memòria anual i la memòria de 
medi ambient, el portal de transparència, la participació en nombro-
sos fòrums i els diferents informes i iniciatives de sostenibilitat en què 
col·labora amb les associacions de les quals és membre. 

Aquestes accions es descriuen amb detall en els apartats correspo-
nents d’aquesta Memòria. Tot seguit, se’n destaquen algunes de les 
més significatives.
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Mercadona sempre ha considerat la innovació com un 
factor clau per al desenvolupament present i futur de la 
companyia. És per això que disposa d’un Model d’Inno-
vació propi que és transversal, fet que constitueix una de 
les seves palanques de creixement i diferenciació princi-
pals. El Model d’Innovació de Mercadona és, a més, un 
model obert en què participen tots els qui formen part de 
la plantilla, els proveïdors i, molt especialment, “El Cap”. 

Gràcies a aquest intercanvi d’idees, experiències i conei-
xement, la companyia aborda els seus processos creatius 
des d’una perspectiva conjunta i diferencial que permet 
no només desenvolupar nous productes i serveis amb 
agilitat i senzillesa, sinó avançar-se a les necessitats de 
“El Cap” amb solucions que li ofereixen una experiència 
de compra total. 

• Totes les innovacions s’impulsen exclusivament si afe-
geixen valor a “El Cap” i a la resta de components.

• El Nou Model de Botiga Eficient optimitza l’acte de 
compra dels clients i genera estalvis energètics de fins el 
40 % respecte d’una botiga convencional. L’Observatori 
d’Innovació en Gran Consum 2018, que impulsa l’Institut 
Cerdà, el qualifica com una de les pràctiques innovado-
res destacades en la cadena de gran consum a Espanya.

• 300 nous productes amb una ràtio d’èxit del 82 %.

• 2 productes definits per l’Observatori d’Innovació en 
Gran Consum 2018 de l’Institut Cerdà com a pràcti-
ques innovadores ressenyables en la cadena de gran 
consum a Espanya.

• 19 centres de coinnovació a Espanya i Portugal, en què 
s’han fet 9.000 sessions amb els “Caps” per innovar 
conjuntament.

• 2 naus d’assortiment: una a Espanya i una altra a Portugal.

• 1 botiga pilot al Centre de Coinnovació del Jarro,  
“Jarrods”, ubicat a Paterna (València).

4 EIXOS DE LA INNOVACIÓ 

Secció de perfumeria del supermercat del parc comercial de 
Montevida, a Múrcia. 

Paco i Ángel, treballador i “Cap” al Centre de Coinnovació de Plats 
Preparats a Bétera, València. 

INNOVACIÓ DE CONCEPTE INNOVACIÓ DE PRODUCTE

Model d’Innovació Transversal

  El Model
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De fet, des de la seva fundació, Mercadona aposta per 
la innovació com a motor de canvi. Una innovació ba-
sada en el coneixement i en l’experiència, que única-
ment s’impulsa si aporta valor a “El Cap”; una innovació 
que és, en definitiva, un dels ressorts principals que té 
la companyia per, com és el seu objectiu, reinventar-se 
constantment, transformar-se i seguir construint el Mer-
cadona del futur.

Fomentar la 
innovació per créixer i 
diferenciar-nos. Si no 
hi ha fracàs és perquè 
no s’innova prou

• Millores en processos de fabricació i en sistemes lo-
gístics per evitar sobreesforços, costos innecessaris i 
reforçar la productivitat.

• Nova eina, anomenada Comanda R, per gestionar 
l’estoc de manera més eficient i incrementar l’eficièn-
cia i la productivitat de la cadena logística.

• Desenvolupament de la teoria de la contrastació, de-
finint de manera científica el rol de cada persona en 
els processos i els mètodes de la companyia, mesu-
rant molt bé l’esforç i el resultat.

• Agilitzar al màxim la presa de decisions i simplificar 
els processos.

• Continuar avançant en l’automatització dels blocs lo-
gístics per eliminar els sobreesforços.

• Nou departament Mercadona Online, que ha permès im-
pulsar el creixement a través d’aquest canal.

• Acord amb la companyia tecnològica SAP per im-
plantar la tecnologia S4 HANA i disposar d’una dada 
veraç, única i en temps real, que permeti incrementar 
l’eficiència i l’agilitat dels processos i millorar la gestió.

Nova aplicació informàtica per a la compra online.

INNOVACIÓ DE PROCESOS INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Sistema de Picking Pont Grua (PPG) al bloc logístic de Guadix, 
Granada.
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Llotja de Matosinhos a Porto, on col·laborem amb el proveïdor Foz da Nazaré.

IRMÃDONA: 
MERCADONA A 

 PORTUGAL
HEM SEGUIT TREBALLANT EN EL 

DESENVOLUPAMENT DE LA NOSTRA 
INTERNACIONALITZACIÓ, QUE 

VAM DECIDIR POSAR EN MARXA EL 
JUNY DEL 2016 AMB LA CREACIÓ 

DEL PROJECTE A PORTUGAL

Amb aquest objectiu es va crear la societat Irmãdona 

Supermercados S.A., que significa “germana de Mercadona” i té 

la seu a Porto
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10  
OBERTURES  
previstes el 2019

Plantilla de

300  
PERSONES 
el 2018

60 
MILIONS D’EUROS 
d’inversió el 2018

88 
MILIONS D’EUROS 
de compres a proveïdors 
portuguesos el 2018

Parcel·la de

50.000 m2
 

BLOC LOGÍSTIC A 
PÓVOA DE VARZIM

DADES PRINCIPALS IRMÃDONA

Sónia, treballadora en formació del supermercat de Gondomar, Porto.

CENTRE DE COINNOVACIÓ 
A MATOSINHOS  
per al desenvolupament de 
l’assortiment adaptat als 
“Caps” portuguesos
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Irmãdona

10 supermercats el 2019 com a punt de partida per 

seguir creixent

Al llarg d’aquests dotze mesos, la companyia ha des-
tinat recursos importants per avançar en el seu objec-
tiu de ser una empresa portuguesa d’origen espanyol. 
I això només serà possible a través de l’esforç previ de 
conèixer en profunditat el mercat portuguès i els cos-
tums, els gustos i les necessitats de la societat portu-
guesa, per integrar-s’hi millor i poder aportar valor.

Gràcies a aquesta tasca de coneixement, Mercadona ha 
confirmat in situ que Portugal és un mercat molt com-
petitiu que representa una oportunitat clara de creixe-
ment i millora per a la companyia. Aquest fet ha propi-
ciat la seva decisió de reforçar l’expansió a Portugal, on 
el segon semestre del 2019 obrirà 10 botigues, en lloc de 
les 4 previstes inicialment.

Aprendre i innovar amb “El Cap” portuguès

Precisament per poder adaptar-se a la societat lusitana i 
aprendre amb els consumidors portuguesos, el juny del 

2017 la companyia va inaugurar el Centre de Coinnova-
ció de Matosinhos (Porto). Amb 1.000 m² distribuïts en 
dues plantes, en aquest centre treballen 50 especialis-
tes de solucions locals, que estudien les necessitats i les 
preferències dels clients per adaptar l’assortiment als 
hàbits i als gustos del consumidor portuguès.

El Centre de Coinnovació de Matosinhos és el primer 
de Portugal dels 19 d’aquestes característiques que 
té la companyia. Disposa d’una sala de degustació de 
productes i cuines per a les sessions participatives amb 
els “Caps”. A les instal·lacions d’aquest macrolaborato-
ri d’idees s’han fet un total de 2.000 sessions al llarg 
del 2018, com ara les proves de vi verd, en què, amb 
la col·laboració dels “Caps” portuguesos, hem desen-
volupat la marca pròpia per a Mercadona “Castelo de 
Moinhos”. Des de l’octubre del 2018 està disponible a 
24 botigues limítrofes amb la frontera portuguesa, ubi-
cades a les províncies de Pontevedra, Ourense, Zamora, 
Salamanca, Badajoz i Huelva.

Definint l’assortiment de vins per a Portugal al Centre de Coinnovació de
Matosinhos, Porto.

Etiqueta del vi verd albarinyo de la marca pròpia de Mercadona, “Castelo 
de Moinhos”, d’origen portuguès. 

Línia de producció del vi verd albarinyo del Proveïdor Totaler portuguès 
Adega de Monção, a Monção, Viana do Castelo.
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50.000 
euros d’inversió 
per persona 
en formació

TREBALLADORES 
I TREBALLADORS

300 

Formació de la plantilla

Les treballadores i els treballadors de Mercado-
na són un dels pilars de l’empresa, que des de la 
seva fundació aposta pel talent de tots els qui for-
men part de la plantilla. En el cas de Portugal, la 
companyia disposa ja d’un equip humà de 300 
professionals, després de contractar 180 perso-
nes al llarg del 2018, i té previst continuar fent 
noves incorporacions fins arribar a una plantilla 
de 1.000 persones el 2019 per poder garantir el 
seu desenvolupament i expansió al mercat lusità 
a curt termini.

Mercadona aposta per la formació i el desenvolu-
pament del talent i de les habilitats de les perso-
nes que formen la seva plantilla. És per això que 
totes les treballadores i treballadors que la com-
panyia ha contractat a Portugal han rebut forma-
ció. Amb una durada de 18 mesos i una inversió 
mitjana de 50.000 euros per persona, reben in-
formació detallada sobre el Model de Qualitat To-
tal de Mercadona i la seva aplicació, alhora que 
reforcen les seves habilitats i el lideratge, així com 
les competències específiques en la gestió dels 
diferents llocs de treball.

En aquest sentit, els primers 180 treballadors de 
botiga es van traslladar a Espanya el 2018 per fer 
la formació específica, que els ha permès millorar 
les seves habilitats en cada lloc concret i conèixer 
Mercadona, el seu Model de Gestió i la seva histò-
ria, amb més exactitud i profunditat.

Compres a proveïdors portuguesos

Mercadona col·labora des de fa anys amb proveïdors 
portuguesos, a qui el 2018 ha fet compres per valor 
de 88 milions d’euros, amb què completa un total de 
203 milions d’euros des que va anunciar el seu pro-
jecte d’internacionalització a Portugal el 2016.

En són una prova, per exemple, el Proveïdor Totaler 
Pastelaria e Confeitaria Rolo, el de peix de llotja Foz 
da Nazaré o el de formatge Lacto Serra, empreses 
portugueses que contribueixen a fer que la compa-
nyia pugui oferir un Assortiment Eficaç i especialitzat, 
amb totals garanties en matèria de seguretat alimen-
tària, amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Foz da Nazaré és un proveïdor de peix 
de llotja que des del 2016 col·labora amb 
Mercadona portant peix fresc de la llotja a 
les botigues d’Espanya; el 2018 han estat 
289 tones de peix, entre seitó, sardina, 
sorell, mòllera fosca, pop i congre

  Internacional
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Pastelaria e Confeitaria Rolo, 
empresa portuguesa que 
col·labora amb Mercadona des 
del 2017. Des d’aleshores, s’ha 
introduït a 660 supermercats 
de la cadena el típic dolç 
portuguès pão de Deus, un 
brioix amb coco. El 2018 
Mercadona va comprar 
1.130.000 unitats d’aquest 
producte

Lacto Serra col·labora 
amb Mercadona en el 
desenvolupament de 
la seva marca pròpia 
per oferir el formatge 
mantegós portuguès, que 
permet que Mercadona 
tingui al seu assortiment 
un formatge diferencial 
adaptat als gustos dels 
“Caps” portuguesos
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Inversió de Mercadona a Portugal

Per abordar l’inici del projecte a Portugal, Mercado-
na ha fet una inversió de 160 milions d’euros, gran 
part dels quals s’estan destinant a la construcció dels 
supermercats que té previst obrir el 2019.

La companyia ha anunciat també la construcció d’un 
bloc logístic ubicat a Póvoa de Varzim, en una par-
cel·la de 50.000 m². La seva localització estratègica 
permetrà abastir els supermercats de la cadena a la 

zona nord de Portugal i comunicar fàcilment amb el 
bloc logístic ja existent al nord d’Espanya, a Villadan-
gos del Páramo, província de Lleó.

A més, des del juny del 2017 disposa del Centre de 
Coinnovació de Matosinhos, Porto, per al desenvo-
lupament de l’assortiment i la seva adaptació a “El 
Cap” portuguès, en el qual s’ha invertit més d’un milió 
d’euros.

Botigues

Seu Irmãdona / Oficines centrals

Centre de Coinnovació

Bloc Logístic

Oficines Lisboa

1

2

3

4

BRAGA

PORTO

AVEIRO

1

Matosinhos 2

3Póvoa de Varzim

Porto

Lisboa

LISBOA

4

  Internacional
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Futures botigues a Portugal / Responsabilitat 

Social Empresarial

El febrer del 2018, Mercadona va entregar el Camp de 
Futbol Manoel Marques Gomes, a Vila Nova de Gaia (Por-
to), en les antigues instal·lacions del qual s’ubicarà una 
de les primeres botigues de la companyia a Portugal.

L’acord de col·laboració que han assolit Mercadona, 
l’Ajuntament de Gaia, la Junta de Freguesia de Cani-
delo i l’Sport Clube de Canidelo ha donat lloc a unes 
instal·lacions totalment noves, que proporcionen mi-
llors mitjans per al desenvolupament de l’educació es-
portiva de nens i joves d’aquesta freguesia.

Matosinhos tindrà també un supermercat Mercado-
na, que s’ubicarà a l’antiga fàbrica de conserves Vas-
co da Gama amb el compromís que l’edifici històric 
mantingui el seu aspecte original i preservar així la 
història centenària de l’immoble i el seu marc arqui-
tectònic inigualable. S’ha recuperat la façana origi-
nal de l’entrada principal i la xemeneia de l’interior. 
D’aquesta manera, aquest edifici abandonat reneix 
de la mà de la companyia i revitalitza una de les zo-
nes industrials de Matosinhos.

Abans i després de la façana de l’antiga fàbrica de conserves, que s’ha mantingut al supermercat de Matosinhos, Porto.

Camp de Futbol Manoel Marques Gomes i supermercat a Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto.
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El passat 9 de novembre del 2018, el president de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, va rebre Juan Roig, president de Mercadona, al Palau 
Nacional de Belém, a Lisboa. La trobada va servir per poder explicar de primera mà els objectius que la companyia ha dissenyat per al seu projecte a Portu-
gal, un país estratègic per a Mercadona i que contribuirà a impulsar-ne el creixement i la consolidació; i per detallar en profunditat el pla d’inversió, de creació 
d’ocupació i de generació de valor que representa Irmãdona a Portugal.

ALGUNES ENTITATS PORTUGUESES AMB QUÈ MERCADONA COL·LABORA

APED  
Associació Portuguesa d’Empreses de Distribució (APED), patronal 
que promou i estudia els interessos del sector de la distribució.

CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA LUSITANO-ESPANYOLA (CCILE)

Institució que fomenta les relacions comercials entre empreses portu-
gueses i espanyoles. Des del març del 2017, Mercadona és membre del 
seu Consell Consultiu.

GS1 Portugal 

Organització multisectorial que fomenta el desenvolupament d’estàndards 
i bones pràctiques operatives i facilitadora de les cadenes de valor.

  Internacional
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AEP  
L’Associació Empresarial de Portugal (AEP) dona suport a la defensa de 
l’activitat empresarial i té com a missió “defensar els interessos de les 
empreses i oferir serveis que en potenciïn la competitivitat”.

CIP 

Confederació Empresarial de Portugal (CIP), patronal d’empreses per a la 
promoció de la competitivitat i el creixement econòmic, l’objectiu de la qual 
és reforçar el paper i la influència de l’associacionisme empresarial.

Seu social d’Irmãdona Supermercados S.A., a Porto.

Canals d’Atenció al Client a Portugal:

www.mercadona.pt 
www.facebook.com/mercadonaportugal 
www.youtube.com/mercadonaportugal

Telèfon 
gratuït 
d’Atenció 
al Client a 
Portugal:

Canals de comunicació amb 
“El Cap” portuguès

El 2018, la companyia va posar en marxa ca-
nals en diferents xarxes socials a Portugal per 
donar a conèixer el Model de Mercadona, l’evo-
lució i el desenvolupament que té previstos al 
país lusità i, especialment, per mantenir el di-
àleg amb els seus “Caps”. El febrer es va crear 
el canal de YouTube Mercadona Portugal, on 
es comparteixen vídeos sobre la companyia i 
el seu Model, i a finals de juny, es va llançar la 
pàgina de Facebook Mercadona Portugal, que 
la companyia utilitza per informar els futurs 
“Caps” portuguesos sobre les seves novetats.

Per a això, Mercadona disposa d’un Servei 
d’Atenció al Client en què treballen 8 perso-
nes, que canalitzen totes les consultes dels 
“Caps” i n’informen tots els departaments im-
plicats. A banda de contestar els “Caps” per 
xarxes socials, el Servei d’Atenció al Client 
disposa d’una línia de telèfon gratuïta i d’una 
adreça de correu electrònic.

30.000
SEGUIDORS A FACEBOOK

750
SEGUIDORS A YOUTUBE
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Mercedes, “Cap” del supermercat del parc comercial de Montevida, a Múrcia. 

1. “EL CAP”

A MERCADONA,  
CONTINUEM INNOVANT I 

TRANSFORMANT LA COMPANYIA AMB 
L’OBJECTIU DE SATISFER “EL CAP”

És per això que al llarg de l’any hem posat en marxa noves 

iniciatives, com el llançament de Mercadona Online i de la 

secció “A punt per Menjar”, i n’hem seguit impulsant d’altres, 

com ara el Nou Model de Botiga Eficient, Frescos Global, As-

sortiment Eficaç i la Coinnovació conjunta que, en conjunt, 

ofereixen als nostres clients una experiència de compra total
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DADES PRINCIPALS “EL CAP”

Jaques, “Cap” del supermercat del parc comercial Av. Reina Sofía, a Mèrida.

XARXA DE SUPERMERCATS

660  
SUPERMERCATS
adaptats a Frescos Global

125 
MILIONS D’EUROS 
en equipament de 
botigues, terrenys i locals

Inversió de  

607  
MILIONS D’EUROS  
en obertures i reformes

BOTIGA 8 I FRESCOS GLOBAL

Plantilla de

220 TREBALLADORS

134 CODIS POSTALS
de la província de València

Inversió de  

12 MILIONS D’EUROS 
en la construcció del seu 
primer “Rusc”, nova web 
i aplicacions mòbils

MERCADONA ONLINE

400 
SUPERMERCATS 
adaptats al Nou Model de 
Botiga Eficient (Botiga 8)

5 MILIONS D’EUROS  
d’inversió el 2018

“A PUNT PER MENJAR”

11 SUPERMERCATS  
amb la nova secció

1.636 SUPERMERCATS
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1.1 Botigues i Mercadona Online

El 2018 la companyia ha continuat transformant els 
seus canals de venda per reforçar la qualitat del servei 
i oferir als “Caps” una millor experiència de compra.

Després d’obrir 29 supermercats i haver-ne tancat 
20 que no s’adaptaven als estàndards actuals de la 
companyia, ha acabat l’any amb un total de 1.636 bo-
tigues. En aquest sentit, la inversió que s’ha fet en 
obertures i reformes ascendeix a 607 milions d’euros, 
als quals s’afegeixen els 125 milions en equipament de 
botigues, terrenys i locals. Dins d’aquest procés natu-
ral d’expansió destaquen les obertures realitzades a 
la Ciutat Autònoma de Ceuta, a l’illa de La Palma i a 
la Ciutat Autònoma de Melilla, llocs en què la compa-
nyia no tenia presència fins ara i que ja contribueixen 
a consolidar el Projecte Mercadona.

En el cas de Ceuta, Mercadona va obrir dues noves 
botigues a finals del 2018.  El primer supermercat, 
ubicat a La Almadraba, es va inaugurar el mes de 
setembre passat, i el desembre del 2018 va obrir la 
botiga situada a l’avinguda d’España d’aquesta ciutat 
autònoma. Totes dues obertures han permès ampliar 
la plantilla de la companyia, després d’incorporar 177 
treballadores i treballadors amb ocupació estable i de 
qualitat. Així mateix, la inversió total que s’ha fet en 
aquests dos nous supermercats ha estat de 17,9 mili-
ons d’euros.

A La Palma, Mercadona ha invertit un total de 7,8 mi-
lions d’euros per obrir el seu primer supermercat a 
aquesta illa el novembre passat, concretament al mu-
nicipi de Breña Alta. Aquest esforç ha suposat la inclu-
sió de 64 persones més a la plantilla de la companyia.

Per la seva banda, la nova botiga de Melilla es va in-
augurar el mes de desembre després de destinar 11,7 
milions d’euros a la seva construcció, que ha supo-
sat el repte addicional de rehabilitar l’edifici històric 

de la Casa Montes, edificat el 1926 amb el disseny de 
l’arquitecte Enric Nieto i Nieto, i considerat Bé d’In-
terès Cultural des del 1986. Ubicat al carrer Carlos V, 
aquest supermercat, el primer dels dos que Mercado-
na té previst obrir a la Ciutat Autònoma de Melilla, ha 
suposat la creació, igualment, de 105 llocs de treball 
estables i de qualitat.

Assortiment adaptat a les necessitats dels “Caps” dels supermercats de la 
Ciutat Autònoma de Ceuta i de la Ciutat Autònoma de Melilla.
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400 centres adaptats al Nou Model 

de Botiga Eficient (Botiga 8)

El 2018 Mercadona ha continuat impulsant l’adaptació 
dels seus supermercats al Nou Model de Botiga Efi-
cient que va decidir posar en marxa el desembre del 
2016. Al llarg de l’any ha fet una inversió de 460 mi-
lions d’euros per reformar 215 supermercats, i acabar 
l’any amb un total de 400 centres adaptats a aquest 
nou model, que s’emmarca en l’aposta que la compa-
nyia fa per la innovació de concepte. Gràcies a aquest 
procés de transformació de les botigues, es proporci-
ona millor servei als “Caps” amb noves seccions i un 
disseny més espaiós i càlid, més connectivitat per mit-
jà de dispositius d’última generació que agilitzen els 
processos, més ergonomia en els llocs de treball i un 
increment de l’estalvi energètic, amb la incorporació 
de mesures que redueixen el consum fins a un 40 %.

L’Observatori d’Innovació de Gran Consum a 
Espanya 2018, que ha elaborat l’Institut Cer-
dà, ha reconegut com una de les principals in-
novacions en el sector de gran consum el Nou 
Model de Botiga Eficient de Mercadona pel 
fet de constituir “una aposta per oferir una 
millor experiència de client, millorar la quali-
tat del lloc de treball del personal de la botiga 
i aconseguir més ecoeficiència a les botigues, 
que contribueix a l’evolució del format super-
mercat a Espanya”.

Exterior del supermercat del carrer de 
Veneçuela, a Barcelona.
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Mercadona Online

Després d’invertir 12 milions d’euros en la construcció 
del primer magatzem exclusivament per a la venda 
online al polígon de Vara de Quart de València, el mes 
de maig passat Mercadona va iniciar la seva prova pi-
lot des d’aquest centre logístic. El servei es va pres-
tar inicialment a la ciutat de València i s’ha incorporat 
gradualment a altres barris de la ciutat, diversos mu-
nicipis i localitats, fins a tenir un total de 62.000 nous 
usuaris donats d’alta des del seu llançament.

Aquesta primera versió de Mercadona Online, més in-
tuïtiva i fàcil de navegar-hi, presenta una funcionalitat 
i disseny que són el resultat de la coinnovació de Mer-
cadona amb els seus clients. Per a aquest nou model, 
que conviu amb el servei clàssic a la resta de zones i 
que manté la mateixa tarifa (7,21 euros per comanda), 

la companyia ha desenvolupat una nova web de com-
pra i dues aplicacions mòbils (iOS i Android).

L’objectiu de la companyia és servir la compra comple-
ta dels seus clients i, per tant, hi ha una comanda míni-
ma de 50 euros. El projecte disposa actualment d’una 
plantilla de més de 220 treballadors formada per en-
ginyers informàtics, product managers, dissenyadors, 
personal de magatzem, especialistes de les seccions 
de frescos com a les botigues físiques, repartidors i 
personal d’atenció al client. A més, i atesa l’evolució 
favorable del “Rusc” (que és com la companyia ano-
mena els magatzems propis per a la venda online) de 
Vara de Quart, Mercadona té previst incorporar-ne dos 
de nous el 2019 al polígon industrial de la Zona Franca 
(Barcelona) i a Getafe (Madrid).

Nou servei de compra Mercadona Online. 
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Frescos Global 

El 2018, Mercadona ha continuat reforçant 
la seva estratègia de Frescos Global que 
està permetent, a través de l’especialització, 
oferir noves alternatives a les necessitats dels 
“Caps” i incrementar la qualitat i la calidesa 
de l’assortiment de frescos.

Durant aquests dotze mesos, la companyia 
ha invertit 230 milions d’euros per incorporar 
Frescos Global als seus supermercats; al tan-
cament de l’any, té un total de 660 botigues 
adaptades a aquest concepte. A això cal su-
mar-hi l’esforç realitzat en formació, que per-
met  disposar, dins de la plantilla, de 47.000 
especialistes en frescos, tant xarcuters com 
peixaters, fruiters, carnissers o personal de 
forn, cada vegada més qualificats. Gràcies a 
això, ha aconseguit un any més impulsar la 
seva competitivitat, com ho demostra l’incre-
ment de vendes en volum de productes fres-
cos que s’ha aconseguit a les botigues adap-
tades a Frescos Global, que el 2018 ha estat 
de 6 punts respecte a la resta de la cadena.

Per aconseguir aquest creixement, la com-
panyia ha aprofitat els resultats obtinguts 
mitjançant els seus laboratoris d’investiga-
ció, amb què millora el servei que ofereix als 
clients en les diferents seccions. El 2018, grà-
cies a aquesta feina prèvia, ha llançat nom-
broses novetats, com ara les focaccia de 
pastanaga, kale, remolatxa o carabassa, els 
elaborats de pollastre per preparar fajitas o 
l’amanida Poke.

Ha estat igualment important la tasca feta el 
2018 per donar resposta als gustos i els cos-
tums locals. En són exemples les porcions de 
peix carboner a les Canàries o les diferents 
varietats de formatges frescos, que s’han 
adaptat específicament a cada gust local.

Javier, carnisser del supermercat de Jaca, Osca. 

Sergio, Ángel i Lorena, peixaters del supermercat 
de la carretera de Riaza, a Segòvia.

47.000  
ESPECIALISTES  
en frescos

1. “El Cap”
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Marta, fornera del supermercat de Cellophan, a Burgos.  

Luis Alberto, tallador de pernil del supermercat  
de la ronda Outeiro, a la Corunya.

Viera, “Cap” del supermercat Marina 
d’Or, a Oropesa del Mar, Castelló, al 
mural de sushi.

Secció de fruita i verdura del supermercat al parc comercial de 
Montevida, a Múrcia. 

660  
SUPERMERCATS
amb Frescos Global

230
MILIONS D’EUROS  
d’inversió el 2018

6 PUNTS  
D’INCREMENT DE 

VENDA EN FRESCOS  
als supermercats amb 
Frescos Global respecte 
a la resta de la cadena
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José i Noelia, “Cap” i treballadora a la nova secció “A punt per Menjar” del supermercat del carrer Artes Gráficas, a València. 

1. “El Cap”
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1.2 “A punt per Menjar”

L’agost del 2018, Mercadona va incloure dins 
dels seus serveis la venda de menjar acabat de 
fer amb el nom “A punt per Menjar”. Aquesta 
nova secció va arrencar al supermercat de la 
localitat de Burjassot (València) amb l’objec-
tiu de funcionar com a laboratori per provar i 
aprendre; al tancament de l’any, s’ha incorporat 
a un total d’11 supermercats de la cadena, tots 
ells a la província de València.

L’assortiment de la secció “A punt per Menjar” 
es compon de 35 plats que s’han definit a les 
sessions de treball que la companyia ha man-
tingut amb 800 clients. En alguns casos, com 
el de les amanides, les pastes i les pizzes, els 
“Caps” els poden personalitzar i afegir-hi els in-
gredients que vulguin.

Inicialment l’equip estava format per 16 perso-
nes que van promocionar internament dins de 
la companyia. Un cop incorporada la nova sec-
ció “A punt per Menjar” a 11 botigues, la plantilla 
total de treballadores i treballadors és de 152 
persones, totes elles formades específicament 
en aquest nou servei.

Per a la posada en marxa d’aquest projecte, en 
què han col·laborat un total de 80 proveïdors 
especialistes, la inversió ha ascendit a 5 milions 
d’euros durant aquest exercici, xifra que s’ele-
varà fins als 120 milions al llarg del 2019, any 
en què la companyia pretén incorporar “A punt 
per Menjar” en uns altres 250 supermercats.

El 2019 la 
nova secció 
s’incorporarà 
a 250 
supermercats

SUPERMERCATS AMB 
“A PUNT PER MENJAR”

11

Detall de diversos plats preparats de la nova secció “A punt per Menjar”.

José Jordá, director general de Botigues i Prescripció Peribles, membre del Comitè 
de Direcció de la companyia des de fa 20 anys.
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PERSONES

1.000 
com a equip de 
Prescripció/Compres

NOUS PRODUCTES 
DESENVOLUPATS

300
SESSIONS 
AMB “CAPS”

9.000
CENTRES DE 
COINNOVACIÓ

19

1.3 Assortiment Eficaç

Per abordar amb èxit el repte de la prescripció i poder 
oferir als seus “Caps” la millor solució, Mercadona treba-
lla constantment en el desenvolupament del seu assorti-
ment, una oferta que cobreix totes les seves necessitats i 
que garanteix en cada producte la seguretat alimentària i 
el servei amb una gran qualitat al preu més baix possible. 
Ho fa per mitjà del seu Assortiment Eficaç, un assorti-
ment “viu” format per 8.000 referències que la compa-
nyia defineix i que evoluciona per mitjà de la innovació i 
en col·laboració amb els clients i els proveïdors.

Precisament per millorar el seu Assortiment Eficaç, el 
2018 la companyia ha pres la decisió de reforçar l’aposta 
per l’especialització, fet que ha suposat assumir l’esforç 
de gestionar l’assortiment producte a producte, en lloc 
de per categories. Això ha implicat una evolució en la re-
lació amb interproveïdors i proveïdors especialistes, que 
des d’aquest any assumeixen el paper de Proveïdor Tota-

ler: proveïdor especialista que fabrica el millor producte, 
fruit de la col·laboració conjunta des de “El Cap” cap en-
rere, garantint qualitat i preu en cada producte.

DESENVOLUPAR UN ASSORTIMENT EFICAÇ AMB “EL CAP” I PER A “EL CAP”

especialistes capaços de  
fabricar les necessitats de 
“El Cap” i desenvolupar 
conjuntament, i producte a 
producte, un Assortiment 
Eficaç amb les millors
solucions i al menor preu

PROVEÏDORS  
TOTALER 

1.400 

8.000
PRODUCTES

perquè “El Cap” compongui 
el seu Carretó Menú: 
la Compra Total al 
mínim cost mensual

TRANSMETRE

Donar a 
conèixer el 
producte a 

“El Cap”

COPSAR

Què necessita 
“El Cap”

DEFINIR

Desenvolupar 
el producte 

amb els inputs 
copsats

Dades a 31/12/2018

1. “El Cap”
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Innovació conjunta per descobrir i donar solució a 

noves necessitats

En l’aposta per l’especialització i per mitjà del nou 
marc de treball i col·laboració establert amb els Pro-
veïdors Totaler, la companyia ha seguit innovant el seu 
Assortiment Eficaç, que el 2018 s’ha adaptat amb agi-
litat als gustos dels clients, amb la introducció de nous 
productes “locals” que encaixen més amb els seus 
costums i de solucions pensades específicament per 
donar resposta a les seves necessitats.

Per a això, disposa del seu Model de Coinnovació, un 
projecte pioner que va posar en marxa el 2011 mitjan-
çant l’Estratègia Davantal, basada a compartir amb 
els clients experiències i costums de consum, neteja 
de la llar, higiene personal i cura de mascotes, que 

els permet copsar les necessitats per oferir solucions 
encertades.

Actualment, té 19 centres de coinnovació que, en con-
junt, han suposat una inversió de 2,5 milions d’euros. 
Hi treballen més de 100 especialistes, que diàriament 
s’encarreguen de copsar i observar, a peu de botiga, 
les preferències i les necessitats dels “Caps” perquè 
la companyia pugui oferir-los solucions encertades. El 
2018 ha seguit aprofitant aquests centres per col·labo-
rar directament amb els clients i poder introduir millo-
res i noves solucions en totes i cadascuna de les seves 
seccions. En aquest àmbit, ha mantingut un total de 
9.000 sessions amb “Caps”.

Centre de Coinnovació de Cruce Melenara a Telde, Gran Canaria.
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COINNOVACIÓ PER SATISFER “EL CAP”

1.4 Innovació

El Model de Coinnovació de Mercadona, 
que desenvolupa a través de l’Estratègia 
Davantal, està basat a compartir amb 
els clients experiències de consum per 
conèixer-ne de primera mà les necessi-
tats reals i poder satisfer-les. Aquest mo-
del ha tornat a donar resultats el 2018. 
En són exemples la llet alta en proteïnes 
Hacendado, la primera d’aquestes carac-
terístiques al mercat, o les galetes per a 
nadó, també Hacendado, aptes des dels 
quatre mesos d’edat i lliures de lactosa, 
gluten, oli de palma i ou.

De fet, per la companyia, la innovació és 
un factor clar de diferenciació, com ho 
posa de manifest l’estudi “El valor de la 
innovació conjunta” de l’Institut Cerdà, 
que certifica que la ràtio d’èxit dels nous 
productes que impulsa Mercadona en col-
laboració amb els seus Proveïdors Totaler 
és del 82 %, enfront del 24 % del sector. A 
això se suma, entre d’altres guardons, el 
reconeixement per part de l’Observatori 
d’Innovació de Gran Consum d’Espanya 
2018 de 2 productes distribuïts per Mer-
cadona dins de les innovacions de con-
sum alimentari més destacades de l’any. 
Un d’ells és la gelatina de iogurt Hacen-
dado 0 % greixos i 0 % sucres afegits, 
un producte elaborat per Schreiber que 
combina gelatina, llet i fruita, i contribu-
eix al foment del consum de productes 
lactis i de fruita. De la mateixa manera, 
es destaca les pastilles multiusos Orache, 
desinfectants i compactes, substitutives 
del lleixiu tradicional i amb un format 
que facilita tant l’ús del producte, com el 
transport i l’emmagatzematge.

Algunes de les 300 novetats sorgides de la coinnovació amb els “Caps” i desenvolupades 
amb els Proveïdors Totaler durant el 2018.

1. “El Cap”
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MARQUES PRÒPIES
Hacendado, Bosque 
Verde, Deliplus i Compy 
són, entre d’altres, 
marques que Mercadona 
desenvolupa des del 
1996, els fabricants de 
les quals estan clarament 
identificats a l’etiquetatge

Taxa d’èxit en el seu 
llançament 

4
a la mitjana del sector

VEGADES 
SUPERIOR 
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interns, localitzar i reformar els punts de millora i, en 
altres casos, demostrar-ne el correcte funcionament.

El 2018 ha continuat col·laborant estretament i acti-
vament amb l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), 
a la qual pertany des del 2015 i de la Junta Directiva 
de la qual forma part des del 2017. A més, un any més 
ha reforçat la seva col·laboració amb les autoritats 
sanitàries de les diferents comunitats i ciutats autò-
nomes. També ha participat activament en fòrums de 
referència en matèria de seguretat alimentària, com 
els organitzats per l’Associació per a la Investigació 
d’Indústries Agroalimentàries (AINIA), l’Associació 
Espanyola de Codificació Comercial (AECOC) o l’As-
sociació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i 
Supermercats (ASEDAS), entre d’altres.

Seguretat i qualitat dels productes de la pesca

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) 
i Mercadona han iniciat una col·laboració per millorar 
la seguretat i la qualitat dels productes de la pesca 
per mitjà de la investigació dels seus paràsits. Per això, 
l’Institut d’Investigacions Marines (IIM) a Vigo, a través 
del grup de recerca ECOBIOMAR i de la seva Unitat 
Tècnica de Biobanc, s’encarregarà d’analitzar en pro-
funditat el comportament dels paràsits, especialment 
de l’Anisakis. Aquest estudi innovador permetrà a Mer-
cadona traslladar les conclusions que s’obtinguin a la 
gestió dels seus productes de pesca amb l’objectiu de 
consolidar una cadena fiable i millorar la qualitat i el 
servei que ofereix als clients.

El projecte se centrarà en l’anàlisi de les espècies que 
procedeixen de sistemes productius de pesca FAO 27, 
és a dir, de l’Atlàntic Nord-est, i comptarà amb la impli-
cació de sis Proveïdors Totaler de peix de Mercadona. 
En concret, col·laboraran Riveira Peixe Fresco, POSA, 
Mascato, Mastter, Abroma Fishing i Castletownbere 
Fishermen’s Co-Op.

1.5 Seguretat Alimentària i Qualitat

La prioritat principal de Mercadona és garantir la se-
guretat alimentària del seu assortiment, exigència que 
comparteix i en què s’impliquen igualment, produc-
te a producte, tots els Proveïdors Totaler. Per oferir 
als seus “Caps” les màximes garanties, la companyia 
disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat i de Se-
guretat Alimentària propi, per mitjà del qual controla 
exhaustivament tots i cadascun dels processos de la 
cadena de subministrament, des del seu origen fins al 
consumidor final. Per a això, disposa de sistemes de 
vigilància innovadors i específics, com ara l’eina RE-
MER, que detecta possibles riscos emergents i n’aler-
ta, fet que permet afrontar noves situacions i introduir 
constantment millores en el Pla de Control.

A més, la companyia desenvolupa una tasca impor-
tant de docència en matèria de seguretat alimentària, 
conscient que la formació és un factor clau. El 2018, 
concretament, ha format més de 150 treballadores i 
treballadors en aspectes específics, com ara la gestió 
de la nova secció “A punt per Menjar” de les 11 boti-
gues de la província de València que han incorporat 
aquest servei, alhora que totes les noves incorporaci-
ons han estat formades en aquesta matèria.

Simulacres i col·laboració amb les autoritats 

sanitàries

Per incrementar els nivells de seguretat alimentària, 
Mercadona té un Mètode de Simulacres propi, que 
aplica amb la posada en marxa de diferents escenaris 
simulats. Aquestes pràctiques s’aborden amb la col-
laboració dels Proveïdors Totaler, fet que permet de-
tectar punts de millora i reforçar les habilitats de tots 
els qui participen de cara a possibles contingències 
futures. D’entre tots els gestionats el 2018, cal desta-
car el realitzat amb la col·laboració de les autoritats 
sanitàries de La Rioja, Castella-la Manxa i l’Agència Es-
panyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició 
(AESAN), que va permetre posar a prova els sistemes 

1. “El Cap”
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1
Identificació i 

control dels seus 
proveïdors de 

matèries primeres

2
Control de 
producció

3
Control 

d’incorporació 
de canvis

4
Anàlisi i 

Control de 
Punts Crítics

Control 
de neteja i 

manipulació 

5

Control 
d’instal·lacions

6
Verificació 
de millores 
de qualitat 

8
Mètode 

de Gestió 
d’Alertes

9
Certificacions

10

DECÀLEG DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA EN PROVEÏDORS TOTALER

L’objectiu és valorar i verificar els nivells de seguretat alimentària de manera àgil i continuada

Control dels productes frescos i d’al·lèrgens:

1.800
CONTROLS

Control de processos logístics:

+350
CONTROLS

Altres controls de procés (superfícies i ambients): 

1.200
CONTROLS

Avaluació de les instal·lacions 
i processos de proveïdors:

2.000
INSTAL·LACIONS AVALUADES

PLA CONTROL DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I QUALITAT

Certificacions de seguretat alimentària: 
IFS i BRC, entre d’altres

99 % DELS PROVEÏDORS TOTALER 

Regla d’Or 

Qualsevol producte de l’assortiment de Mercadona ha 
de garantir la seguretat alimentària; després, la quali-
tat; seguidament, la calidesa; també ha de ser part d’un 
assortiment eficaç, i, finalment, amb el mínim preu.

Verificació 
de detectors

7

Algues amb arròs i amb sèsam del Proveïdor Totaler Samhae.
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1.6 Servei d’Atenció al Client

Mercadona disposa d’un Servei d’Atenció al Client gra-
tuït, tant a Espanya com a Portugal, en què treballen 
76 persones. El seu esforç diari permet canalitzar tots 
els dubtes i les qüestions que plantegen els “Caps” a 
través dels diferents canals que manté oberts, qües-
tions i inquietuds que des del SAC es tramiten imme-
diatament per mitjà dels mecanismes establerts per 
a la resolució posterior per part dels departaments 
implicats.

Transparència a l’etiquetatge

Mercadona identifica sempre amb claredat i transpa-
rència els Proveïdors Totaler fabricants de les seves 
marques pròpies, exigència que facilita als consumi-
dors que, lliurement i amb informació veraç, actuïn i 
comprin en conseqüència. De fet, té un procediment 
propi que aposta pels principis d’identificació i infor-
mació i, any rere any, introdueix millores a l’etique-
tatge perquè “El Cap” reconegui amb senzillesa la in-
formació rellevant, des de la compra fins al consum, 
així com atributs clau, com ara la presència d’alguns 
al·lèrgens o les condicions d’ús.

Almudena, “Cap” del supermercat del carrer Ayala a Madrid, a la secció de forn.

Canals d’Atenció al Client a Espanya:

www.mercadona.com 

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

Telèfon gratuït  
d’Atenció al Client Espanya: 

1. “El Cap”

48



Mercadona considera el seu Servei d’Atenció al Client 
com una eina fonamental de millora. De fet, bona part de 
les 275.000 consultes rebudes el 2018 han estat suggeri-
ments que, un cop analitzats pel departament concret, 
han permès detectar punts de millora per, com és l’objec-
tiu de la companyia, satisfer plenament “El Cap”.

Canals de comunicació amb “El Cap”

Mercadona aposta per la transparència, motiu pel qual la 
comunicació amb els seus “Caps” és fonamental. És per 
això que manté una actitud d’escolta constant i fomenta 
el diàleg, alhora que aprofita diferents canals per difondre 
informació sobre la companyia que considera d’interès 
per als clients. En aquesta tasca, en què s’impliquen dià-
riament tots els qui formen part del Projecte Mercadona, 
els canals oberts per la companyia en les diferents xarxes 
socials en què participa han seguit cobrant importància el 
2018, com ho posa de manifest el fet que, a finals d’aquest 
exercici, tingui més de 980.000 seguidors a Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn i YouTube, amb una mitjana 
de 120.000 mencions al mes.

Mónica, treballadora del Servei d’Atenció al Client.

en xarxes socials
CONSULTES
200.000 

de mitjanaMENCIONS/MES
120.000 

SEGUIDORS el 2018
+281.000 

600.000 
SEGUIDORS A FACEBOOK

112.000 
SEGUIDORS A INSTAGRAM

940.000 
REPRODUCCIONS A YOUTUBE

100.000 
SEGUIDORS A LINKEDIN

@Mercadona

160.000 
SEGUIDORS A TWITTER
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1.7 Alimentació Saludable

En el seu compromís amb l’alimentació saludable 
i accessible, amb productes sostenibles i de qua-
litat, Mercadona ha continuat adaptant-se a les 
noves necessitats i avançant-se a les tendències. 
Com a conseqüència d’aquest esforç, ha poten-
ciat el seu assortiment d’alimentació saludable 
amb la introducció de millores rellevants en ma-
tèria nutricional, fet que s’ha traduït en avenços 
importants en productes molt diversos.

Nutrició i Salut

Mercadona comparteix amb la societat l’interès 
per la nutrició i per la importància de dur una 
vida sana amb una alimentació saludable, equi-
librada i amb productes de qualitat i sostenibles.

Per això, treballa estretament amb els Pro-
veïdors Totaler per introduir millo-

res rellevants en matèria nu-
tricional sempre que sigui 

viable i oferir-les als seus 
clients al preu més com-
petitiu. Això s’ha tradu-
ït el 2018 en l’adhesió al 
Pla de col·laboració per 
a la millora dels aliments 

i les begudes elaborat 
per l’Agència Espanyola 

de Seguretat Alimentària i 
Nutrició (AESAN), amb què 

la companyia i els seus Prove-

ïdors Totaler tenen per objectiu reduir el contingut en 
greixos saturats, sal i sucre de més de 300 productes 
de les seves marques pròpies.

A més, manté un compromís ferm amb el Ministeri 
de Sanitat, Igualtat i Política Social col·laborant amb 
l’Estratègia Nacional sobre Nutrició, Activitat Física 
i Prevenció de l’Obesitat (NAOS). A través d’accions 
amb els Proveïdors Totaler, fomenta diferents iniciati-
ves com la reducció de sal i sucres i, des de fa anys, 
està adherida al Codi d’Autoregulació de la Publicitat 
(Codi PAOS) d’aquest ministeri.

PRODUCTES 
SENSE GLUTEN

1.250
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Per afavorir una alimentació saludable, l’Assortiment 
Eficaç de Mercadona incorpora aliments accessibles 
que aporten tots els nutrients necessaris per a la vida de 
les persones. A més, recomana als seus “Caps” que els 
combinin de manera variada, equilibrada i adaptada a 
les necessitats específiques de cada persona, tasca per 
a la qual compta amb panells d’experts de reconegut 
prestigi en matèria de nutrició que assessoren i orienten 
amb l’objectiu d’oferir als “Caps” millores de producte 
amb rigor i base científica.

Ampli assortiment per satisfer els 
“Caps” amb intoleràncies o al·lèrgies

Mercadona també manté un compromís respon-
sable amb els “Caps” que pateixen intoleràncies 
o al·lèrgies alimentàries, per a qui treballa amb 
l’objectiu de facilitar la incorporació a l’assorti-
ment, i amb totes les garanties, de productes 
aptes per a les seves dietes. 

De fet, ha seguit incrementant l’assortiment de 
productes sense gluten i, al tancament del 2018, 
té un total de 1.250 productes lliures d’aquesta 
proteïna, fet que reforça el compromís que man-
té amb el col·lectiu celíac des de fa més d’una 
dècada. Paral·lelament, continua treballant en la 
millora de l’assortiment i en la identificació de 
productes sense al·lèrgens, amb l’objectiu que 
els “Caps” amb intoleràncies o al·lèrgies puguin 
comprar en totes les categories de productes.

En aquest sentit, la companyia ha mantingut el 
2018 una relació molt estreta amb la Federació 
d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE), 
Celíacs de Catalunya (SMAP), l’Associació d’In-
tolerants a la Lactosa d’Espanya (ADILAC) l’As-
sociació de Celíacs i Sensibles al Gluten (ACSG) 
i l’Associació Espanyola de Persones amb Al·lèr-
gia a Aliments i Làtex, amb l’objectiu de seguir 
col·laborant en la millora de la informació i la 
formació dels consumidors en matèria d’al-
lèrgens, analitzar els diferents problemes 
existents i buscar solucions que en satisfa-
cin les necessitats.

Adhesió al Pla de 

l’AESAN  
per reduir el contingut en 
greixos saturats, sal i sucre
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Ángel i M.ª Carmen, “Caps” del supermercat de Merkatondoa a Estella, Navarra.

1. “El Cap”
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Mercadona col·labora estretament 
amb els Proveïdors Totaler per oferir 
la màxima seguretat alimentària sem-
pre. Disposa d’equips transversals per 

estudiar i avançar-se a la legislació en matèria 
alimentària i poder oferir, a més, un assortiment 
eficient apte també per a persones amb diverses 
intoleràncies i al·lèrgies. Així mateix, fomenta el 
consum de productes frescos d’alta qualitat a tra-
vés de l’estratègia de Frescos Global.

Mercadona va ser pionera en el desen-
volupament d’una producció i un con-
sum responsables. El 1993 va posar en 
marxa la seva política comercial SPB, 

Sempre Preus Baixos, que elimina les ofertes i incen-
tiva el consum responsable. A més, aplica mesures 
de prevenció i reducció del seu impacte ambiental 
en tots els processos.

Mercadona innova constantment en 
l’adaptació de les seves infraestructu-
res a les noves necessitats dels clients. 
Ha seguit impulsant l’adaptació dels 

seus supermercats al Nou Model de Botiga Efi-
cient, per acabar l’any amb un total de 400 cen-
tres adaptats a aquest nou model, que no només 
proporciona millor servei als “Caps” amb noves 
seccions i un disseny més espaiós i càlid, sinó que 
redueix fins en un 40 % el consum energètic.

Mercadona aposta per la seguretat i 
la qualitat dels productes de la pesca 
i col·labora juntament amb el Consell 
Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC) en la investigació dels paràsits 

d’aquests éssers vius per frenar-ne l’evolució. Els 
resultats d’aquest estudi permetran consolidar 
una cadena fiable i milloraran la qualitat i el servei 
que ofereix als seus clients.
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Camilo, treballador del supermercat de l’avinguda del Quel a Arnedo, La Rioja.

2. EL TREBALLADOR

L’EVOLUCIÓ I LA 
TRANSFORMACIÓ CONSTANT 
EN QUÈ ES TROBA IMMERSA 

MERCADONA NO SERIEN POSSIBLES 
SENSE LA PASSIÓ I L’ALT NIVELL DE 

COMPROMÍS DE TOTES LES PERSONES 
QUE FORMEN LA COMPANYIA

El 2018 la determinació de tota la plantilla per formar part del 

canvi ha estat especialment rellevant, ja que gràcies a ella, i a 

l’esforç individual i col·lectiu, la companyia ha pogut abordar 

amb garanties el seu procés de transformació actual, perquè els 

resultats arriben si cuides les persones
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DADES PRINCIPALS EL TREBALLADOR 

Paula, treballadora de la secció de forn del supermercat de La Corredoria a Oviedo, Astúries.

NOU CONVENI COL·LECTIU 
D’EMPRESA

Més igualitari i social

Millora el poder adquisitiu 
de la plantilla amb un sou 
mínim de  

1.328 €  
BRUTS AL MES

Creació de  

1.800  
LLOCS DE TREBALL fixos, 
estables i de qualitat el 2018

85.800 
PERSONES COMPROMESES

PLANTILLA D’ALT 
RENDIMENT

CREIXEMENT COMPARTIT

325  
MILIONS D’EUROS 
repartits en concepte 
de prima entre el 98 % 
de les treballadores i els 
treballadors

FORMACIÓ

70  
MILIONS D’EUROS 
invertits en formació
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2.1 Indicadors plantilla

Per construir el Mercadona del futur, la companyia im-
pulsa el talent dels seus recursos humans: en total, 
85.800 persones amb contracte fix al tancament del 
2018. Totes elles han fet esforços importants per as-
solir l’excel·lència en la feina que  desenvolupen. Com 
a contrapartida, han comprovat que la confiança que 
l’empresa ha dipositat en elles es tradueix en fets con-
crets: en una ocupació de qualitat i estable, amb sala-
ris molt per sobre de la mitjana del sector, amb plans 
de formació específics que permeten millorar els seus 
coneixements i habilitats, i amb plans de carrera pro-
fessional que igualment els donen l’oportunitat de se-
guir creixent personalment i laboralment al ritme de 
la companyia mateixa.

Gràcies a tot això, Mercadona disposa dels millors 
recursos humans del sector: una plantilla d’alt rendi-
ment, cohesionada i obsessionada a assolir l’excel·lèn-
cia en la seva feina diària; una plantilla la implicació i 
la productivitat de la qual són les garanties del creixe-
ment futur de la companyia.

La política de Recursos Humans de la companyia, que 
ja en anys anteriors Harvard Business Review ha des-
tacat internacionalment pel fet de treure “el màxim 
rendiment” de la plantilla en promoure “les aptituds 
creatives i de resolució de problemes dels treballa-
dors perquè suggereixin millores”, ha estat reconegu-
da novament el 2018. Concretament, Mercadona ha 
estat destacada com la primera empresa en talent en 
el sector de la distribució i la sisena a nivell general 
en el rànquing Merco Talento del Monitor Espanyol de 
Reputació Corporativa (Merco).

Aquests reconeixements reflecteixen que Mercadona 
aposta de manera sostinguda per la captació i la re-
tenció del talent, així com per la qualitat laboral, a la 
qual seguirà destinant molts esforços, conscient que 
encara pot millorar molt en aquest àmbit.

Model de Recursos Humans reconegut 

internacionalment

PER ÀREA D’ACTIVITAT

85 % BOTIGUES
9 % LOGÍSTICA 
6 % OFICINES

PER SEXE

64 % DONES
36 % HOMES

Distribució de plantilla 
85.800 treballadores i treballadors fixos

PER EDATS

14 % FINS A 29 ANYS 
39 % ENTRE 30 I 39 ANYS 
39 % ENTRE 40 I 49 ANYS 
8 % MÉS DE 50 ANYS

1.800 nous llocs 
de treball

PER EDATS 

56 % FINS A 29 ANYS
36 % ENTRE 30 I 39 ANYS
8 % MÉS DE 40 ANYS 
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2.2 Nou Conveni Col·lectiu 
d’Empresa més igualitari i social

El 2018 Mercadona ha signat amb els representants 
de la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions 
Obreres (CCOO) el nou Conveni Col·lectiu d’Empresa i 
el Pla d’Igualtat. Tots dos van entrar en vigor l’1 de gener 
del 2019 i tindran una durada de 5 anys.

El nou marc laboral, més igualitari i social, reforça el 
compromís de Mercadona amb l’ocupació estable i de 
qualitat, avança en les seves condicions laborals, alhora 
que consolida la seva aposta per millorar el poder ad-
quisitiu de la plantilla amb un sou mínim de 1.328 euros 
bruts al mes, als quals se sumen els complements propis 
de la política retributiva de la companyia, que suposen 
increments d’un 11 % anual fins al tram 5, i un increment 
progressiu del salari base vinculat a l’IPC, a més d’intro-
duir millores en els plusos de nocturnitat i fred. 

El Conveni Col·lectiu d’Empresa actual incorpora tam-
bé mesures importants de caràcter social i reforça els 
compromisos de Mercadona en matèria de conciliació 

Miguel Ángel Cilleros, secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat 
i Consum de la UGT; José María Martínez, secretari general de la Federació 
de Serveis CCOO; Daniel Blasco, director general de Recursos Humans, i  
Héctor Hernández, director general Jurídic, Organització i Marina de  
Empresas de Mercadona; i resta de representants de sindicats i empresa al 
Centre de Coinnovació del Jarro a Paterna, València.

de la vida familiar i laboral. Entre elles, per exemple, 
hi ha l’ampliació del permís de paternitat fins a les 7 
setmanes.

CONVENI COL·LECTIU I PLA D’IGUALTAT 2019-2023

Un conveni més igualitari i social

Sou mínim 
d’entrada: 1.328 

euros bruts 
mensuals

Excedències per 
cura de fills fins 

als 12 anys

Equitat 
retributiva: 
“mateixa 

responsabilitat, 
mateix sou”

30 dies de permís, 
els 5 primers 

dels quals són 
retribuïts, per 
defunció de 
cònjuge o fill

Creació d’un 
Observatori 

paritari (empresa 
+ sindicats) En Logística, 7 

caps de setmana 
lliures a l’any

7 setmanes 
de permís de 

paternitat

No partir en 
jornades inferiors 

de 5 hores en 
temps totals i de 
3 hores en temps 

parcialsMillora plusos 
nocturnitat i fred

Garanteix el 
poder adquisitiu: 
increment salarial 
d’acord amb l’IPC
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2.3 Compromís amb la 
igualtat i la diversitat

Per Mercadona, la igualtat i la diversitat són valors 
fonamentals que defensa i fomenta. Ho fa per mitjà 
d’un compromís profund, que es tradueix en una po-
lítica de tolerància zero davant de qualsevol tipus de 
discriminació.

Per això, en la seva organització defensa el principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats en tots els àm-
bits i a tots els efectes; no admet discriminacions per 
raó de sexe, orientació sexual, estat civil, discapacitat, 
edat, raça, conviccions polítiques i religioses, afiliació 
sindical o de qualsevol tipus.

De fet, a Mercadona l’equitat és un valor irrenuncia-
ble que forma part del seu Model, aplica de manera 
transversal i es concreta en el principi “mateixa res-
ponsabilitat, mateix sou”. Igualment, impulsa la diver-
sitat, valor integrador que reforça el seu desenvolu-
pament, amb què incrementa l’obtenció de resultats i 
que millora la seva competitivitat. Per a això, promou 
unes condicions de treball respectuoses amb la diver-
sitat en tots els seus àmbits per mitjà d’una política 
de neutralitat corporativa que les dades avalen per si 

PERSONES  
PROMOCIONADES

860

70

66.500 
PERSONES
han participat en plans de 
formació específics

milions d’euros 
invertits

mateixes, com ho posa de manifest el fet que el 64 % 
de la plantilla siguin dones; que de les 860 persones 
que han estat promocionades el 2018, el 41 %, un total 
de 355, hagin estat treballadores, o que la companyia 
tingui ja 1.750 dones en llocs directius, el 47 % del 
total.

En aquest context, cal destacar la signatura amb els 
representants sindicals del nou Pla d’Igualtat, amb 
què consolida la seva línia d’actuació a favor de la 
igualtat d’oportunitats. De fet, no només ha refor-
çat drets aconseguits amb el Pla anterior, sinó que 
amb aquesta nova signatura contribueix a defensar 
i fomentar valors irrenunciables que redunden en el 
desenvolupament personal i professional de tots els 
qui formen part de la plantilla.

Observatori paritari per dotar de 

més flexibilitat i eficiència

El 2018 les organitzacions sindicals i Mercadona tam-
bé han acordat la creació d’un Observatori de caràc-
ter paritari amb integrants de totes les parts signants 
per dotar de més flexibilitat i eficiència la companyia 
a l’hora d’introduir millores relacionades amb les jor-
nades laborals i la seva distribució. Per a això, l’Obser-
vatori estarà informat puntualment dels nous projec-
tes que Mercadona tingui previst implementar, fet que 
li permetrà traslladar-li prèviament recomanacions re-
lacionades amb la jornada o la seva distribució.
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2.4 Aposta per la creació  
d’ocupació estable i de qualitat

El Model de Mercadona impulsa una cultura de millora 
contínua que fomenta el lideratge. Aposta, a més, per 
l’esforç, el compromís i la responsabilitat com a valors 
fonamentals per créixer personalment i professional-
ment, i potencia el treball en equip com a factor clau 
per diferenciar-se del sector i poder formar una plan-
tilla d’alt rendiment i competitiva.

El 2018 Mercadona ha enfortit la seva plantilla un any 
més, tant per mitjà de la inversió en formació, més de 
70 milions d’euros, com amb la creació de 1.800 llocs 
de treball estables i de qualitat. Això li ha permès tan-

car l’any amb un total de 85.800 persones, incloses 
les 300 que al tancament de l’any formaven part de 
la plantilla de Portugal, responsables d’assolir els ob-
jectius i les fites que la companyia ha marcat a curt 
termini per al país lusità.

Totes elles formen un equip professional que aposta 
pel talent com a valor diferencial: un equip que aprèn 
dels errors i que aprofita al màxim els seus recursos, 
les habilitats i els coneixements per, com és l’objectiu 
de l’empresa, satisfer totalment “El Cap” i impulsar el 
Projecte Mercadona.

Beatriz i David, treballadors del supermercat de la ronda Outeiro, a la Corunya.
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Instal·lacions de la fàbrica de pans i pastissos Forvasa a Puçol, València, afectades per l’incendi.

Alicia, treballadora de Forvasa recol·locada al Centre de Coinnovació del Jarro a Paterna, València.

El juny del 2018 es va produir un incendi a Forvasa,  
fàbrica de pans i pastissos ubicada a Puçol, València. 

Mercadona es va comprometre a garantir els llocs de treball a les 
540 persones que treballaven a les instal·lacions i va centrar els seus 

esforços a reubicar-les en altres àrees de l’empresa.

TOTAL  

DE SUBMINISTRAMENT 

GARANTIT

540  
LLOCS DE TREBALL 
garantits després de l’incendi
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Compartir beneficis amb els treballadors

El Projecte Mercadona és un projecte de creixement 
compartit que aplica la veritat universal de la reciproci-
tat, segons la qual per “poder rebre, primer hem de do-
nar”. És per això que ofereix a les treballadores i treballa-
dors unes condicions laborals altament competitives, fet 
que li permet retenir el talent, tenir una plantilla cohesi-
onada i motivada, i disposar dels millors professionals.

En l’àmbit retributiu, el 2018 ha tornat a recompensar 
l’esforç de tots els qui componen la plantilla amb un 
salari que està per sobre de la mitjana del sector. Com 
a contrapartida, també el retorn en productivitat s’ha 
continuat incrementant, la qual cosa ha reforçat l’efi-
ciència de la companyia un any més.

A banda d’això, per incentivar el compromís i el li-
deratge, disposa d’una política de retribució variable 
amb què reconeix a les treballadores i treballadors la 
consecució dels objectius marcats. 

Com en anys anteriors, i en el marc d’aquesta polí-
tica de retribució variable implantada fa 18 anys, la 
companyia ha compartit amb la plantilla els beneficis 
obtinguts al llarg de l’any, primant tots els membres 
de la mateixa amb més d’un any d’antiguitat i la im-

plicació dels quals durant els dotze mesos ha permès 
complir els objectius personals pactats específicament 
per al seu lloc de treball. Concretament, el 2018 ha re-
partit en concepte de prima un total de 325 milions 
d’euros entre el 98 % de les treballadores i els treba-
lladors, esforç que cal destacar en un any en què la 
companyia ha fet una inversió rècord de 1.504 milions 
d’euros, amb la incidència que això ha tingut en el seu 
compte de resultats.

En vigor 01/01/2019. Increment de la política retributiva en un 1,2 % el 2019. 79 % 
del personal base

ANTIGUITAT - D’1 ANY 2 ANYS 3 ANYS + DE 4 ANYS

Brut/mes 1.328 € 1.458 € 1.618 € 1.797 €

Net/mes 1.193 € 1.259 € 1.350 € 1.477 € 

TAULA DE SALARIS PERSONAL BASE A ESPANYA

Taula de salaris del personal base de Mercadona en 12 mensualitats*

* A aquest salari mensual cal afegir-hi la prima per objectius, que des del primer any d’antiguitat i fins al 
quart és d’una mensualitat, i quan es porten més de quatre anys a l’empresa consta de dues mensualitats.

Prima per objectius 

325 
MILIONS D’EUROS 
repartits entre la plantilla

98 % 
TREBALLADORS 
cobra la prima

3,7 % 
DE ROTACIÓ

INDICADORS D’ACOMPLIMENT
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2.5 Conciliació i compromís amb el benestar de la plantilla

Des del 1993, any en què va iniciar la implantació del 
seu Model de Qualitat Total, la companyia manté el seu 
compromís amb la conciliació de la vida familiar i labo-
ral. Per a això, impulsa iniciatives pioneres que contribu-
eixen a donar resposta a les necessitats de les persones 
en tots dos àmbits, a través d’una política de Recursos 
Humans en què aposta per la millora contínua. 

Tot i que el 2018 s’han potenciat i reforçat moltes me-
sures, les xifres d’algunes d’elles parlen per si soles del 
compromís que manté Mercadona amb la conciliació. 
Així, per exemple, destaca el fet que 2.360 mares treba-
lladores, el  5 % del total de la plantilla, decidís allargar 
30 dies els 4 mesos de baixa de maternitat establerts le-
galment. Igualment, 16.062 treballadores i treballadors 
han optat per gaudir de jornades reduïdes, alhora que 
alguns d’ells, a més, han portat els seus fills a algun dels 
4 centres educatius infantils gratuïts que la companyia 
té en alguns dels seus blocs logístics des del 2001.

Isabel, treballadora del supermercat d’A Sionlla a Santiago de 
Compostel·la, la Corunya.

16.062
han gaudit de jornades reduïdes
TREBALLADORES I TREBALLADORS

TREBALLADORES 
2.360
van optar per ser mares i allargar 
30 dies la baixa de maternitat

TREBALLADORS 
1.436
han gaudit de permís de 
paternitat

129
TREBALLADORES I TREBALLADORS
han ampliat l’excedència per 
cura de fills

La conciliació és, per tant, un valor pel qual s’apos-
ta i que creix al mateix ritme que ho fa la companyia. 
Així ho demostren les mesures incorporades en el nou 
conveni, que contemplen, per exemple, l’ampliació del 
permís de paternitat fins a les 7 setmanes; l’augment 
de l’excedència per cura de fills fins que el menor com-
pleixi els 12 anys, o el fet que els qui tinguin al seu 
càrrec directe un menor de 12 anys i estiguin gaudint 
d’una reducció de jornada, quan s’esgoti l’edat màxima 
legal, puguin sol·licitar un canvi de contracte a temps 
parcial fins als 15 anys del menor, i després tornar a 
temps total, si així ho desitgen.
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2.6 Formació per al  
creixement professional  

Mercadona potencia les habilitats i els coneixements 
de les treballadores i treballadors constantment i 
aposta per la formació contínua per consolidar no no-
més el desenvolupament present i futur de la plantilla, 
sinó el creixement sostingut de la companyia. 

Per desenvolupar i reforçar el talent de la plantilla, el 
2018 la companyia va invertir en formació un total de 
70 milions d’euros, 5 milions més que l’any anterior 
i una mitjana de 815 euros per persona, fins a com-
pletar més de 2,5 milions d’hores de formació, tant 
general com específica. 

Gràcies a això, Mercadona disposa d’una plantilla d’alt 
rendiment, motivada, cohesionada i amb unes habi-
litats i un nivell d’acompliment que converteixen els 
seus recursos humans en els millors del sector.

2.7 Salut i seguretat a la feina  

La salut i la seguretat laboral de les treballadores i 
treballadors és un compromís constant que Merca-
dona assumeix i implementa de manera transversal. 
Desenvolupa una tasca profunda de conscienciació 
contínua i analitza cada procés intern amb l’objectiu 
de dotar qualsevol dels diferents llocs de treball de la 
major seguretat i ergonomia.  

Totes les activitats que impulsa en matèria de salut i 
seguretat a la feina són estratègiques i el seu objectiu 
és incrementar la cultura de l’empresa en matèria pre-
ventiva, fet que ha suposat una inversió en formació i 
avaluació de 9,9 milions d’euros el 2018. 

Destaquen l’avaluació dels possibles riscos psico-
socials i l’actualització dels mòduls de formació de 
riscos laborals de les botigues i els magatzems, així 
com els estudis específics de seguretat (adequació 
dels equips de treball al RD 1215/1997), ergonomia 

Celia, directora del procés d’execució d’obres, impartint una formació.

Formació de personal de manteniment. 

Treballadores i treballadors de Mercadona de promoció interna durant el 
curs de directius.
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(disseny de nous llocs de treball) i higiene industrial 
(mesuraments de pols de farina, soroll, ozó...).

Així mateix, s’ha fet la vigilància de la salut correspo-
nent, per a la qual cosa s’ha comptat amb la col·labo-
ració de Quirón Prevención, Previs i Cualtis. Per dur a 
terme aquesta extensa activitat preventiva, la com-
panyia compta també amb la col·laboració de Mazel 
Asistencia Industrial, Legalplanning, l’Institut de Bi-
omecànica de València, SaludOnNet, Canalsalud24 i 
Psicopreven.

Col·laboració amb mútues i proveïdors

Juntament amb el treball desenvolupat amb les 9 mú-
tues col·laboradores amb la Seguretat Social (Umi-
vale, Fremap, Asepeyo, MAZ, Ibermutuamur, Mon-
tañesa, Mutua Balear, MAC i Mutua Navarra), i com és 
tradicional des de fa anys, Mercadona ha col·laborat 
en l’intercanvi de coneixements amb els serveis de 
prevenció dels principals proveïdors, fet que és sens 
dubte un punt important de millora contínua per a la 
companyia en aquesta matèria.

Lineal de iogurts del supermercat de Marina d’Or a Oropesa del Mar, 
Castelló.

Jesús i Fernando, responsables de la implantació del nou projecte de 
Comanda per Reposició (Comanda R).

COMANDA R: UNA GESTIÓ D’ESTOC MÉS EFICIENT

Per incrementar l’eficiència i la productivitat en la seva cadena logística, la companyia ha iniciat, en col·laboració amb 
la Universitat Politècnica de València, les proves de la Comanda R, una eina que té l’objectiu principal de reduir l’estoc 
a la botiga, tot garantint el servei als “Caps”, millorar la comoditat durant el procés de compra i facilitar la feina al 
personal de les botigues a l’hora de reposar les comandes.

Aquest projecte introdueix canvis importants en la gestió de l’estoc dels supermercats, ja que es passa del model actual 
de comanda automàtica en botigues per previsió a un model de comanda per reposició que s’ajusta a les necessitats de 
cada botiga, de manera que s’elimina l’impacte que l’excés d’estoc té sobre l’organització i l’activitat diària de la botiga. 

Iniciada el mes de gener del 2018, la Comanda R s’ha implantat en el bloc logístic de Riba-roja de Túria (València) i 
s’anirà ampliant a la resta de blocs al llarg del 2019. Aquesta iniciativa, operativa a 18 supermercats al tancament de 
l’exercici, optimitza la distribució de l’espai amb l’actualització dels criteris de reposició, fet que repercuteix tant en 
l’ordre i la imatge de la sala de venda i dels magatzems de la botiga com en l’aprofitament de l’espai. A més, garanteix 
un proveïment eficient de cada supermercat amb menys costos logístics.
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FORMACIÓ INTERNA A MERCADONA EL 2018

PLA DESCRIPCIÓ DADES

ACOLLIDA

FRESCOS GLOBAL

A PUNT PER MENJAR

AJUDANTS

DIRECTIVES I  
DIRECTIUS LÍDERS

Explicació a la nova incorporació de 
manera personal del lloc de treball 
que ha de desenvolupar i posterior 
transmissió del Model de Qualitat To-
tal, fet que consolida i millora les se-
ves habilitats i enforteix la cohesió de 
la companyia en la presa de decisions

5.978 persones

3 milions d’euros d’inversió

155.000 hores

Millora de les habilitats per adap-
tar-se a l’especialització que reque-
reix l’estratègia Frescos Global, per 
mitjà de la participació en els cursos 
de Nou Model de Carn, Nou Model 
de Forn, Pernil al Tall o Venda de 
Sushi

9.800 persones

3,5 milions d’euros 
d’inversió

148.500 hores

Formació específica de 110 persones 
per especialitzar-se en la nova sec-
ció que la companyia ha posat en 
marxa

110 persones

69.000 euros d’inversió

3.000 hores

Formació en lideratge empresarial i 
millora d’habilitats de gestió, comu-
nicació i presa de decisions, donant 
una visió global de l’empresa

667 directives i directius 
(50 d’altres països)

27.000 euros d’inversió 
mitjana

82.000 hores

Formació específica per especia-
litzar un col·lectiu clau en l’orga-
nització. Gestionar el dia a dia del 
coordinador i treure la màxima pro-
ductivitat i efectivitat de la seva jor-
nada laboral

39 persones

887.000 euros d’inversió

36.000 hores

2,5
MILIONS HORES   
de formació

70 M€ 66.500 
PERSONES FORMADES  
en plans específics

92
MÒDULS O  
ACCIONS FORMATIVES

815 € 
PER 
TREBALLADOR

5 M€ MÉS  
QUE EL 2017 

66

2. El Treballador

66



PLA DE PREVENCIÓ I PROGRAMA DE SALUT 

Blocs logístics

37 CURSOS PROGRAMATS PER 
CADA BLOC LOGÍSTIC

Riscos generals i específics 
(seguretat instal·lacions)

* Índex d’incidència = nre. d’accidents amb baixa per cada 1.000 treballadors.

Seguretat i salut laboral

19,20 ‰*Incidència d’accidents de treball

59 %Cobertura campanya vacunació grip 
estacional

81 %Cobertura d’exàmens col·lectiva 
periòdica

9,9 MILIONS D’EUROS
Inversió en prevenció de riscos 
laborals

37Durada mitjana de la baixa DIES

Supermercats

249 AVALUACIONS REALITZADESAvaluació de riscos dels nous centres i 
les reformes realitzades

100 %
NOUS INGRESSOS I 
FORMACIÓ PERIÒDICA 
ANUAL PLANIFICADA

100 % CARNISSERS NOU 
MODEL DE VENDA

100 % XARCUTERS 
PERNIL AL TALL

Formació inicial i periòdica

141 ACCIONS REALITZADESFormació en emergències
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Antonia, treballadora del bloc logístic de Guadix, Granada.
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Mercadona potencia les habilitats 
i els coneixements de les seves 
treballadores i treballadors cons-
tantment i aposta per la formació 

continuada, fet que contribueix a millorar la ca-
pacitació i l’ocupabilitat de la plantilla. El 2018, 
la companyia ha invertit en formació un total de 
70 milions d’euros, fins a completar 2,5 milions 
d’hores de formació.

Mercadona té una plantilla de 
85.800 persones, 85.500 a Es-
panya i 300 a Portugal, totes elles 
amb contracte fix i amb salaris per 

sobre de la mitjana del sector. El 2018 ha creat 
1.800 llocs de treball estables i de qualitat, i ha 
continuat avançant en l’automatització dels 
seus magatzems per reduir sobreesforços.

Mercadona és una empresa com-
promesa amb la igualtat de gènere 
i es regeix pel Principi d’Equitat “ma-
teixa responsabilitat, mateix sou”. 
Així mateix, té un model empresarial 
en què la promoció interna és un 
dels signes d’identitat, basada exclu-
sivament en la qualificació i la vàlua 

de les persones.
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Camp de cols del Proveïdor Totaler Verduras Curro a Villa del Prado, Madrid.

3. EL PROVEÏDOR

A MERCADONA, L’EVOLUCIÓ 
ÉS UN PROCÉS CONSTANT 

DINS DEL NOSTRE 
MODEL D’EMPRESA

Un projecte obert i socialment responsable que, amb la 

satisfacció de “El Cap” com a far, ha anat creixent any rere any 

fins a conformar un clúster industrial de 1.400 Proveïdors Totaler. 

Tots ells contribueixen amb el seu esforç i determinació al 

desenvolupament de productes innovadors o de proximitat, en el 

cas dels frescos, que aporten la diferenciació i l’especialització, i 

són per tant corresponsables de l’èxit i el lideratge de la companyia
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BLOCS  
LOGÍSTICS

Xarxa logística de més 

d’1.000.000 m2
  

DE SUPERFÍCIE

16  
BLOCS LOGÍSTICS
2 magatzems satèl·lits  
2 magatzems reguladors

CADENA AGROALIMENTÀRIA 
SOSTENIBLE 

Col·laboració amb   

9.000  
AGRICULTORS 

5.500  
RAMADERS

12.000  
PESCADORS

Persegueix crear sinergies, 
compartir el coneixement 
de cada baula que la forma, 
i construir una cadena 
agroalimentària eficient, 
moderna i diferencial 

1.400  
PROVEÏDORS TOTALER

PROVEÏDOR  
TOTALER

DADES PRINCIPALS EL PROVEÏDOR

Gallina ponedora criada en llibertat del Proveïdor Totaler Huevos Guillén.

72



3.1 Proveïdor Totaler 

L’evolució del Model de Proveïdor

L’evolució de l’interproveïdor i del proveïdor especialista 
cap al Proveïdor Totaler és el camí natural que Mercado-
na recorre des de fa anys. Ho fa a través de la col·labo-
ració conjunta i amb un objectiu comú: complir sempre 
el Model Totaler i desenvolupar i innovar productes que 
siguin la millor opció en qualitat i preu per a “El Cap”.

Dins d’aquest compromís, Mercadona, juntament amb 
els 1.400 Proveïdors Totaler amb què col·labora, perse-
gueix el creixement a través de l’excel·lència en la cons-
trucció d’un Assortiment Eficaç que aporti diferencia-
ció, i treballa diàriament per ser Totaler i prescriure a “El 
Cap” productes amb la màxima qualitat que li permetin 
fabricar el seu Carretó Menú* al mínim cost.

Per aconseguir aquest objectiu, Mercadona ha anat 
evolucionant gradualment el seu Model. De fet, la seva 
aposta per l’especialització en frescos, amb l’estratègia 
de compres de productes locals i de proximitat iniciada 
el 2012 per garantir més frescor, ha fet que, al tanca-
ment del 2018, la companyia compti amb un total de 
350 Proveïdors Totaler en frescos, enfront dels 40 del 
2012. Paral·lelament aquest esforç s’ha traduït en un in-

crement rellevant de vendes, com ho demostra el crei-
xement del 30 % aconseguit en els darrers 4 anys. 

En el nou Model Totaler, la relació de Mercadona i els 
seus proveïdors es regeix per una sèrie de principis que 
es basen en el següent:

• Relació a llarg termini.

• Desenvolupament del producte amb “El Cap” i per al 
“Cap” amb iniciatives de coinnovació.

• Productes que aportin diferenciació “Hacendado” i 
compleixin sempre: seguretat alimentària, qualitat 
definida, servei i preu de compra competitiu.

• Contracte indefinit per als productes sempre que es 
compleixin les condicions pactades.

• Processos d’elaboració sostenibles i socialment 
responsables.

*Carretó Menú: la Compra Total de “El Cap” amb la major qualitat al mínim 
cost mensual.

TOTALER:  
prescriure a “El Cap” les solucions necessàries per a cada necessitat i ser la millor opció

PROVEÏDOR TOTALER:  
proveïdor que, juntament amb Mercadona, desenvolupa el millor producte, fruit de la coinnovació des de 
“El Cap” cap enrere, garantint sempre la seguretat alimentària, la qualitat, el servei i un preu competitiu en 
cada producte, i amb el qual mantenim una relació comercial d’estabilitat sota les marques Hacendado, 
Deliplus, Bosque Verde i Compy, entre d’altres
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Un nou marc de relació a llarg termini

D’aquesta manera, i després de 20 anys d’un Model de 
relació reeixit que ha servit per consolidar el creixe-
ment tant de la companyia com dels interproveïdors, 
120 a finals del 2017, Mercadona decideix prendre els 
punts forts de tot el que ha après en col·laboració amb 
els interproveïdors per evolucionar aquesta figura i el 
marc de relació establert. I ho fa, novament, posant “El 
Cap” al centre d’aquesta decisió, després de consta-
tar amb la seva experiència en frescos que l’agilitat per 
adaptar-se al mercat, l’aposta pel producte local i l’es-
pecialització són clau per seguir comptant amb la con-
fiança dels clients i poder oferir-los l’assortiment “viu” i 
de qualitat que reclamen.

És en aquest context en què s’inicia el desenvolupa-
ment del Proveïdor Totaler, una figura que uneix totes 
les potencialitats tant d’interproveïdors com de prove-
ïdors especialistes i que, centrat a desenvolupar pro-
ducte a producte, representa la millor opció per donar 
resposta a la Missió de Mercadona. 

Per reforçar aquesta especialització, al llarg d’aquests 
anys, la companyia ha anat enfortint els departaments 
de Compres i Prescripció. Així ho demostra el fet que 
del 2008 al 2018, en només una dècada, hagi passat 
de tenir 50 gerents a disposar-ne de 1.000, repartits 
en cinc departaments de Compres i dos de Prescrip-
ció, fet que també posa de manifest l’esforç destinat 
a aconseguir aquesta especialització en secs i frescos 
que permet disposar de proveïdors no només amb un 
know-how específic per a l’elaboració de productes 
concrets de qualitat molt alta, sinó amb els mitjans ne-
cessaris per poder introduir al lineal productes innova-
dors amb la immediatesa que demanden els “Caps”.

El desenvolupament del Model Totaler és un projecte 
obert en què no importa la mida del fabricant, però sí la 
seva especialització i agilitat per satisfer “El Cap” amb 
productes diferencials i amb una qualitat excel·lent sota 
les marques pròpies de Mercadona, fet que genera una 
responsabilitat compartida. És un projecte que esta-
bleix un nou marc de relació a llarg termini, que és igual 

per a totes les parts implicades, però en què es perse-
gueix l’especialització per producte i no per categoria, 
així com el desenvolupament de solucions amb i per a 
“El Cap” per mitjà de la coinnovació, amb una qualitat i 
un servei definits clarament i un preu competitiu. És un 
projecte socialment responsable en què totes les parts 
surten guanyant: “El Cap”, més satisfet amb un Assor-
timent Eficaç especialitzat; el Proveïdor Totaler, amb la 
garantia de compra indefinida del producte mentre es 
compleixin les condicions pactades, i Mercadona, amb 
productes diferencials i l’agilitat requerida per adap-
tar-se a les necessitats canviants dels seus clients.

Recollida de pomes de la varietat fuji del Proveïdor Totaler Girona Fruits 
SCCL a Bordils, Girona. 

3. El Proveïdor
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El maig del 2018 va tenir lloc la vintena Reunió d’Interproveïdors 
de Mercadona, en què es va explicar en profunditat la importància 

de complir sempre el Model Totaler, inspirador de la nova figura del 
Proveïdor Totaler. En ella, la companyia va abordar la necessitat de seguir 
adaptant-se als seus “Caps” per mitjà de l’especialització, fet que implica 

desenvolupar l’assortiment producte a producte i no per categories com 
a millor opció per donar resposta a la Missió de Mercadona. 
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3.2 Indústria Mercadona 

Al tancament del 2018, la companyia treballa amb 
2.387 proveïdors comercials i 13.358 no comercials, a 
més de 198 transportistes. Juntament amb els 1.400 
Proveïdors Totaler, assumeixen un paper rellevant en la 
cadena de muntatge de Mercadona, ja que la seva im-
plicació conjunta ha permès seguir promovent i conso-
lidant un projecte de creixement compartit que genera 
valor any rere any. 

Aquest esforç, a banda de l’impacte directe positiu 
que suposa, genera un impuls que repercuteix indirec-
tament en l’activitat de les zones en què és present i 
que es tradueix en la creació d’indústria, serveis i ocu-
pació, en la generació de riquesa i en la consolidació 
de les economies locals. Així, el volum de compres rea-
litzades a Espanya el 2018 és de 18.640 milions d’euros, 
xifra que suposa el 85 % del total de compres.

Amb l’objectiu de disposar sempre de la millor opció 
per a “El Cap”, Mercadona és present a més de 10 pa-
ïsos, en què treballa amb els millors proveïdors també 
per reforçar l’assortiment i el servei. A més, en diversos 
d’aquests països disposa d’oficines de representació, 
filials i sucursals, amb què dona cobertura legal als 36 

treballadors que en origen poden operar en represen-
tació de la companyia.

Codi de bones pràctiques mercantils 

Mercadona està adherida al Codi de Bones Pràctiques 
Mercantils en la Contractació Alimentària, acord volun-
tari que s’emmarca en la Llei de mesures per millorar 
el funcionament de la cadena alimentària. Aquest pro-
jecte, impulsat per l’aleshores Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) en col-
laboració amb diferents associacions de tota la cadena 
agroalimentària, suposa un nou pas en la promoció de 
pràctiques comercials justes. Així mateix, des del 2014 
l’empresa és membre de The Supply Chain Initiative, 
acord voluntari europeu de bones pràctiques mercan-
tils en la cadena agroalimentària, impulsat per 7 asso-
ciacions sectorials i que compta amb el suport de la 
Comissió Europea. 
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PIMES I PRODUCTORS 
de matèries primeres

+20.000

PROVEÏDORS 
COMERCIALS

2.387

PROVEÏDORS 
TOTALER

1.400

Pinyons del Proveïdor Totaler Jesús Navarro, en les seves instal·lacions de Novelda, Alacant.

3. El Proveïdor
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DEL VOLUM TOTAL 
de compres

85 %
que el 2017

MILIONS D’EUROS 
volum de compres a Espanya  

18.640 

+1.107 M€ 

Sardinetes amb llimona en oli de gira-sol elaborades pel Proveïdor Totaler Francisco Gil Comes a Vinaròs, Castelló.
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ALGUNS EXEMPLES D’INVERSIONS DE PROVEÏDORS TOTALER EL 2018

ACEITES DEL SUR – COOSUR
Vilches (Jaén)
Ampliació de celler i refinació

23 NOUS LLOCS DE TREBALL
4,2 M€

CALADERO
Saragossa (Saragossa) 
Ampliació de producció 
de safates de peix fresc

66 NOUS LLOCS DE TREBALL
8,3 M€

ELABORADOS 
CÁRNICOS MEDINA
Buñol (València) 
Millores i ampliació de 
producció de boví per a 
la nova secció de carn

117 NOUS LLOCS DE TREBALL
2 M€

GRUPO PROFAND
Villagarcía de Arousa (Pontevedra) 
Automatització de processos 
i millores de qualitat en 
la línia de canana 

30 NOUS LLOCS DE TREBALL
1,9 M€

JESÚS NAVARRO
Novelda (Alacant)
Construcció d’una nova  
planta d’edulcorants  
i espècies

11 NOUS LLOCS DE TREBALL
1,5 M€

SCHREIBER FOODS 

Talavera de la Reina (Toledo)
Noves línies de iogurts 

grecs, líquids i batuts

15,3 M€

QUESERÍAS ENTREPINARES

Las Arenas (Valladolid)

Noves càmeres de maduració 

de formatge i línies 

d’envasament en porcions

15 M€
40 NOUS LLOCS DE TREBALL

40 NOUS LLOCS DE TREBALL

HIJOS DE JUAN PUJANTE

Beniel (Múrcia)
Ampliació de producció 

de pollastre de corral

1,6 M€
89 NOUS LLOCS DE TREBALL

3. El Proveïdor
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DELIBREADS
Llíria (València)
Ampliació de la fàbrica i nova 
línia de tortilles de blat

10 NOUS LLOCS DE TREBALL
8,3 M€

CHAMPINTER
Fuentealbilla i Villamalea (Albacete)
Diverses millores i producció 
de bolets xiitake 

26 NOUS LLOCS DE TREBALL
3,5 M€

PLATOS TRADICIONALES
Buñol (València)
Increment de capacitat i línia 
per a nous plats preparats

233 NOUS LLOCS DE TREBALL
8,74 M€

GRUPO EGATESA
La Esperanza  
(Santa Cruz de Tenerife)
Llançament de productes 
locals per a la nova secció 
de carn a Canàries

30 NOUS LLOCS DE TREBALL
1,5 M€

EMBUTIDOS MONTER
Sant Jaume de Llierca, Serinyà i 
Les Planes d’Hostoles (Girona)
Ampliació de la producció i 
llançament de nous sticks

79 NOUS LLOCS DE TREBALL
8 M€

INQUIBA

Guareña (Badajoz)
Ampliacions, millores i 

nova línia de suavitzant

7,5 M€
72 NOUS LLOCS DE TREBALL

EUROPASTRY

Vallmoll i Sarrall (Tarragona)
Ampliació de producció i  

nova línia de croissant 

de mantega

40 M€
50 NOUS LLOCS DE TREBALL
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Col·laboració amb el sector primari 

Des de fa anys Mercadona defensa la necessitat de modernitzar la cadena agro-
alimentària, ja que la considera una palanca de creixement no només per a la 
companyia sinó per al país. És per això que el 2018 ha seguit impulsant la Cadena 
Agroalimentària Sostenible de Mercadona, que persegueix unir esforços i com-
partir el coneixement de cada baula de què es compon per, entre tots, generar 
sinergies i construir una cadena agroalimentària eficient, moderna i diferencial.

En aquest context, durant aquests dotze mesos la companyia ha continuat estre-
nyent vincles amb els sectors estratègics de la indústria agroalimentària espanyo-
la, com ara l’agrícola, el pesquer i el ramader, amb els quals ha reforçat l’aposta 
per l’estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i 
l’especialització. 

Gràcies a això, la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona ha seguit 
creixent i consolidant-se com un projecte de coneixement compartit en què tots 
els que la formen, un any més, han sortit guanyant: el sector primari, amb més 
know-how i eficiència, i Mercadona, amb uns Proveïdors Totaler cada vegada més 
locals i especialistes que, a més de productes de màxima qualitat i frescor, con-
tribueixen a seguir avançant en el compromís d’utilitzar matèria primera d’origen 
espanyol sempre que sigui viable.

5.500
RAMADERS

9.000 
AGRICULTORS

12.000
PESCADORS 

COL·LABORACIÓ AMB 

ESTABILITAT PRODUCTIVITAT PLANIFICACIÓ DIÀLEG

CREIXEMENT COMPARTIT I SOSTENIBILITAT

CADENA AGROALIMENTÀRIA SOSTENIBLE

Estratègies principals de la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona

3. El Proveïdor
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VERDURAS CURRO
Tomàquets pradeño, varietat autòctona de Ma-
drid recuperada pel Proveïdor Totaler Verduras 
Curro per a la venda a les botigues de Madrid. 
Aquesta empresa familiar de tercera generació 
amb tradició agrícola, a més de gestionar la seva 
pròpia producció, treballa amb 28 agricultors amb 
petites explotacions de la zona i d’altres províncies 
com Toledo, Segòvia i Múrcia. Hi manté una relació 
a llarg termini, fet que els permet planificar els cul-
tius i contribuir a garantir l’economia social de la 
zona i el manteniment dels llocs de treball durant 
tot l’any. 

TARONGES

En la campanya 2018-2019, Mercadona ha comprat 
200.000 tones de taronges a més de 2.500 proveï-
dors locals de la Comunitat Valenciana, Andalusia, 
la Regió de Múrcia, Catalunya i les illes Canàries.

AVENÇOS EN LA CADENA AGROALIMENTÀRIA SOSTENIBLE: construir junts per créixer junts

FRUSANA

Cooperativa gaditana de primer grau de fruites i 
verdures. Amb una trajectòria de més de 50 anys 
d’història, té més de 270 socis i dediquen 400 hec-
tàrees al cultiu de moniato.

GRANJA VENCOBA
Després d’invertir 3,5 milions d’euros en les seves 
modernes instal·lacions a Castella i Lleó, propietat 
del jove ramader Ventura Barreales, actualment 
disposen de sala de munyir rotatòria amb 40 punts, 
separació automàtica d’animals, robot empenyedor 
automàtic d’aliments, etc. Tots aquests avenços en 
l’automatització de processos li han permès ges-
tionar la granja, que té 600 vaques, sense sobrees-
forços i esdevenir un dels exemples destacables del 
Projecte EFIBER d’eficiència productiva de Lactiber, 
després d’haver passat dels 10.000 litres al dia als 
12.000, creixement amb què ha reforçat paral·lela-
ment la seva sostenibilitat.
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3.3 Blocs logístics 

Mercadona disposa d’una xarxa logística eficient i 
sostenible en què treballen 8.000 persones. Gràcies a 
això, garanteix diàriament el subministrament de tots 
els seus supermercats: 1.636 al tancament del 2018. 
Disposa d’1 milió de metres quadrats de superfície i es 
compon de 16 blocs logístics, 2 magatzems satèl·lits i 
2 magatzems reguladors. 

Conscient de la rellevància que la logística i la defini-
ció i la gestió d’estocs tenen en la seva activitat, Mer-
cadona destina any rere any recursos importants per 
consolidar la seva xarxa, per mitjà de la introducció 
de millores que contribueixen a optimitzar-ne tot el 
potencial. El 2018, en concret, ha invertit un total de 
257 milions d’euros, que han permès, a més d’avançar 
en la construcció dels nous blocs, incorporar millores 
en els ja existents, com ara les noves càmeres de ma-
duració al bloc de Villadangos del Páramo (Lleó) o 
iniciar la construcció d’un nou magatzem de peribles 
al bloc de Saragossa.

Blocs logístics intel·ligents per  

eliminar sobreesforços

Mercadona ha continuat consolidant la seva aposta pel 
treball de qualitat en els magatzems, amb l’impuls i el 
desenvolupament de blocs logístics totalment automa-
titzats, pioners en el sector, que a més d’eliminar so-
breesforços són motor de competitivitat i productivitat. 
Gràcies a aquesta iniciativa, que va posar en marxa el 
desembre del 2007 amb la inauguració del bloc logístic 
de Ciempozuelos (Madrid), ha eliminat completament 
qualsevol manipulació i sobreesforç dels treballadors 
de la seva divisió logística, fet que contribueix a preve-
nir i reduir el risc d’accidents laborals i, paral·lelament, a 
reforçar l’eficiència de la seva xarxa de distribució.

La companyia disposa de diversos blocs d’aquest tipus, 
que anomena Magatzem Segle XXI, ubicats a Ciempo-
zuelos (Madrid), Villadangos del Páramo (Lleó), Abrera 
(Barcelona) i Vitòria (Àlaba); gradualment s’adaptaran la 
resta de blocs a aquesta nova tecnologia. A més, en els 
anys vinents, inaugurarà dos nous blocs logístics d’aques-
tes característiques, un ubicat al Parc Sagunt (València) 
i un altre, a la Plataforma Logística de Plaza a Saragossa. 

Estela, directora del bloc logístic de Ciempozuelos, Madrid, i els treballadors d’aquest bloc, José i Joaquín.

3. El Proveïdor
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8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

A1 MERCAPALMA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

14 VITÒRIA

13 ABRERA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

10 SARAGOSSA
11 SARAGOSSA

12 GUADIX

2 ANTEQUERA

9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

15 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

16 PÓVOA DE VARZIM

A2 FUERTEVENTURAA

A

BARCELONA

R

R
@

@

@
R1 RIBA-ROJA 
DE TÚRIA REGULADOR

R2 SANT ESTEVE 
REGULADORBLOC LOGÍSTIC  

EN FUNCIONAMENT

BLOC LOGÍSTIC EN  
PROJECTE /  
CONSTRUCCIÓ

RADI ACCIÓ

MAGATZEM SATÈL·LITA

MAGATZEM REGULADORR

BLOCS LOGÍSTICS

“RUSCS”  
(magatzems online)

EN FUNCIONAMENT

@

@

1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, València

2. ANTEQUERA, Màlaga

3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

4. SAN ISIDRO, Alacant

5. HUÉVAR, Sevilla

6. GRANADILLA DE ABONA, Tenerife 

(Santa Cruz de Tenerife)

7. CIEMPOZUELOS, Madrid

8. INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Lleó

10. SARAGOSSA, Saragossa

11. SARAGOSSA (en construcció),  

Saragossa

12. GUADIX, Granada

13. ABRERA, Barcelona  

14. VITÒRIA, Àlaba

15. PARC SAGUNT, Sagunt (València)

16.  PÓVOA DE VARZIM, Porto (Portugal)

A1. MERCAPALMA, Palma de Mallorca  

(Illes Balears)

A2. FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las 

Palmas)

R1. RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, València

R2. SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona

VALÈNCIA

GETAFE

EN CONSTRUCCIÓ
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Bloc logístic Parc Sagunt

Després invertir el 2017 un total de 41 milions d’euros 
en l’adquisició de 550.000 metres quadrats de par-
cel·la en el parc empresarial Parc Sagunt (València), 
durant aquests dotze mesos la companyia ha seguit 
impulsant aquest projecte que, un cop acabat, suposa-
rà una inversió total de 400 milions d’euros. De fet, al 
llarg de l’any s’han fet avenços importants en les formi-
gonades de les diferents dependències i ja s’han exe-
cutat les infraestructures soterrades de diverses zones.

Gràcies a la seva ubicació estratègica, Parc Sagunt in-
crementarà l’eficiència logística de la companyia i pro-
veirà un total de 255 botigues. Així mateix, permetrà 
reestructurar el bloc logístic que la companyia té a Ri-
ba-roja de Túria (València) que, com que no es pot au-
tomatitzar íntegrament, adaptarà la seva activitat per 
esdevenir magatzem regulador.

Fotografia aèria de la construcció del bloc logístic de Parc Sagunt a Sagunt, València.

Lorena, directora de les obres dels magatzems de Mercadona, en la cons-
trucció del bloc logístic de Parc Sagunt a Sagunt, València.

3. El Proveïdor
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Bloc logístic de Saragossa

Per seguir impulsant la seva xarxa logística, el 2018 
Mercadona va decidir construir un nou bloc logís-
tic intel·ligent a la Plataforma Logística de Plaza a 
Saragossa, amb una inversió inicial prevista de més 
de 40 milions d’euros. Aquest bloc logístic tindrà 
65.000 metres quadrats, dels quals 30.000 metres 
es destinaran a superfície edificada.

Amb la seva posada en funcionament, es traslladarà 
l’activitat logística que es fa en les instal·lacions ac-
tuals també ubicades a Plaza, on es mantindrà els 
serveis de suport i magatzem d’envasos. La plantilla, 
formada per 100 persones, també es traslladarà a 
aquest nou bloc logístic automatitzat que eliminarà 
sobreesforços dels treballadors.

Blocs logístics de Vitòria,  

Abrera i Huévar del Aljarafe 

Mercadona ha continuat avançant en el desenvo-
lupament de les obres del bloc logístic de Vitòria 
(Àlaba), després de destinar aquest any 56 milions 
d’euros a la posada en marxa de l’àrea de conge-
lats i al projecte d’automatitzar secs i de maquinà-
ria de fabricació de pa. Aquest projecte es va iniciar 
el 2015 per abastir els supermercats que té al País 
Basc, Navarra, La Rioja, Cantàbria i Burgos.

De la mateixa manera, la construcció del cinquè bloc 
logístic intel·ligent de Mercadona a Abrera (Barce-
lona) continua el seu curs. Cal destacar que, al llarg 
d’aquests mesos, s’ha treballat en la plataforma de 
productes frescos, integrada dins el magatzem de 
fred, per proveir de fruita i verdura, carn i peix els 
supermercats Mercadona a Catalunya. A això cal su-
mar-hi l’activitat del magatzem de secs, la fàbrica 
de pa i l’àrea de gestió d’envasos, en funcionament 
actualment.  

Sistema kanguro al bloc logístic d’Abrera, Barcelona, 
que permet compondre els palets de frescos evitant 

sobreesforços i d’una manera més ràpida. 
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EL 2018:

Fotografia aèria de la construcció del bloc logístic de Póvoa de Varzim, 
Porto.

Paral·lelament, l’agost del 2018 ha iniciat les obres per 
a l’ampliació del bloc logístic al municipi sevillà de 
Huévar del Aljarafe, on projecta la construcció d’una 
nova nau de 36.700 metres quadrats. Les noves ins-
tal·lacions, que es destinaran a l’emmagatzematge, la 
preparació i l’expedició de productes frescos, esta-
ran operatives l’any 2021 i disposaran de l’anomenat 
PPG (Picking Pont Grua), un sistema innovador d’em-
magatzematge i preparació automàtica de palets de 
carn, fruita i verdura. 

Bloc logístic de Póvoa de Varzim

Durant aquests dotze mesos, a més, Mercadona ha 
iniciat les obres del seu primer bloc logístic a Por-
tugal. Localitzat a la ciutat de Póvoa de Varzim, té 
dues naus de 12.000 metres quadrats cadascuna, on 
s’ubicaran, respectivament, els magatzems de secs, 
peribles, refrigerats i congelats.

El primer bloc portuguès de la companyia suposarà 
una inversió total de 28 milions d’euros i es preveu que 
estigui totalment operatiu el primer semestre del 2019. 
Per a això, ja s’han acabat les canalitzacions elèctri-
ques i s’ha executat l’estructura metàl·lica de diversos 
dels seus magatzems, alhora que s’han abordat aven-
ços importants en relació amb el nou vial d’accés.

CONSTRUÏTS

1.000.000 m2

destinats a garantir la cadena de 
subministrament de la companyia

3. El Proveïdor
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EL 2018:

Sistema de Picking Pont Grua (PPG) al bloc logístic de Vitòria, Àlaba.

257
MILIONS D’EUROS

16  
BLOCS 
LOGÍSTICS

8.000 
EMPLEATS
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Camps de cireres del Proveïdor Totaler Campo y Tierra a Coria, Càceres.

3. El Proveïdor
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Mercadona col·labora amb els 
Proveïdors Totaler per fomentar el 
creixement compartit i sostenible, 
i generar valor en els entorns en 

què és present. A més, aposta des de fa anys 
per la creació i la consolidació d’una indústria 
productiva i eficient en el territori. Col·labora 
amb un total de 1.400 Proveïdors Totaler, fet 
que ha permès impulsar durant els darrers anys 
un important clúster industrial a Espanya. 

El 100 % dels proveïdors com-
parteixen la política de com-
pra de productes de la pesca de 
Mercadona.

Els Proveïdors Totaler apliquen 
bones pràctiques de protecció 
ambiental als seus processos i 
aposten per la producció respon-

sable, per a la qual cosa desenvolupen iniciati-
ves conjuntes que, a través de projectes basats 
en l’economia circular i en l’ús eficient de recur-
sos, permeten ajustar al màxim el consum de 
matèries primeres. A més, el 100 % dels produc-
tes d’origen animal de Mercadona procedeix de 
proveïdors homologats, que s’han compromès 
a tenir implantats abans del 2021 els estàndards 
certificables en matèria de benestar animal tant 
en la fase de granja, com durant el transport i 
el sacrifici.
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Façana del supermercat de Landaida Goikoa a Berango, Biscaia. 

4. LA SOCIETAT

EL MODEL DE QUALITAT TOTAL 
CONTEMPLA TRANSVERSALMENT LES 

ESTRATÈGIES I ELS OBJECTIUS PER 
SATISFER I CREAR VALOR  
COMPARTIT PER ALS CINC 

COMPONENTS DE LA COMPANYIA, 
COMPLINT EL PROPÒSIT COM A 

EMPRESA DE GENERAR OCUPACIÓ, 
PROSPERITAT I RIQUESA

Al mateix temps, es contribueix a millorar la qualitat de vida de 

les persones i a innovar per transformar la Societat, a través d’una 

visió conjunta compartida per tots els qui formen el Projecte 

Mercadona: “Ser una empresa que la gent vulgui que existeixi i 

estigui orgullosa d’ella”
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DADES PRINCIPALS LA SOCIETAT

Nova bossa de paper, reutilitzable.

CREIXEMENT  
COMPARTIT I  
SOSTENIBLE
Inversió de   

1.504  
MILIONS D’EUROS 

i generació de  

1.800 
NOUS LLOCS DE TREBALL   
fixos, estables i de qualitat

Aportació directa de   

4.800  
MILIONS D’EUROS

al PIB espanyol  
el 2018

MERCADONA SOCIAL

Col·laboració amb  
més de   

170  
MENJADORS SOCIALS

60 
BANCS D’ALIMENTS 
als quals ha donat 

8.300  
TONES D’ALIMENTS

33  

FUNDACIONS I  

CENTRES OCUPACIONALS  
que treballen en la creació 
dels murals de trencadís

MEDI AMBIENT
Inversió de  

40 
MILIONS D’EUROS  
en protecció del 
medi ambient
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4.1 Creixement sostenible 
i compartit 

A Mercadona, el comportament socialment respon-
sable està arrelat orgànicament al Model de Gestió, 
un Model que aposta per la veritat universal que “per 
poder rebre, primer hem de donar” i que aborda la 
seva activitat de manera responsable, amb el con-
venciment que quan s’actua correctament, s’obtenen, 
a mitjà i llarg termini, reaccions i resultats positius 
per mitjà de l’aposta pel creixement i la prosperitat 
compartits.

És per això que la companyia fomenta un compor-
tament responsable i tots els qui en formen part no 
només s’esforcen diàriament, sinó que mantenen una 
actitud de transparència i diàleg en què l’empatia és 
clau. Una actitud solidària que li permet impulsar me-
sures que contribueixen a millorar els entorns en què 
desenvolupa la seva activitat, i també a involucrar-se 
en el desenvolupament de les zones on és present a 
través d’iniciatives molt diverses, com ara el suport a 
l’emprenedoria, l’aposta per la convivència amb for-
mats tradicionals de comerç, l’aprofitament eficient 
dels recursos naturals, la col·laboració amb organis-
mes i entitats que ajuden les persones amb menys 
recursos, etc. 

El 2018  ha continuat impulsant el seu procés de trans-
formació, que només en termes d’inversió ha estat de 
1.504 milions d’euros. A més, al llarg de l’any, el creixe-
ment sostenible de Mercadona ha generat 1.800 nous 
llocs de treball estables i de qualitat, pràcticament 
5 al dia, amb unes condicions que, any rere any, es 
mantenen per sobre de la mitjana del sector, com ho 
demostra el fet que el sou inicial mínim sigui de 1.328 
euros bruts al mes.

D’acord amb els càlculs realitzats per l’Institut Valen-
cià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), la companyia 
ha aportat el 2018 un total de 630.000 llocs de tre-

ball, fruit tant de la seva activitat directa com de la 
generada indirectament i de la induïda.

Tots aquests fets reflecteixen el compromís vertebra-
dor que Mercadona manté amb la Societat. Un com-
promís que novament es tradueix en una aportació 
el 2018 que les xifres avalen per si soles: 1.575 milions 
d’euros abonats a les administracions públiques en 
concepte de tributs suportats i recaptats, dels quals 
790 milions corresponen als pagaments fets a la Se-
guretat Social, 175 a l’impost de societats, 492 a la 
recaptació de l’IVA i de l’IRPF, i 118 a altres impostos 
i taxes, així com una aportació directa de 4.800 mi-
lions d’euros al PIB espanyol. De la mateixa manera, 
fruit tant de l’activitat directa de Mercadona com de 
la generada indirectament i de la induïda, s’ha gene-
rat un impacte fiscal a Espanya de 8.852 milions d’eu-
ros i un impacte al PIB de 22.900 milions d’euros.

Pel que fa al projecte d’internacionalització, la compa-
nyia manté el seu compromís amb la Societat pagant 
els impostos que li corresponen a Portugal, fet que 
al llarg del 2018 es tradueix en l’aportació de tributs 
suportats i recaptats per valor de 4,3 milions d’euros: 
1,3 milions d’euros a la Seguretat Social, 2,4 milions 
d’euros en concepte de pagaments d’impostos sobre 
immobles i 1 milió d’euros d’IRS. Així mateix, per les 
inversions al país el valor de l’IVA a retornar és de 0,4 
milions d’euros.

Quan s’actua correctament, 
s’obtenen, a mitjà i llarg termini, 
reaccions i resultats positius per 
mitjà de l’aposta pel creixement 
i la prosperitat compartits
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IMPACTE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE MERCADONA 

Aportació Total de Renda, Ocupació i Recaptació Fiscal

Seguretat Social 

0,9 
MILIONS D’EUROS MILIONS D’EUROS

Impostos sobre immobles 

2,4

Tributs suportats i recaptats  4,3 milions d’euros

Contribució Tributària Irmãdona (Portugal)

Contribució Tributària Suportada Irmãdona

Contribució Tributària Recaptada Irmãdona

22.900*
milions d’euros   
APORTACIÓ 

CONJUNTA AL PIB 
1,9 % del PIB

8.852*
milions d’euros  

DE RECAPTACIÓ FISCAL   
2,1 % de la recaptació total 

estimada de les administracions 
públiques espanyoles (incloent-hi 
cotitzacions a la Seguretat Social)

630.000*
LLOCS DE TREBALL A 

ESPANYA  
3,4 % de l’ocupació total  

a Espanya

*Dades actualitzades segons la metodologia utilitzada per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) el 2018.

Seguretat Social 

660
MILIONS D’EUROS MILIONS D’EUROS MILIONS D’EUROS

Impost de societats 

175
Altres impostos i taxes 

118

Tributs suportats i recaptats    1.575 milions d’euros 

Contribució Tributària Mercadona (Espanya)

Contribució Tributària Suportada Mercadona

Contribució Tributària Recaptada Mercadona

Seguretat Social 

130
MILIONS D’EUROS MILIONS D’EUROS MILIONS D’EUROS

IRPF

328
IVA

164

Seguretat Social 

0,4 
MILIONS D’EUROS MILIÓ D’EUROS MILIONS D’EUROS

IRS

1
IVA (a retornar) 

0,4 
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4.2 Diàleg i transparència 

Mercadona manté una relació d’apropament i 
proximitat amb la Societat amb l’objectiu de de-
tectar la contribució que, dins de la seva activitat, 
pot aportar als entorns on és present. Per això, i 
des de la màxima que “per poder rebre, primer 
hem de donar”, manté llaços de col·laboració 
ferms i estables, i aposta per l’escolta i la trans-
parència com a bases sobre les quals construeix 
la convivència.

Per enfortir els vincles amb la Societat, Merca-
dona afavoreix el diàleg amb ella. Gràcies a això, 
detecta i satisfà les necessitats del seu entorn, ja 
que coneix de primera mà les inquietuds de tots 
els qui en formen part: els veïns, els consumidors, 
les associacions i les institucions. És per això que, 
any rere any, participa en nombrosos fòrums i re-
unions amb diferents organismes i institucions, 
oportunitats que aprofita no només per expli-
car amb més detall el seu Model d’Empresa, sinó 
per escoltar què espera la Societat del Projecte 
Mercadona.

Per la companyia, a més, la transparència és un 
valor irrenunciable i un dels eixos del seu compro-
mís social. Regeix les seves relacions amb tots els 
components, tal com es pot constatar al seu lloc 
web, on s’hi publica de manera periòdica i actua-
litzada informació institucional i econòmica relle-
vant per garantir la transparència de la seva acti-
vitat relacionada amb el funcionament i el control 
de l’actuació pública. 
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Relació amb consumidors 

Fa anys que Mercadona fomenta la participació i la 
col·laboració, a través de la promoció d’accions in-
dividuals o conjuntes, amb les associacions de con-
sumidors més representatives tant de l’àmbit estatal 
com local. 

Gràcies a això, s’apropa als consumidors i en pot 
conèixer l’opinió, a més de col·laborar i participar en 
actes formatius i informatius. En aquest sentit, cal 
destacar la seva participació en la Convenció Nacio-
nal de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya que 
va tenir lloc l’abril del 2018 a Múrcia, en què el di-
rector de Relacions Externes Cadena Agroalimentà-
ria, Ricard Cabedo, va impartir la ponència “Hàbits de 
Consum a Espanya”.

Mercadona manté aquesta mateixa política a Portu-
gal, on la companyia té previst inaugurar els primers 
supermercats el 2019. És per això que ja ha mantingut 
contactes amb Deco Proteste, associació de referèn-
cia en matèria de defensa dels consumidors de Por-
tugal, apropament que li ha permès explicar perso-
nalment el seu projecte empresarial i aprofundir en el  
coneixement del mercat lusità.

Projecte “Taula de Participació” 

En el decurs del 2018, la companyia ha seguit col·la-
borant en el projecte “Taula de Participació”, fòrum de 
debat i grup de treball format per les confederacions 
i federacions d’associacions de consumidors i usuaris 
CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, juntament amb Merca-
dona. Fundada el 2014, la MPAC es reuneix periòdica-
ment per debatre temes d’actualitat, noves tendèn-
cies i hàbits de consum, amb l’objectiu de proposar 
solucions conjuntes en l’àmbit del consum i d’establir 
llaços d’unió entre l’Administració, els consumidors i 
l’esfera empresarial. 

A més, durant aquests dotze mesos, i a través de la 
“Taula de Participació”, la companyia ha treballat en 
l’elaboració de l’enquesta “Hàbits de Consum 2018”, 
que s’ha fet a 3.100 famílies i les conclusions de la 
qual han permès analitzar en profunditat els hàbits de 
compra dels consumidors, la informació i la formació 
general que tenen en matèria de nutrició o etique-
tatge, així com la seva predisposició a col·laborar en 
assumptes de rellevància, com ara la responsabilitat 
social i el malbaratament d’aliments.

Visita de la Taula de Participació d’Associacions de Consumidors (MPAC) 
al Centre de Coinnovació del Jarro a Paterna, València.

Visita de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, al Centre 
de Coinnovació del Jarro a Paterna, València.
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Marta i Julia, treballadora i “Cap” del supermercat  
del carrer de Veneçuela, a Barcelona.

Virginia i Víctor, treballadora i “Cap” del supermercat de Cuarte de Huerva, Saragossa.

Apropament a  

62  
ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS   
estatals i locals, i    
1 associació portuguesa

Col·laboració amb   

18  
ASSOCIACIONS  
de celíacs, d’intoleràncies i d’altres 
al·lèrgies, 1 d’elles de Portugal

Col·laboració en  

3  
CONTES sobre celiaquia i 
1 vídeo sobre estils de vida saludable

Suport a   

34  
ACTES I ACCIONS  
promogudes per les associacions

Participació en   

35  
CONGRESSOS, JORNADES I 

PONÈNCIES   
sobre el sector

23  
CONVENIS  
de col·laboració

90  
TROBADES  
informatives

34  
VISITES  
a instal·lacions de la companyia  
i Proveïdors Totaler

9797



Façana del supermercat del carrer Estocolmo a Madrid, integrada a l’estil dels xalets pròxims.

Més informació a la  
Memòria de Medi Ambient: 
www.info.mercadona.es

Gestió proactiva amb el veïnat

Mercadona manté amb els seus veïns una relació 
constructiva que es basa principalment en el respec-
te mutu. És per això que té un diàleg constant que 
li permet detectar les necessitats que li plantegen i 
harmonitzar la seva activitat comercial amb l’objectiu 
que no interfereixi en els entorns i els barris on és 
present ni hi generi cap impacte molest.

En aquest procés d’adaptació constant i de recerca 
de solucions, conscient que li queda molt per millorar, 
la companyia va posar en marxa el 2014 el projecte 
“Gestió Proactiva amb els Veïns”. Aquesta eina pre-
ventiva li ha permès evitar que es produeixin possibles 
molèsties, ja que s’han fet 5.190 revisions dels proces-
sos de càrrega i descàrrega, així com 3.080 dels pro-
cessos interns de les instal·lacions i els supermercats.

A més, i dins del seu procés d’identificació de possi-
bles necessitats que contribueixin a enfortir la convi-
vència amb els barris on és present, el 2018 ha gesti-
onat un total de 418 suggeriments, queixes i millores 
procedents de veïns, un 70 % de les quals es van re-
soldre satisfactòriament en menys de 30 dies.

Contribuir a consolidar ciutats més sostenibles  

La companyia ha incrementat el 2018 l’ús de camions 
propulsats amb gas per al transport dels magatzems a 
les botigues, especialment en aquelles ciutats on els ín-

dexs de contaminació són més elevats. Aquests motors 
emeten fins un 40 % menys de CO₂ per litre de com-
bustible, un 80 % menys d’òxids de nitrogen comparats 
amb l’estàndard Euro V, i redueixen 10 vegades l’emissió 
de partícules. A més, i amb el mateix objectiu de reduir 
l’impacte mediambiental, està provant el repartiment 
a domicili amb furgonetes elèctriques i híbrides, alho-
ra que ha seguit consolidant l’aposta per la descàrrega 
urbana silenciosa, iniciativa que també contribueix a re-
duir la contaminació, tant acústica com atmosfèrica.

Soci actiu del Pacte Mundial 

Al llarg dels últims dotze mesos, Mercadona ha con-
tinuat treballant per impulsar les diferents iniciatives 
existents a l’empara del Pacte Mundial per la defensa 
dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, 
Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Cor-
rupció, al qual es va adherir el 2011. 

Paral·lelament, amb la seva implicació activa, la compa-
nyia reforça el suport als deu principis i valors d’aquest 
pacte, fet que es reflecteix a l’informe de progrés que 
valida el compliment d’aquests principis, que s’ha re-
mès a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial. 
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Alguns reconeixements socials 2018

El 2018 Mercadona ha rebut nombrosos premis i reconeixements pel seu compromís social per part de diferents insti-
tucions i entitats. Tots ells reflecteixen la relació de col·laboració i solidaritat que la companyia manté amb la Societat, 
un compromís constant que consolida any rere any, conscient de tot allò que pot i ha d’aportar per “tornar a la Societat 
part de tot el que en rep”.

Mercadona s’ha consolidat com la primera empresa del sector de la distribució generalista a Es-
panya i la segona empresa amb millor reputació a Espanya en el Rànquing General d’Empreses 
2018 del Monitor Espanyol de Reputació Corporativa (MERCO). Així mateix, Juan Roig ha estat 
considerat el 2018 el segon líder empresarial de més reputació segons el Rànquing General de 
Líders 2018 del mateix monitor.

El mes de desembre passat, Mercadona va rebre, a la seu del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació (MAPA) i de mans del secretari general d’Agricultura i Alimentació, Fernando Miranda, 
el premi a la Millor Empresa de Distribució Comercial 2017, que atorga el mitjà de comunicació 
agroalimentari QCOM.es.

El 2018, la Fundació Europea per a la Cooperació Nord-Sud (FECONS) ha distingit Mercadona 
amb el premi Empresa Solidària.

Mercadona ha rebut de la Hermandad del Santo Refugio de Saragossa la distinció Germana Bene-
factora, que acredita la tasca solidària realitzada per la companyia en col·laboració amb aquesta 
institució.

El 2018, l’Ajuntament d’Alcorcón (Madrid) ha lliurat a Mercadona el guardó Empresa Solidària, en 
l’acte de celebració de la I Gala de Solidaritat i Voluntariat, per la col·laboració que la companyia 
manté amb el menjador social Casa de María y José.

Mercadona ha rebut el Premi Empresa Solidària 2018, concedit per Cáritas Diocesana de Gua-
dalajara en els VIII Premis de la Caritat, per la seva col·laboració amb el menjador social Casa 
Nazaret.

Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que se celebra cada 
3 de desembre, el CERMI de Ceuta ha lliurat el seu Premi Accessibilitat 2018 a Mercadona com a 
reconeixement dels esforços que fa en matèria d’accessibilitat.

UCA-UCE Màlaga ha atorgat a Mercadona el Premi Màlaga de Consum a la millor empresa en la 
categoria de Valor a la Institució Privada.  

El 2018, Mercadona va rebre de mans de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments el premi 
Espiga d’Or, el màxim reconeixement que atorga l’associació, pel seu programa de col·laboració i 
donacions d’aliments en l’àmbit estatal.

Informe Merco 
Empresas

Millor Empresa  
de Distribució

Empresa Solidària

Germana Benefactora

Empresa Solidària

Premis Caritat

Premi Accessibilitat

Màlaga de Consum

Premi Espiga d’Or 
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Integració en mercats municipals  

Mercadona aposta per la convivència; n’és un exemple 
el compromís que des de fa gairebé dues dècades man-
té amb el comerç tradicional. Des del 2001 impulsa la 
revitalització dels mercats tradicionals a les 37 botigues 
que manté en mercats municipals. D’aquesta manera 
contribueix a impulsar el comerç de proximitat de les 
zones i els barris on és present. 

Suport a l’emprenedoria  

Per Mercadona, el talent de les persones és un dels 
motors principals del desenvolupament de la Societat. 
És per això que promou iniciatives tant internament 
com externament que contribueixen a fomentar-lo, 
convençuda que saber detectar, retenir i impulsar el 
talent, i contribuir a gestionar el coneixement i les 
noves idees, és font d’eficiència i productivitat i, per 
tant, una aposta clara pel futur de la Societat.

Juntament amb EDEM Escuela de Empresarios i l’As-
sociació Valenciana d’Empresaris (AVE), dona suport 
any rere any a l’emprenedoria a través del patrocini 
de la categoria “Premi a l’Emprenedor” dels Premis 
Rei Jaume I. El 2018, novena edició d’aquesta catego-
ria, aquest guardó s’ha atorgat a Enrique Silla Vidal, 
fundador i CEO de Jeanologia, companyia valenciana 
que des del 1994 es dedica a l’envelliment dels tèxtils i 

Supermercat al Mercat de Mira-sol de Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Els patrocinadors del Premi Rei Jaume I a l’Emprenedor, Mercadona, l’As-
sociació Valenciana d’Empresaris (AVE) i EDEM Escuela de Empresarios, 
juntament amb el premiat Enrique Silla Vidal, fundador i CEO de Jeano-
logia, companyia valenciana dedicada des del 1994 a l’envelliment dels 
tèxtils i a l’estampació per mitjà de processos sostenibles.
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Juan Roig, president de Mercadona, juntament amb la 4a promoció d’alumnes del Grau en ADE per a Emprenedors d’EDEM Escuela de Empresarios.

a l’estampació per mitjà de processos sostenibles. En 
poc més de dues dècades, el seu projecte empresa-
rial ha esdevingut el líder mundial de les tecnologi-
es ecològiques i sostenibles per al sector tèxtil, una 
visió pionera i disruptiva que transforma la indústria 
tèxtil creant productes eficients quant a costos, sos-
tenibles, innovadors, fàcils de fer servir i segurs per 
als treballadors, i que per al jurat d’aquests premis 
representa “de manera sòlida i inconfusible” els valors 
vinculats al fet d’emprendre.

En l’àmbit de la formació i el desenvolupament del 
talent, manté des de fa anys una relació estreta amb 
EDEM, fundació presidida per Hortensia Roig i de la 
qual la companyia és patrona. A través de la partici-
pació i la implicació en la fundació, Mercadona con-
tribueix a la formació d’empresaris, directius i empre-
nedors irradiant els valors fonamentals del Model de 
Qualitat Total.

Concretament, el 2018 Juan Roig ha tornat a ser pro-
fessor a la 13a edició del curs d’alta direcció “15x15: 15 
dies amb 15 empresaris líders” i diferents directius de 
Mercadona han impartit classe tant en els programes 
de gestió empresarial ABC, de formació sènior, com 
en cinc títols del Centre Universitari EDEM: el Grau 
en ADE per a Emprenedors, el Grau en Enginyeria i 
Gestió Empresarial, el Màster en Màrqueting i Ven-
da Digital, l’MBA Júnior i el Màster en Emprenedoria 
i Lideratge. Així mateix, més de 100 estudiants del 
Centre Universitari han fet les seves pràctiques a Mer-
cadona durant l’any passat.

EDEM forma part, juntament amb l’acceleradora Lan-
zadera i el vehicle d’inversió Angels, de Marina de 
Empresas, una iniciativa de Juan Roig que té la mis-
sió de formar, assessorar i finançar els emprenedors 
d’avui i del futur, i que constitueix una aposta per la 
creació de riquesa i ocupació, així com pel foment de 
l’emprenedoria.
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Mercadona Social i Responsable  

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la 
Societat és tornar-li part de tot el que en rep. El 2018, 
la companyia ha reforçat aquest compromís per mitjà 
del seu Pla d’Acció Social, amb el suport a diverses 
institucions i entitats socials de totes les comunitats 
autònomes.

Gràcies a aquesta implicació, ha continuat el 2018 
amb el programa de col·laboració amb menjadors so-
cials, que ha permès donar diàriament productes que 
no són aptes per a la venda però que sí que estan en 
perfectes condicions per al consum a 170 menjadors 
socials de proximitat de diferents localitats.

Operacions Quilo i Gran Recapte

En el marc del compromís amb la Societat, i tant a tra-
vés de la seva xarxa de supermercats com amb l’ajuda 
de les treballadores i treballadors i el suport de la di-
visió logística, Mercadona ha col·laborat en diferents 
“Operacions Quilo” i en el “Gran Recapte” que orga-
nitzen els Bancs dels Aliments. El 2018, els “Caps” han 
tornat a demostrat la seva solidaritat, que s’ha traduït 
en un total de 5.700 tones donades.  

Estratègies contra el malbaratament alimentari 

El malbaratament és un problema transversal, que és 
responsabilitat de tots els qui formem la cadena ali-
mentària. Està relacionat directament amb els hàbits 
inadequats d’aprovisionament i de consum, així com 
amb una gestió i manipulació inadequades dels ali-
ments. Conscient d’això, Mercadona desenvolupa di-
ferents estratègies que contribueixen a reduir-lo.

Paula i Manolo, voluntària i treballador del supermercat de Campanar a 
València durant el Gran Recapte d’Aliments 2018.

Col·laboració amb 

170  
MENJADORS 
SOCIALS

Convenis amb   

60  
BANCS D’ALIMENTS   
i altres entitats

5.700   
TONES  
donades pels “Caps” en 
“Operacions Quilo”

8.300  
TONES  
d’aliments 
donats

4.3 Acció social: mesures, objectius i resultats
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En aquest sentit, la companyia disposa d’eines internes 
de gestió que permeten ajustar al màxim les comandes 
per adequar-les a la demanda real de “El Cap” i reduir 
els excedents en botigues. Aquests excedents, cada 
dia més ajustats, es donen des de fa anys a diferents 
institucions, juntament amb els productes que no són 
aptes per a la venda per petits desperfectes en l’envàs, 
però que sí que estan en perfectes condicions per a 
consumir-los amb tota seguretat. 

Paral·lelament, el 2018 ha continuat participant en l’es-
tratègia del MAPA “Més aliment, menys malbaratament”, 
l’objectiu de la qual és prevenir i reduir el malbaratament 
alimentari. També ha format part de la iniciativa de l’AE-
COC “L’alimentació no té desaprofitament, aprofita-la”. 
Així mateix, ha participat en diferents iniciatives autonò-
miques contra el malbaratament, com ara la “Plataforma 
del País Basc contra el malbaratament alimentari”, que 
impulsa la Viceconselleria d’Agricultura, Pesca i Política 
Alimentària del Govern basc. 

Cobertes enjardinades

En la seva aposta per la convivència i per fomentar una 
relació de bons veïns, Mercadona impulsa iniciatives 
que contribueixen a millorar els barris on és present. 
En són un exemple els jardins urbans que ha instal·lat 
a les cobertes de les botigues que té en patis interiors 
d’illa, així com els jardins verticals integrats en alguns 
centres, mesures amb què contribueix a la recuperació 
d’espais singulars. Al tancament del 2018, la compa-
nyia tenia un total de 5 jardins urbans, en el disseny i la 
construcció dels quals s’han utilitzat espècies autòcto-
nes de baixes necessitats hídriques, que redueixen tant 
la contaminació com l’anomenat efecte “illa de calor” i 
que, a més, contribueixen a assolir els objectius que es 
defineixen al Llibre Verd de Sostenibilitat Urbana i Lo-
cal editat per l’aleshores Ministeri d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient.

Coberta enjardinada del supermercat de la 
glorieta de Quevedo, a Madrid.
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Murals trencadís  

Després de decidir, fa anys, consolidar la innovació 
social de les seves botigues, el 2018 Mercadona ha 
continuat implantant murals de trencadís a les pei-
xateries i als punts d’acabat de carn dels supermer-
cats. En total, 573 nous murals, que han suposat una 
inversió d’1,5 milions d’euros i que han estat realitzats 
gràcies a l’esforç diari de més de 1.000 persones amb 
discapacitat d’un total de 33 fundacions i centres 
ocupacionals. 

Mercadona i Pamesa Ceràmica van decidir posar en 
marxa el 2011 aquest projecte social, amb l’objectiu 
d’oferir formació i ocupació a aquestes persones. Set 
anys després, el projecte no només segueix vigent, 
sinó que es consolida i creix, ja que la companyia col-
labora amb Fundació Roig Alfonso, Fundació Síndro-
me de Down, Fundaempleo Azahar i Fundació Espur-
na; els centres especials de treball Purglass, Ivas, Tola, 
Di-Kapacitats i Monduber; la granja llar El Rinconet; 

l’associació Afanias; els centres ocupacionals Torre-
blanca, Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Bu-
ris-Anna, La Salut, La Xara, El Castellet, Hort de Feliu, 
Mislata, Xirivella, El Prat, La Ribera, El Cau i Habilita-
re; la cooperativa social Socoltie i Koynos; els centres 
ocupacionals municipals de Sueca, Requena i María 
Rafols; Bona Gent i Atadis, institucions a les quals 
agraeix el seu esforç diari.

Aquest projecte ha obtingut el reconeixement de El 
Economista, que ha atorgat a Mercadona el Premi a 
l’empresa que millor ha desenvolupat la seva Respon-
sabilitat Social Corporativa el 2018 pel seu suport a la 
integració mitjançant la realització de murals decora-
tius de trencadís a les seves botigues. Aquest guardó, 
que es va lliurar durant “La Noche de la Economia” 
que promou aquest diari, contribueix a difondre la 
tasca d’innovació social que la companyia fa als seus 
supermercats. 

 

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, lliura a Arantxa Roig, directora 
de la Fundació Roig Alfonso, el Premi a l’empresa que millor ha desenvolupat la seva 
Responsabilitat Social Corporativa el 2018, que atorga El Economista.

Membres de la Fundació Roig Alfonso de la Comunitat Valenciana 
elaborant els murals de trencadís.
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33  
FUNDACIONS 
I CENTRES 
OCUPACIONALS

+1.000  
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT

1,5  
MILIONS 
D’EUROS 
D’INVERSIÓ

573 
NOUS MURALS DE 
TRENCADÍS

FUNDACIONS I CENTRES 
OCUPACIONALS QUE ELABOREN ELS 
MURALS DE TRENCADÍS

C.O. Buris-Anna

Fundaempleo
Azahar

C.O. La Salut

C.O.  
ElCastellet

C.O.  
El Cau

C.E.E.  
Ivas.
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1.
Optimització del consum 

de recursos naturals

• Nou Model de Botiga Eficient: fins 

-40 % consum energètic respecte 

a una botiga convencional.

• Flota 95 % Euro 

VI i Euro VI C.

• Projecte Distribució 

Urbana Sostenible: 54 

camions propulsats amb gas.

• 18 megatràilers amb una MMA de  

60 tones de mercaderies per viatge.

• Inici de proves amb furgonetes elèctriques.

• Proveïdors que fomenten el 
benestar animal a les granges, 

durant el transport i en el sacrifici, 
per mitjà de diferents programes i 

en col·laboració amb diferents entitats, 
com ara l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) o l’Institut de Recerca 
i Desenvolupament Tecnològic (NEIKER-Tecnalia).

• Ratificació de la política de compra de productes 
de la pesca per part del 100 % dels proveïdors.

• El 2021 tots els proveïdors hauran implantat 
estàndards certificables en benestar animal.

2.
Reducció de residus

• Reciclatge de tots els residus de cartró, plàstic, 

porexpan i fusta per gestors autoritzats.

• Optimització de la gestió de comandes 

per evitar excedents en botiga.

• Participació en iniciatives contra 

el malbaratament alimentari.

• Donació d’aliments.

• Economia circular: sinergies 

entre proveïdors per convertir 

residus en recursos.

 4.
 Benestar animal 

i pesca sostenible3. 
Reducció 
d’emissions

Mercadona té en compte qualsevol efecte que la seva activitat pugui tenir en 
l’entorn, motiu pel qual manté un compromís ple amb la protecció i l’aprofitament 
eficient dels recursos naturals per “fer més amb menys”

Més informació a la Memòria de Medi Ambient:   

www.info.mercadona.es
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Sistema de Gestió Mediambiental Propi

En el marc del seu sistema de gestió mediambiental 
propi, i per mitjà d’una actitud responsable, Mercado-
na promou nombroses iniciatives que canalitza, prin-
cipalment, a través de 4 àrees fonamentals.

Optimització del consum dels recursos naturals 

Després de seguir adaptant centres al Nou Model de 
Botiga Eficient, que permet una reducció del consum 
energètic de fins el 40 % respecte d’una botiga con-
vencional, la companyia ha tancat el 2018 amb un to-
tal de 400 supermercats d’aquestes característiques, 
alhora que ha continuat incorporant mesures d’estalvi 
energètic als seus blocs logístics.

A més, el 2018 ha avançat en l’eliminació de les bos-
ses de plàstic d’un sol ús, a través de la incorporació 
a 66 botigues ubicades a València, Biscaia, Barcelona, 
Cantàbria, les Illes Balears, Ceuta i Melilla d’alternati-
ves més sostenibles, com les bosses de paper, de plàs-
tic reciclat procedent del plàstic i de l’embalatge dels 
supermercats, i les de ràfia. Aquestes noves bosses es-
taran disponibles en tota la cadena l’abril del 2019.

Paral·lelament, i en compliment de la normativa euro-
pea de reducció d’emissions de diòxid de carboni, el 
2018 ha implantat instal·lacions frigorífiques més sos-
tenibles. Per a això, ha utilitzat tecnologies alternatives 
que redueixen les emissions de CO₂ i la quantitat de 
gasos refrigerants i, addicionalment, està investigant 
nous sistemes experimentals amb el mateix objectiu. 
En aquesta mateixa línia d’optimització de recursos, 
la companyia ha seguit avançant en la implantació 
d’un sistema de gestió d’alarmes que garanteix diàri-
ament la temperatura òptima de cada producte, fins a 
tancar el 2018 amb un total de 1.203 botigues adapta-
des a aquest sistema, que el 2019 s’estendrà a tots els 
supermercats de la cadena. Galleda fabricada amb plàstic reciclat pel proveïdor Totaler SP Berner.

Reducció de residus i del malbaratament alimentari

Al llarg de l’any, la companyia ha mantingut el seu 
compromís amb el reciclatge de tots els residus de 
cartró, plàstic, porexpan i fusta mitjançant gestors 
autoritzats. A més, i per potenciar una producció res-
ponsable que converteix residus en recursos, ha se-
guit apostant per l’economia circular i impulsant, per 
mitjà d’ella, sinergies entre proveïdors que generen 
sostenibilitat.

La companyia, que participa en l’estratègia del MAPA 
“Més aliment, menys malbaratament” i és impulsora 
de la iniciativa de l’AECOC “L’alimentació no té des-
aprofitament, aprofita-la”, també ha reforçat la seva 
política contra el malbaratament alimentari. A aquest 
efecte, durant el 2018 no només ha optimitzat la ges-
tió de les comandes per pal·liar el malbaratament, 
sinó que ha liquidat productes frescos als seus super-
mercats i ha donat aliments que són aptes per al con-
sum, però no per a la venda.
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Camió propulsat amb gas després de fer una descàrrega al supermercat 
de la plaça de la Mezquita, a València.

Megatràiler a l’entrada del bloc logístic a Riba-roja, València.

Reducció d’emissions i optimització logística

El 2018, Mercadona ha seguit treballant per reduir les 
emissions degudes al transport i eleva l’aposta per vehi-
cles sostenibles, com ho demostra el fet que el 95 % de 
la flota de camions del seu proveïdor logístic sigui Euro 
VI i Euro VI C, els més exigents actualment en matèria 
d’òxids de nitrogen i partícules. A més, i dins del seu 
projecte de Distribució Urbana Sostenible, ha incorpo-
rat 54 camions propulsats amb gas i ha dut a terme 
proves amb furgonetes elèctriques i híbrides per al re-
partiment a domicili.

Paral·lelament, ha seguit apostant per l’optimització lo-
gística per “fer més amb menys”, amb diferents mesu-
res, com ara les millores en els camions per incrementar 
la càrrega útil de les 24 a les 26 tones en cada viatge, la 
incorporació a la flota dels seus proveïdors de transport  
de 18 megatràilers o l’inici de les proves pilot, juntament 
amb Acotral i la DGT, de bitràilers que poden transpor-
tar fins a 66 palets per viatge. Igualment, ha maximitzat 

l’eficiència en el transport, com ho posa de manifest la 
taxa d’ompliment assolida, inclosos els viatges de re-
torn, que ha estat del 90 %.
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RECICLATGE

Tones paper i cartró
2017 202.421 
2018 213.167 

Taxa de 
reciclatge

Reciclatge/valorització

2017 78 % 
2018 76 % 

Destrucció

2017 22 %
2018 24 %  

Tones plàstic

2017 13.001
2018 13.660 

Tones tòners reciclats

2017 1
2018 1 

Tones porexpan

2017 2.494
2018 2.636 

Tones piles usades 
recollides en botigues

2017 167
2018 179

Tones fusta

2017 1.878
2018 3.479 

TRANSPORT PER CARRETERA

Botigues amb 
descàrrega urbana 
silenciosa

2017 664
2018 736 

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

2017 Euro V (9 %)
Euro VI (57 %)
Euro VI C (34 %)

2018 Euro VI (28 %)
Euro VI C (70 %)

Consum 
energètic en GJ

2017 7.745.047
2018 7.830.976 

Emissions totals de CO
2 

(milers de tones)

2017 1.593
2018 1.615

ALTRES DADES

*Totes les dades fan referència al procés de Mercadona des del transport al bloc logístic fins a la botiga. Elaboració pròpia basada en el protocol GHG.

Emissions directes 

2017 14,13
2018 13,02 

Emissions degudes al consum 
d’energia 

2017 17,98
2018 17,49 

Emissions degudes al transport 
de mercaderies

2017 13,27
2018 13,88 

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT 

EMISSIONS DE CO
2
 en quilos 

per metre cúbic de mercaderia*
2017 45,39
2018 44,39 
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Benestar animal i pesca sostenible

Mercadona manté una política de benestar animal que es 
basa en els principis de l’Organització Mundial de Sanitat 
Animal (OIE), principi que trasllada als seus proveïdors. 
Conscient que queda molt per millorar, ha anat implan-
tant diverses mesures en aquest àmbit. Així, el 100 % dels 
productes d’origen animal de la companyia procedeix de 
proveïdors homologats i també la totalitat dels seus pro-
veïdors de peix ratifica la política de compra de productes 
de la pesca.

A més, treballa amb proveïdors que fomenten la protecció 
dels animals a les granges, durant el transport i fins i tot 
a l’escorxador, per mitjà de diferents programes i en col-
laboració amb diferents institucions, com ara l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) o l’Institut 

Més informació a la  
Memòria de Medi Ambient:   
www.info.mercadona.es

Ovelles pasturant a Arcusa, a la zona del Sobrarb aragonès, Osca, origen dels xais del Proveïdor Totaler Profesionales de la Carne.

de Recerca i Desenvolupament Tecnològic (NEIKER-Tec-
nalia). Addicionalment, tots els seus proveïdors han assu-
mit el compromís d’haver implantat estàndards certifica-
bles de benestar animal en els seus processos el 2021.

D’altra banda, el 2018 la companyia ha col·laborat amb 
l’ONG SEO Birdlife per a la protecció de les aus a les grans 
ciutats, proporcionant-los llocs d’alimentació i descans als 
jardins urbans ubicats a la coberta d’algunes botigues.

40   
MILIONS D’EUROS 
d’inversió en protecció del 
medi ambient

14,7  
MILIONS DE kW h 
estalvi energètic

37.000   
TONES 
reducció d’emissions CO2
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ALGUNES ENTITATS I ORGANISMES  
AMB QUÈ MERCADONA COL·LABORA

AECOC

Associació Espanyola de Codificació Comercial

AESAN

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició  

AEP

Associació Empresarial de Portugal  

APED 

Associació Portuguesa d’Empreses de Distribució  

ASEDAS

Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i 
Supermercats

AINIA

Associació per a la Recerca de la Indústria 
Agroalimentària

AVE

Associació Valenciana d’Empresaris

Cambra de Comerç i Indústria Lusitano-Espanyola  

Cambra de Comerç d’Espanya

Cambra Oficial de Comerç d’Espanya a Bèlgica i 
Luxemburg

CEOE

Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials i 
les seves respectives organitzacions territorials 

CIP

Confederació Empresarial de Portugal 

Círculo de Empresarios 

Consell Assessor Agroalimentari de San Telmo 
Business School

MAPA

Direccions Generals del Ministeri d’Agricultura i Pesca i 
Alimentació  

Ecoembalajes España

Ecodes

Fundació Ecologia i Desenvolupament

EDEM 

Escuela de Empresarios

ENAC 

Entitat Nacional d’Acreditació

ESCODI

Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa

EuroCommerce

ERRT

European Retail Round Table

Forética

Foro Interalimentario

Fundació COTEC

Fundació ÉTNOR

Fundació Seres

Fundació Transforma España

GS1 Portugal

IEF

Institut de l’Empresa Familiar

Màster en Gestió d’Empreses Agroalimentàries de 
la Fundació Lafer

Pacte Mundial

Retail Forum

Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat

Respon.cat

Responsabilitat Social a Catalunya

SESAL

Societat Espanyola de Seguretat Alimentària

Autoritats sanitàries o de seguretat alimentària en 
les diferents comunitats autònomes
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Detall de l’entrada del supermercat del carrer Ayala, a Madrid.
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Un dels compromisos 
de Mercadona és tor-
nar a la Societat part 
de tot el que en rep. 

Dins del seu pla d’acció social, i a través de les 
diferents iniciatives en què ha participat en totes 
les comunitats autònomes, ha seguit desenvo-
lupant una important tasca d’ajuda amb la do-
nació i la redistribució de més de 8.300 tones 
d’aliments a 170 menjadors socials i 60 Bancs 
dels Aliments.

Aposta pel talent i pel seu des-
envolupament i foment tant dins 
com fora de la companyia. És per 
això que impulsa iniciatives de su-

port a l’emprenedoria, com ara la seva col·labo-
ració a EDEM Escuela de Empresarios, tant per 
mitjà de la docència com del patrocini dels Pre-
mis Rei Jaume I.

Mercadona és un projecte empresa-
rial de creixement compartit. El 2018 
ha realitzat una inversió de 1.504 mi-
lions d’euros i una aportació de 1.575 

milions abonats a les administracions públiques a 
Espanya. Paral·lelament, ha contribuït amb 4.800 
milions d’euros al PIB i ha generat 1.800 nous llocs 
de treball.

Treballa, juntament amb els seus pro-
veïdors, en el foment del benestar ani-
mal a les granges, durant el transport 
i el sacrifici, per mitjà de diferents pro-

grames i en col·laboració amb institucions diverses. 
El 100 % dels productes d’origen animal de Merca-
dona procedeix de proveïdors homologats i el 2021 
tots aplicaran, a més, estàndards certificables de be-
nestar animal durant tota la vida del mateix.

Manté un compromís ple 
amb la protecció i l’apro-
fitament eficient dels re-
cursos naturals. Disposa 

d’un sistema de Gestió Mediambiental propi, l’ob-
jectiu principal del qual és aprofitar al màxim els 
recursos disponibles i minimitzar la generació de 
residus. Aquest sistema se centra en l’optimitza-
ció del consum de recursos naturals, la reducció 
de residus i del malbaratament alimentari, la re-
ducció d’emissions i l’optimització logística.

A més de la seva Política de pesca 
sostenible, ha iniciat una col·labora-
ció amb el Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques (CSIC) en la 

investigació de possibles paràsits que es podrien 
trobar en aquests éssers vius per frenar-ne l’evo-
lució. Els resultats d’aquest estudi permetran con-
solidar una cadena fiable i milloraran la qualitat i el 
servei que ofereix als seus clients.

A través de les diferents institucions 
de què forma part i dels fòrums 
en què participa, reforça i dona a 
conèixer els seus valors i el seu com-

promís amb l’ètica empresarial. La companyia, 
a més, està adherida des de l’any 2011 al Pacte 
Mundial per la defensa dels valors fonamentals en 
matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi 
Ambient i Lluita contra la Corrupció. És sòcia de 
Forética, de la Fundació Seres i de la Comunitat 
#PorElClima, projecte pioner perquè persones, 
empreses, administracions i organitzacions ac-
tuïn contra el canvi climàtic.
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Esmalts d’ungles Deliplus del Proveïdor Totaler You Cosmetics.

5. EL CAPITAL

MERCADONA ÉS UNA EMPRESA 
FAMILIAR DE CAPITAL 100 % 

ESPANYOL, LA RESPONSABILITAT 
DE LA QUAL ÉS SATISFER, SEMPRE 

AMB LA MATEIXA INTENSITAT, 
ELS CINC COMPONENTS QUE 

FORMEN LA COMPANYIA 

És per això que disposa d’un model de gestió propi, el Model de 

Qualitat Total, i aplica un ordre seqüencial que situa “El Cap” al centre 

de qualsevol decisió que pren, perquè si el client està satisfet, arriben 

les vendes i, amb elles, el benefici. Gràcies al Model de Qualitat Total, 

Mercadona ha consolidat any rere any el seu desenvolupament i 

expansió. I per mitjà de l’esforç constant de tots els qui formen part 

del seu projecte, és motor de creixement compartit en els llocs on és 

present, a través de la generació d’ocupació, prosperitat i riquesa
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Constituïda a Tavernes Blanques (València) el 1977, 
l’objecte social de Mercadona és “la compravenda de 
tots els articles que comprèn el ram de l’alimentació, 
i també el seu comerç, tot poden obrir establiments 
per a la venda al detall o a l’engròs dels productes 
esmentats, la prestació de serveis de transport de 
tota mena de mercaderies, i la realització d’estudis, 
programes, informes i qualsevol altra activitat que di-
rectament o indirectament estigui relacionada amb la 
informàtica i la gestió, la comptabilitat, l’administra-
ció i el control d’empreses”. Mercadona es dedica a 
la distribució de productes d’alimentació, drogueria 
i perfumeria, a través dels seus 1.636 supermercats, 
que es proveeixen des dels diferents blocs logístics 
que l’empresa té ubicats estratègicament arreu del 
territori. Com ja s’ha comentat en altres apartats 
d’aquesta Memòria, el 2018 s’han obert les primeres 
botigues a la Ciutat Autònoma de Ceuta, a l’illa de La 
Palma i a la Ciutat Autònoma de Melilla, i el 2019 la 
materialització del projecte de Portugal es traduirà en 
l’obertura de les primeres botigues als districtes de 
Porto, Braga i Aveiro.

XIFRES PRINCIPALS

(milions d’euros i de quilitres)   2017 2018 % Variació

Unitats de venda quilos-litres  11.586 11.848 +2 %

Facturació  22.915 24.305 +6 %

Resultat d’explotació  395 767 +94 % 

Resultat abans d’impostos  402 760 +89 %

Resultat després d’impostos  322 593 +84 % 

La satisfacció del cinquè component, El Capital, és un 
dels objectius del Model de Mercadona i no seria pos-
sible sense aconseguir prèviament la satisfacció de la 
resta de components. La confiança que dia a dia di-
positen en l’empresa els més de 5,3 milions de llars, 
l’esforç diari en la realització de la feina dels aproxi-
madament 85.800 treballadors a Espanya i Portugal, 
el compromís dels proveïdors i la bona acollida de la 
societat, han permès a la companyia aconseguir els 
objectius de vendes definits per a l’exercici 2018. Els 
canvis realitzats per Mercadona respecte al Model de 
Botiga Eficient, als blocs logístics i als sistemes d’infor-
mació, s’han dut a terme de manera coherent amb el 
model de gestió basat en la Qualitat Total i pensant en 
la generació de beneficis sostenibles en el llarg termini.

Com en exercicis anteriors, els comptes anuals han 
estat auditats per Deloitte, S.L., que, en data 31 de ge-
ner del 2019, va emetre el seu informe sense reserves, 
com és habitual. Aquest informe es diposita al Regis-
tre Mercantil de València, juntament amb els comptes 
anuals.
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Unitats de venda (quilitres)

Al tancament de l’exercici, la companyia va assolir una xifra d’11.848 
milions de quilitres venuts, un 2 % més que els 11.586 del 2017. L’em-
presa està satisfeta amb aquesta xifra, ja que posa de manifest la con-
fiança dipositada per “El Cap” al llarg d’aquests dotze mesos.

EVOLUCIÓ QUILITRES VENUTS 

milions de quilos-litres (quilitres)

2017

2018

11.586

11.848

Vendes

La confiança dels “Caps” i l’aposta ferma per prescriure l’assortiment 
amb la millor relació qualitat-preu que en satisfaci les necessitats han 
permès a Mercadona assolir el 2018 un volum de facturació de 24.305 
milions d’euros, un 6 % més que el 2017.

2017

2018

22.915

 24.305

EVOLUCIÓ VENDES BRUTES

milions d’euros

2017

2018

322

593

EVOLUCIÓ DEL BENEFICI NET

milions d’euros

Benefici

El benefici abans d’impostos s’ha situat en 760 milions d’euros el 
2018, enfront dels 402 milions d’euros de l’exercici precedent. Per 
la seva banda, el benefici després d’impostos el 2018 ha estat de 
593 milions d’euros, mentre que el 2017  va obtenir un resultat net 
de 322 milions d’euros.

L’evolució del resultat i de les vendes posa de manifest que les de-
cisions s’han pres complint l’ordre seqüencial: 1r “El Cap”, 2n Venda 
i 3r Benefici.

2017

2018

754

1.195

EVOLUCIÓ DE L’EBITDA

milions d’euros

EBITDA

L’EBITDA de la companyia al tancament de l’exercici 2018 s’ha situat en 
1.195 milions d’euros, enfront dels 754 milions d’euros de l’any 2017. El resul-
tat operatiu de Mercadona ha tingut una evolució d’acord amb el benefici 
esperat, coherent amb l’estratègia de l’exercici i en línia amb l’aposta pels 
resultats a llarg termini.
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Inversions

Les inversions realitzades durant l’exercici 2018 as-
cendeixen a 1.504 milions d’euros, enfront dels 1.008 
milions d’euros de l’exercici 2017, i han estat finança-
des íntegrament per Mercadona, fet que reflecteix la 
solidesa de la seva tresoreria, la implicació en els pro-
jectes i la capacitat de generar fluxos d’efectiu. 

Al tancament de l’exercici, Mercadona disposa de 
1.636 supermercats a Espanya. Durant aquests dot-
ze mesos, ha posat en marxa 29 noves botigues, n’ha 
reformat 215 i ha continuat la implantació del Nou 
Model de Botiga Eficient, estratègia que persegueix 
millorar l’experiència de compra de “El Cap” i que té 
previst finalitzar en els propers anys. 

Així mateix, ha iniciat la implantació de nous models de 
venda, com ara la secció “A punt per Menjar”, que pre-
tenen continuar incrementant la satisfacció dels “Caps”.

En aquest exercici, també ha continuat les obres en 
blocs logístics, entre elles les del futur bloc logístic de 

Parc Sagunt (València), la construcció dels “Ruscs”, que 
és com la companyia anomena els magatzems per a la 
venda online, el desenvolupament del nou CPD a Villa-
dangos, les noves oficines d’Albalat dels Sorells (Valèn-
cia) i les obres de diferents magatzems reguladors.

El projecte de Portugal s’està materialitzant en la 
construcció del bloc logístic de Póvoa de Varzim per 
donar servei a les futures botigues, la construcció del 
qual també s’ha iniciat al llarg d’aquest any 2018.

A més, la companyia ha seguit modernitzant la seva 
logística, ha millorat el treball a les instal·lacions i ha 
consolidat les inversions dins del projecte informàtic 
de transformació digital.

2017

2018

1.008

1.504

EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS

milions d’euros

Façana del supermercat de La Almadraba a la Ciutat Autònoma de Ceuta.
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Recursos propis

El benefici obtingut en l’exercici i la capitalització de la 
pràctica totalitat d’aquest ha suposat que, al tancament 
de l’exercici 2018, la xifra de recursos propis sigui de 5.583 
milions d’euros i que el valor de la companyia hagi crescut 
respecte a l’any anterior. 

Cal assenyalar que la ràtio de recursos propis respecte a 
l’actiu total s’ha mantingut al voltant del 60 % en els exerci-
cis 2017 i 2018.

2017

2018

5.113

5.583

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS PROPIS

milions d’euros

Altres indicadors

Proveïdors

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

Les dades del fons de maniobra d’aquest exercici són les 
següents:

En milions d’euros  2018

Actiu corrent 3.641

Passiu corrent 3.486

FONS DE MANIOBRA 155

Ràtio de liquiditat

La ràtio de liquiditat, definida com actiu circulant / passiu 
circulant, s’ha situat en 1,04 en l’exercici 2018.

En milions d’euros 2018

Fluxos activitats d’explotació 1.413

Fluxos activitats d’inversió (1.341)  
 
Fluxos activitats de finançament 
(dividends) (122)

Variació neta de l’efectiu (50)

Fluxos d’efectiu

Tenint en compte les inversions realitzades en el projec-
te Portugal, la generació de fluxos d’efectiu en l’exercici 
2018 ha estat la següent:

L’activitat inversora descrita anteriorment s’ha realitzat 
amb fons propis, fet que ha suposat una disminució de 
la tresoreria.

Productivitat

Durant els exercicis 2017 i 2018 Mercadona ha mantin-
gut la seva productivitat (vendes en euros / nombre de 
treballadors), fet que reflecteix la implicació de les per-
sones que formen part del Projecte Mercadona a assolir 
els objectius fixats per la companyia.

L’objectiu és ser 
motor de creixement 
compartit en els llocs on 
Mercadona és present
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MERCADONA, S.A.
Balanç de situació a 31 de desembre del 2018 
(en milers d’euros)

ACTIU NO CORRENT 5.495.351

 Immobilitzat 5.434.402

 Actiu per impost diferit 60.949

ACTIU CORRENT 3.641.224

 Existències 704.439

 Deutors 126.957

	 Inversions	financeres	 110.638

 Efectiu i altres actius líquids 2.699.190

TOTAL ACTIU 9.136.575

PATRIMONI NET 5.583.359

 Capital 15.921

 Reserves 4.974.900

	 Resultat	de	l’exercici	 592.538

PASSIU NO CORRENT 66.480

 Provisions i deutes a llarg termini 19.497

	 Passius	per	impost	diferit	 46.983

PASSIU CORRENT 3.486.736

 Proveïdors 2.421.574

 Creditors i deutes amb administracions públiques 796.136

 Personal 269.026

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 9.136.575
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MERCADONA, S.A.
Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre del 2018
(en milers d’euros)

 Import xifra de negocis   22.234.936

	 Aprovisionaments	 	(16.706.198)

 Altres ingressos d’explotació   67.399

	 Despeses	de	personal	 		(2.861.459)

	 Altres	despeses	d’explotació	 		(1.540.902)

	 Amortització	immobilitzat	 		(426.557)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 767.220

	 Ingressos	financers	 		14.640

	 Deterioraments		 	(22.617)

RESULTAT FINANCER (7.977)

RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS 759.243

	 Impost	sobre	beneficis	 	(166.705)

RESULTAT DE L’EXERCICI 592.538
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En compliment de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, la Societat ha presentat 

un Estat d’Informació No Financera que forma part de l’informe de gestió, 

que ha estat verificat per Deloitte, S.L., prestador independent de serveis 

de verificació que, amb data 31 de gener de 2019, va emetre el seu informe 

de verificació sense reserves, tal com estava previst. 

En aquesta tasca, Deloitte ha verificat una part important dels indicadors que 

s’integren, entre molts d’altres, en aquesta memòria corporativa. A la taula 

adjunta referent als indicadors, s’hi recullen els que apareixen en aquesta 

memòria i que, al seu torn, han estat verificats per Deloitte (s’identifiquen 

amb ). En cas de discrepància, la informació que s’inclou a l’EINF preval 

sobre aquesta.

Tal com defineix l’estàndard GRI, l’objectiu d’aquesta memòria és proporcionar informació veraç, 
rellevant i precisa.

INFORME DE VERIFICACIÓ INDEPENDENT

Per a més informació, l’informe de 
verificació, juntament amb l’Estat 
d’Informació No Financera, estarà 
disponible a l’adreça següent:  
www.info.mercadona.es 
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TAULA D’INDICADORS

Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

1 Nom de l’organització MERCADONA, S.A.

2 Activitats, marques, productes i serveis Pàgs. 15-21, 45

3 Localització de la seu
Carrer Valencia, 5
Tavernes Blanques, València, Espanya

4 Localització de les operacions
Espanya i Portugal

Pàgs. 4-5, 23-31

5 Naturalesa de la propietat i forma jurídica Pàgs. 16, 115-116

6 Mercats que se serveixen Pàgs. 12-13, 16

7 Dimensió de l’organització Pàgs. 4-5

8 Informació sobre empleats i altres treballadors

Pàgs. 4, 26, 55-60

Mercadona disposa de 85.800 empleats fixos 
(85.500 a Espanya i 300 a Portugal) i no té 
subcontractistes en l’activitat principal

9 Cadena de subministrament Pàgs. 5, 71-74

10
Canvis significatius en l’organització i la seva 
cadena de subministrament

Pàgs. 12-13

11
Informació sobre com aborda la companyia el 
principi de precaució

Pàgs. 17-18

12 Iniciatives externes Pàgs. 46-47, 76, 95-98, 100-101, 111

13
Relació amb associacions de les quals l’organització 
és membre

Pàg. 111

14 Declaració del president Pàgs. 6-7
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

15 Principals impactes, riscos i oportunitats Pàgs. 17-19

16
Valors, principis, estàndards i normes de 
comportament

Pàgs. 15-16

Mercadona es regeix pel Model de Qualitat Total, 
que fonamenta els valors i els paradigmes de la 
companyia. S’hi defineix la conducta interna que 
compartim tots els treballadors. A més disposem 
d’un Codi de Conducta, que té per missió 
assegurar el compliment dels nostres valors i de 
la llei

17 Estructura de govern Pàgs. 8-9

18
Càrrecs executius o amb responsabilitats en 
aspectes econòmics, mediambientals i socials

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

19
Consulta als grups d’interès sobre aspectes 
econòmics, mediambientals i socials

Pàgs. 95-99

20
Composició de l’òrgan superior de govern i els seus 
comitès

Pàgs. 8-9

21
Informació sobre si la persona que presideix l’òrgan 
superior ocupa també un lloc executiu

El president del Consell d’Administració presideix 
també el Comitè de Direcció

22 Conflictes d’interessos

No hi ha conflictes d’interessos

Tots els membres del Comitè de Direcció són 
treballadors de Mercadona i no actuen com a 
consellers en altres empreses del mateix sector

23 Funcions de l’òrgan superior de govern Pàgs. 8-9, 19

24
Coneixement col·lectiu de l’òrgan superior de 
govern

Pàgs. 8-9

25
Avaluació de l’acompliment de l’òrgan superior de 
govern

Pàgs. 8-9

26
Identificació i gestió dels impactes econòmics, 
socials i mediambientals

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

27 Eficàcia dels processos de gestió del risc Pàgs. 17-19

  Informació addicional
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

28
Anàlisi dels aspectes econòmics,  
mediambientals i socials

Pàgs. 17-19

Els òrgans de govern de la companyia supervisen 
i aproven tot el que té relació amb els aspectes 
econòmics, mediambientals i socials

29
Funció de l’òrgan superior de govern en el report 
de sostenibilitat

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

30
Procés per transmetre les preocupacions 
importants a l’òrgan superior de govern

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

31
Naturalesa i nombre de preocupacions importants 
que es van transmetre a l’òrgan superior

S’eleven totes les preocupacions relacionades 
amb la seva activitat i que estan sota la seva 
responsabilitat

32 Polítiques de remuneració

Pàgs. 58-59, 62

La companyia té des de fa anys una política 
retributiva que es basa en el principi de “mateixa 
responsabilitat, mateix sou”

33
Processos mitjançant els quals es determina la 
remuneració

Pàgs. 58, 62

34 Implicació dels grups d’interès en la remuneració
La companyia disposa d’un Conveni Col·lectiu 
vigent, signat i acordat amb els representants 
sindicals dels treballadors

35 Llista de grups d’interès Pàg. 17

36 Acords de negociació col·lectiva

Pàg. 58 

Conveni laboral propi que cobreix el 100 % dels 
treballadors

37 Identificació i selecció de grups d’interès Pàgs. 15-19

38
Enfocaments per a la participació dels grups 
d’interès

Diàleg constant amb tots els grups d’interès 
amb l’objectiu de copsar-ne les necessitats i 
expectatives i satisfer-les
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

39 Aspectes clau i preocupacions sorgides

Pàgs. 17-19

La relació que es manté amb els grups d’interès 
permet aplicar millores de producte realitzades 
amb els “Caps”, innovar amb els proveïdors o 
sumar coneixements amb el sector primari per 
millorar l’assortiment de productes frescos 

40 Definició i contingut de la Memòria
L’estructura de la Memòria correspon al Model de 
Qualitat Total i informa sobre els 5 components 
de la companyia (grups d’interès)

41 Llista d’assumptes significatius

Pàg. 17

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

42 Reformulació de la informació No hi ha hagut canvis rellevants

43 Període de report De l’1 gener del 2018 al 31 de desembre del 2018

44 Data del report més recent 2017

45 Cicle de report Anual

46
Punt de contacte per a preguntes i dubtes sobre el 
report

Dades de contacte a la contraportada

47
Relació entre el salari inicial desglossat per sexe i 
salari mínim en llocs on es desenvolupen operacions 
significatives

Pàgs. 58-59, 62

La política retributiva respon al principi d’equitat 
“mateixa responsabilitat, mateix sou”, sense fer 
distincions per sexe ni cap altra diferenciació

48
Percentatge de la despesa als llocs amb operacions 
significatives que correspon a proveïdors locals

Pàgs. 5, 78-79, 94

49
Nombre i percentatge de departaments en què 
s'han avaluat els riscos relacionats amb la corrupció 
i riscos significatius detectats

S’ha avaluat el 100 % de les activitats dels 
departaments de la companyia

  Informació addicional
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

50
Polítiques i procediments de comunicació i 
capacitació sobre la lluita contra la corrupció

El rebuig a la corrupció és un principi fonamental 
en el Model de Mercadona

51 Casos confirmats de corrupció i mesures
No s’han detectat casos de corrupció durant el 
període analitzat

52
Nombre de sentències per competència deslleial, 
pràctiques monopolístiques o contra la lliure 
competència i resultat de les sentències

No se n’ha registrat cap durant el període 
reportat

53 Consum energètic intern 7.830.976 GJ

54 Intensitat energètica 0,22 GJ/m3 de mercaderia 

55 Reducció del consum energètic 14,7 milions de kW h estalviats

56 Consum d’aigua
Consum total 4 hm3

Consum per botiga i mes: 100 m3 

57 Captació d’aigua segons la font

100 % xarxa d’abastament municipal

Captació d’aigua de pluja en 3 plataformes 
logístiques, que s’utilitza per a reg i neteja

58
Emissions directes de gasos amb efecte 
d’hivernacle

13,02 kg CO
2
/m3 de mercaderia

59
Emissions indirectes de gasos amb efecte 
d’hivernacle en la generació d’energia

17,49 kg CO
2
/m3 de mercaderia

60
Emissions indirectes de gasos amb efecte 
d’hivernacle per transport de mercaderies i 
desplaçaments

13,88 kg CO
2
/m3 de mercaderia
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

61
Intensitat de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle

44,39 kg CO
2
/m3 de mercaderia

62
Reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle

37.000 tones de CO
2

63 Emissions de substàncies que esgoten l’ozó
La companyia no utilitza substàncies que 
esgoten l’ozó

64
Pes total dels residus, segons tipus i mètode de 
tractament

346.520 tones, de les quals el 76 % es destina a 
reciclatge/valorització

65
Percentatge de nous proveïdors que es van 
examinar en funció de criteris ambientals

El 95 % de les plantes dels Proveïdors Totaler 
estan certificades en algun estàndard tipus ISO 
14001, EMAS o equivalent

66
Nombre i taxa de contractacions i rotació mitjana 
d’empleats, desglossats per grup d’edat, sexe i àrea 
d’activitat

Pàgs. 57, 62

67

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

No existeix aquesta diferenciació

68
Terminis mínims de preavís de canvis operatius i 
possible inclusió d’aquests canvis en els convenis 
col·lectius

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

69

Percentatge de treballadors que estan representats 
en comitès formals de seguretat i salut conjunts 
per a la Direcció i els empleats, establerts per 
ajudar a controlar i assessorar sobre programes de 
seguretat i salut

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

70
Taxa de lesions, malalties professionals, dies 
perduts, absentisme i nombre de víctimes mortals 
relacionades amb el treball

Accidents de treball: 19,20 ‰

  Informació addicional
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

71
Treballadors la professió dels quals té una major 
incidència o risc elevat de malaltia

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

72
Assumptes de salut i seguretat coberts en acords 
formals amb els sindicats

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

73
Mitjana d’hores de formació anuals per empleat, 
desglossada per sexe i categoria professional

Per empleat: 29 hores de formació i 815 euros 
invertits de mitjana per treballador

74

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

Pàgs. 59, 64, 66

75
Percentatge d’empleats que reben avaluacions de 
l’acompliment de desenvolupament professional 
desglossat per sexe i categoria professional

Pàg. 62

Tots els treballadors són avaluats anualment 
en l’acompliment de les seves funcions, tant en 
sentit descendent com ascendent

76

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

Pàgs. 8-9, 57, 59

77
Relació entre el salari base dels homes respecte al 
de les dones, remuneració desglossada dones vs. 
homes

Pàgs. 57-59, 63

S’aplica el principi d’equitat “mateixa 
responsabilitat, mateix sou” sense cap diferència 
pel que fa a sexe

78
Nombre de casos de discriminació i mesures 
correctives adoptades

El 2018 Mercadona no ha registrat cap cas de 
discriminació a través dels canals disponibles

79

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

La companyia garanteix la llibertat d’associació 
en tots els seus centres de treball, com es recull 
en el conveni col·lectiu vigent
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

80

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

La companyia garanteix que no hi ha cap cas 
d’explotació infantil als seus centres de treball. 
No s’han identificat proveïdors significatius en 
situació de risc

81

Centres i proveïdors amb un risc significatiu de 
ser origen d'episodis de treballs forçats, i mesures 
adoptades per contribuir a l'eliminació de totes les 
formes de treballs forçats

La companyia garanteix que no hi ha cap cas de 
treballs forçats als seus centres de treball

No s’han identificat proveïdors significatius en 
situació de risc

82
Nombre i percentatge de centres que han estat 
objecte d’exàmens o avaluacions d’impactes en 
matèria de drets humans

La companyia compleix els estàndards que 
s’exigeixen en aquesta matèria, d’acord amb la 
legislació vigent

83

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

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

84
Percentatge de centres on s’han implantat 
programes de desenvolupament, avaluacions 
d’impactes i participació de la comunitat local

La companyia no disposa d’aquest indicador, 
però s’especifiquen les diferents accions 
realitzades en el capítol Societat (págs. 93-113) 

85
Centres d’operacions amb efectes negatius 
significatius, possibles o reals, sobre les comunitats 
locals

Pàgs. 18, 98, 100

No s’han identificat centres amb efectes negatius 
en les comunitats locals

86
Percentatge de nous proveïdors que es van 
examinar en relació amb criteris relatius als drets 
humans, pràctiques laborals i repercussió social

Pàgs. 76-81

El 85 % de les compres s’efectuen a Espanya 
a proveïdors auditats segons el Model de 
Mercadona, que contempla la satisfacció de les 
necessitats dels treballadors

  Informació addicional
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Núm. INDICADOR PÀGINA / COMENTARI

87 Contribucions polítiques per país i destinatari No se n’han realitzat durant el període de report

88

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

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

89

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

Pàgs. 48-51

90

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

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

91

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

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

92
Nombre de reclamacions fonamentals sobre la 
violació de la privacitat i la fuga de dades dels 
clients

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

93

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

No hi ha incompliments significatius de la 
normativa*

* La companyia considera significativa qualsevol sanció econòmica per sobre dels 50.000 €.
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MERCADONA ÉS UN PROJECTE 
EMPRESARIAL EN UN PROCÉS DE 
TRANSFORMACIÓ CONSTANT, QUE BUSCA 
SOLUCIONS PER AVANÇAR-SE A LES 
NECESSITATS DE “EL CAP”, SITUANT-LO AL 
CENTRE DE TOTES LES SEVES DECISIONS
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El matrimoni format 
per Francisco Roig 
Ballester (1912-2003) 
i Trinidad Alfonso 
Mocholí (1911-2006) 
inicia l’activitat de 
Mercadona dins del 
grup Cárnicas Roig. 
Les carnisseries 
del negoci familiar 
es transformen 
en ultramarins.

1977
Primera empresa 
a Espanya que 
utilitza l’escàner 
per a la lectura del 
codi de barres als 
punts de venda.

1982
Implantació de la 
targeta de compra, 
d’ús gratuït per 
a “El Cap”.

1986
Juan Roig i la seva 
esposa, juntament 
amb els seus germans 
Fernando, Trinidad 
i Amparo, compren 
Mercadona al seu 
pare. L’empresa té 8 
botigues d’uns 300 m² 
aproximadament de sala 
de vendes. Juan Roig 
assumeix la direcció de 
la companyia, que inicia 
la seva activitat com a 
empresa independent.

1981

TRAJECTÒRIA  
MERCADONA 1977-2018  
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Inauguració del bloc 
logístic de Riba-roja de 
Túria (València), pioner 
a Espanya per estar 
totalment automatitzat. 

Adquisició de 
Supermercados 
Superette, que tenia 22 
botigues a València.

1988
Després d’assolir 
les xifres de 10.000 
treballadors i 150 
botigues, implantació 
de l’estratègia comercial 
SPB (Sempre Preus 
Baixos) que, més 
endavant, derivarà en el 
Model de Qualitat Total.

1993
Naixement de les 
marques Hacendado, 
Bosque Verde, 
Deliplus i Compy. 

S’obre el supermercat 
número 200, a 
Segorbe (Castelló).

Se signa el primer 
conveni d’empresa per 
a tots els treballadors.

1996
Juan Roig i Hortensia 
Mª Herrero passen a 
posseir la majoria del 
capital de la companyia.

1990

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

1997
Finalitza el procés, iniciat 
el 1995, de convertir en 
fixos tots els membres 
de la plantilla que, en 
aquells moments, era 
de 16.825 treballadors.

S’inaugura el bloc 
logístic d’Antequera 
(Màlaga).

S’inicia el projecte de 
nou disseny i model 
de perfumeries.

1999
Construcció del bloc 
logístic de Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona).
Inauguració a 
Massanassa (València) 
de la primera Botiga 
per Ambients. 

Celebració de la primera 
Reunió d’Interproveïdors. 

Signatura del Conveni 
Col·lectiu d’Empresa 
(2001-2005).

2000 2001
Inauguració del primer 
centre educatiu 
infantil gratuït per als 
fills dels treballadors, 
al bloc logístic de 
Sant Sadurní d’Anoia 
(Barcelona).

Mercadona arriba a 
les 500 botigues amb 
l’obertura del seu 
primer supermercat 
a Linares (Jaén).
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Primera empresa 
a realitzar una 
Auditoria Ètica.

Inauguració del bloc 
logístic de San Isidro 
(Alacant) i del segon 
centre educatiu 
infantil de l’empresa.

Llançament de la 
nova línia de perfum 
Hortensia H.

Inauguració d’un 
supermercat a les 
instal·lacions del 
Mercat de l’Olivar, a 
Palma de Mallorca.

2003
Implantació del nou 
uniforme Mercadona.

Inauguració del bloc 
logístic de Granadilla 
de Abona (Tenerife).

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

2005
25è aniversari de 
la companyia.

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

Rellançament de la 
nova imatge de la 
Targeta Mercadona.

2006
Inauguració del bloc 
logístic de Huévar 
(Sevilla) i del tercer 
centre educatiu 
infantil de l’empresa.

El Comitè de Direcció 
decideix no obrir 
els supermercats 
els diumenges com 
a norma general.

2004

  Trajectòria
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Posada en marxa 
de la primera fase 
del bloc logístic 
Magatzem Segle XXI de 
Ciempozuelos (Madrid). 

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

2007
Signatura del Conveni 
Col·lectiu i Pla 
d’Igualtat 2014-2018.

Reinventar-nos per 
ser més botiguers. 
Implantació de noves 
seccions de frescos.

S’inicia el 
desenvolupament de la 
Cadena Agroalimentària 
Sostenible de 
Mercadona.

Inauguració del 
bloc logístic de 
Guadix (Granada).

2013
Obertura del 
supermercat 1.500 
ubicat a la ciutat 
de Santander, al 
barri de Cazoña.

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

2014
Realineació de 
Mercadona amb el 
Model de Qualitat Total, 
quinze anys després de 
la seva implantació. 

Carretó Menú per oferir 
a “El Cap” el carretó 
de la Compra Total de 
major qualitat i més 
barat del mercat.

Inauguració del bloc 
logístic d’Ingenio 
(Gran Canaria).

2008
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Nou Centre de Formació 
i Serveis a Albalat dels 
Sorells (València).

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

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

Adquisició de parcel·les 
per al nou bloc logístic 
de Parc Sagunt, a 
Sagunt (València).

Inici del projecte de 
transformació digital 
amb la companyia 
tecnològica SAP.

2017
Llançament a València 
del nou servei de venda 
online, per provar i 
aprendre, i obertura 
del primer magatzem 
online, “Rusc”, a Vara 
de Quart (València).

Implantació de la 
nova secció “A punt 
per Menjar”.

Evolució del Model 
Proveïdor cap al 
Proveïdor Totaler amb 
l’objectiu de continuar 
sent la millor opció 
per a “El Cap”.

Signatura del Conveni 
Col·lectiu d’Empresa i 
Pla d’Igualtat 2019-2023. 

2018
Aprova iniciar 
el seu projecte 
d’internacionalització 
amb l’entrada a Portugal.

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

20162015

  Trajectòria
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El
 P

ro
jecte Mercadona segueix avançant...
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