


La fotografia de la portada mostra Soraya, treballadora del supermercat Carretera Torrequebradilla a Jaén.

MERCADONA
Memòria Anual 2020

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 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 (saludable), Màxim Servei (sostenible), Mínim 

Pressupost i Mínim Temps"
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Els nostres fets més rellevants 2020

Mercadona Grup 

consolidat

800
nous llocs de treball

1.700
treballadores i 
treballadors

113 M€
inversió

186 M€
facturació

20
botigues

369 M€
compres

1.641
botigues

70 obertures
65 tancaments

15,5 %
quota de mercat

 en superfície 
total de venda a 

Espanya

95.000
treballadores i 
treballadors
5.000 nous 

llocs de treball

PORTUGAL
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1.621 
botigues

93.300
treballadores i 
treballadors

4.200
nous llocs de treball

26.745 M€
facturació

21.138 M€
compres

1.387 M€
inversió

21.507 M€
compres

1.500 M€
inversió 

727 M€
benefici net

+17 %

26.932 M€
facturació

+5,5 %

ESPANYA
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El 2020 ha estat un any molt exigent i complicat de 

gestionar. Ho ha estat especialment des del mes de 

març passat, quan encara no érem conscients de la 

complexitat d'aquesta pandèmia, però sí, com vaig 

tenir ocasió de traslladar a la societat, de quina seria 

una de les nostres obligacions principals: transme-

tre tranquil·litat a la societat, amb el compromís de 

garantir l’abastiment als nostres "Caps", com deno-

minem internament els clients, reforçant les mesures 

de protecció i de seguretat tant d'ells com del nostre 

personal.

Per assumir aquest compro-

mís, sabia que comptava amb 

el suport del millor equip: les 

95.000 persones de Mercado-

na i els 3.000 proveïdors amb el 

conjunt de les més de 500.000 

persones que formen aquestes 

companyies. La seva disposició 

a desafiar els reptes i no po-

sar-se límits va inspirar el mo-

viment #AixòNOhadePARAR. 

Una vegada més, GRÀCIES per 

la feina i l’esforç; el vostre alt ni-

vell de compromís ha servit de 

suport i d’exemple a la societat.

Perquè és en els moments ex-

cepcionals quan sorgeixen les 

persones excepcionals que, 

amb el seu esforç i capacitat 

de superació, han gestionat les diferents onades 

d'incertesa a què ens hem enfrontat, fent el que mi-

llor saben fer: aplicar dia a dia en la seva feina els 

mètodes i els valors que conformen el nostre model 

d'empresa per obrir les botigues cada matí i donar 

el millor de cadascú per oferir un servei excel·lent als 

nostres "Caps". 

Aquest any dur, estrany i difícil ens ha permès de re-

fermar-nos en el fet que la veritable força de la trans-

formació en què està immersa la companyia són les 

persones que formem part d'aquest projecte. Malgrat 

els moments d'adversitat, tots hem estat capaços de 

prendre decisions valentes i treballar units. 

Gràcies a això, i partint que la salut i l’economia són 

igual d'importants, però primer és la salut, vull desta-

car la gran feina que ha dut a terme l'equip del Servei 

Mèdic i de Prevenció de Mercadona. El seu lideratge 

diari ha obert canals d'escolta, ha atès les nostres in-

quietuds a qualsevol hora i ens ha sabut acompanyar 

en els moments difícils. Hem superat els desafiaments 

presents i hem assumit els que han de venir, amb l'ob-

jectiu clar de continuar satisfent les necessitats dels 

nostres clients i de la resta de components de la com-

panyia: Treballador, Proveïdor, Societat i Capital.

Gestió, gestió i gestió, reflectida 

en acció, fets i resultats, ha es-

tat sens dubte el far de la com-

panyia: el nostre "pic i pala" per 

enfrontar-nos amb èxit a les 

múltiples adversitats que han 

anat sorgint. La seva execució 

ha accelerat la brutal transfor-

mació de Mercadona, perquè 

quan no es tenen respostes per 

a tot, el millor és prioritzar allò 

que realment afegeix valor.  

Durant aquests dotze mesos, 

Mercadona no s'ha aturat i ha 

seguit impulsant el seu crei-

xement. Hem continuat obrint 

i reformant supermercats, i 

hem acabat l'any amb 1.641 

botigues, 20 d'elles a Portugal. 

Aquestes reformes han permès avançar en el Model 

de Botiga Eficient (Botiga 8), present actualment en 

1.000 supermercats, i en la implantació de la secció A 

punt per Menjar en més de 650 botigues. També hem 

accelerat el compromís d'anar cap a una Mercadona 

més verda, activant la nostra Estratègia 6.25 en més 

de 70 botigues. Sis accions amb el triple objectiu, per 

al 2025, de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els enva-

sos reciclables i reciclar tots els residus plàstics. Un 

projecte que tirarem endavant entre tots, amb la im-

plicació i la col·laboració dels nostres clients.

Al llarg de l'any, Mercadona ha intensificat el seu 

procés d'innovació i transformació digital per seguir 

Missatge del President
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centrades a beneficiar les persones, la societat i el 

planeta, decisió irrenunciable que com a empresa ha 

acceptat i en què no hi ha marxa enrere. En aquest 

compromís, hem tornat a repartir més de 400 mili-

ons d'euros entre la plantilla en concepte de prima 

per objectius, en un any en què, gràcies al seu esforç 

i compromís diari, Mercadona ha aconseguit la mi-

llor gestió de la seva història. També, després de do-

nar el sí a cuidar el planeta, hem de continuar avan-

çant de manera ferma per tenir una Mercadona més 

sostenible.

El 2021 serà un any molt i molt 

difícil. El nostre compromís, 

del qual jo em sento orgullós, 

és continuar donant el millor 

de cada un de nosaltres sense 

esperar que ningú ens ho de-

mani, convençut que si remem 

com sabem, aconseguirem tot 

allò que ens proposem. Per-

què, a més del talent del seu 

equip i de la digitalització, una 

empresa necessita un lideratge 

capaç de fer tots els canvis ne-

cessaris; si no, desapareixerà. 

Això comporta ser capaços de 

plantejar-nos la crisi sanitària 

i econòmica com una oportu-

nitat per fer visible en la soci-

etat la necessitat de disposar 

de models empresarials que 

generin desenvolupament sostenible, eficiència pro-

ductiva i benestar per als cinc components. 

No em vull acomiadar sense agrair el suport dels 

nostres accionistes i del nostre Consell d'Administra-

ció. La seva confiança en el Comitè de Direcció de la 

companyia ha estat de gran ajuda per gestionar amb 

eficàcia aquest any tan difícil. Tampoc sense tenir un 

record per a totes les persones que, al llarg d'aquests 

mesos, han lluitat i han pogut superar la malaltia, i 

molt especialment per als qui han patit directament 

la pèrdua d'éssers estimats a conseqüència d'aques-

ta pandèmia.

Juan Roig

connectada a les necessitats dels "Caps" i a la nova 

realitat social. Per a això, el mes d'abril passat, coinci-

dint amb un dels moments més durs de la pandèmia, 

vam obrir un nou magatzem destinat exclusivament 

a donar servei online (Rusc) a la demanda dels nos-

tres clients a Madrid, i que s'uneix als de València i 

Barcelona. A més, hem seguit treballant en diferents 

projectes, liderats pel Departament d'Informàtica, 

per posar les bases de quelcom que ens farà avan-

çar més ràpidament en la nostra transformació digi-

tal: ser capaços de tenir en tots i cadascun dels pro-

cessos de la companyia una dada única, veraç i fàcil 

d'obtenir.

Al mateix temps que abordem 

aquests reptes, ens enfron-

tem igualment al gran salt que 

Mercadona, juntament amb els 

seus més de 3.000 proveïdors, 

ha de fer: millorar al màxim l'ex-

periència dels clients garantint, 

cada dia i en cada un dels nos-

tres productes, qualitat, qua-

litat i, sobretot, qualitat, a un 

preu imbatible per continuar 

diferenciant-nos cada vegada 

més del mercat. 

Per a aquest gran desafiament, 

hem fet una inversió de 1.500 

milions d'euros durant aquests 

dotze mesos, incloent-hi els 

destinats a optimitzar la nostra capacitat logística i a 

les múltiples innovacions d'eficiència dutes a terme. 

Tot això ha permès a Mercadona incrementar les ven-

des en superfície constant un 5,5 %, fins als 26.932 

milions d'euros.

Com a resultat, el nostre benefici net s'ha incremen-

tat un 17 %, fins als 727 milions d'euros. És una xifra 

que m'enorgulleix aconseguir com a empresari, per-

què em referma en la creença del model d'empresa 

que seguim construint: una empresa que la gent vul-

gui que existeixi i de la qual estigui orgullosa. Perquè 

la Mercadona actual no seria possible sense promou-

re i mantenir, diàriament, la prosperitat compartida, 

sense la creació d'un ecosistema de valors i accions 

“Una empresa 

necessita un lideratge 

capaç de fer 

tots els canvis 

necessaris; si no, 

desapareixerà”
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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 Roig 
President

José Jordá 
Director General de Botigues 
i Prescripció Peribles

Jose Miguel Fernández 
Director General de Compres 
Transformats del Camp

David Cid 
Director General de Compres 
Derivats del Petroli

Pilar Sanz 
Directora General de Compres 
Forn  

Patricia Tobía 
Directora General 
d’Informàtica

Héctor Hernández  
Director General Financer 
i Marina de Empresas

Patricia Cortizas  
Directora General  
de Recursos Humans
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Consell 
d'Administració 

És l'òrgan encarregat de la 

gestió, de l'organització i de la 

representació de la companyia.

President 

Juan Roig Alfonso 

 

Vicepresidenta 

Hortensia Mª Herrero Chacón 

 

Secretària del Consell

Carolina Roig Herrero 

 

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 financers.

Presidenta 

Juana Roig Herrero

Secretària 

Carolina Roig Herrero

Vocal 

Rafael Gómez Gómez

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

Paco Espert 
Director General 
de Prescripció Secs

Rosa Aguado 
Directora General 
de Logística

Guillermo Pérez 
Director General de Compres  
Llet i Derivats 

José Francisco Ruiz 
Director General 
d'Obres i Expansió

Elena Tejedor 
Directora General  
de Relacions Externes
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Detall de l'interior i de la coberta enjardinada del supermercat de Manuel Candela, València.10



Fundada el 1977, Mercadona 
és un projecte empresarial en 
transformació constant, que neix 
del somni emprenedor del seu 
president, Juan Roig: impulsar 
un model d'empresa que la 
societat vulgui que existeixi i del 
qual estigui orgullosa. Per a això, 
disposa del Model de Qualitat 
Total, una cultura corporativa 
diferencial amb un propòsit 
compartit que impulsa i promou 
la passió per l'excel·lència per 
satisfer cada dia, i amb la mateixa 
intensitat, els cinc components 
de l'empresa: "El Cap" (client), 
El Treballador, El Proveïdor, 
La Societat i El Capital. 

El Model
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Un model amb una cultura  
corporativa diferencial

Des del 1993, Mercadona té un model empresarial propi, encarregat de 

vertebrar els principis i els valors de la companyia. Aquest model de 

gestió, el Model de Qualitat Total, persegueix satisfer, per aquest ordre i 

amb la mateixa importància, els cinc components: "El Cap”, com deno-

mina els clients internament, El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El 

Capital.

Per Mercadona, tenir un model i per-

sones que l'apliquen adequada-

ment sempre és sinònim de 

tenir un tresor. Així, el Model 

de Qualitat Total és la base 

de tots els qui formen part 

del Projecte Mercadona. 

Conscient que la principal 

força impulsora de l'èxit 

són les persones, el Mo-

del de Mercadona es de-

senvolupa sobre veritats 

universals i paradigmes, i 

és el marc de referència en 

la presa de decisions per a tots 

els qui formen part del projecte.  

Permet que totes les persones, motivades pel seu propi impuls d'obtenir 

uns resultats excel·lents, vagin en la mateixa direcció i decideixin amb 

agilitat la manera d'actuar ateses les circumstàncies diferents que s’es-

devenen diàriament. 

Com a empresa que creu en la transformació i l’evolució constant, Mer-

cadona assumeix, des del lideratge i la responsabilitat, el respecte medi-

ambiental a les zones i els llocs on és present. Plenament compromesa 

a continuar donant el "sí a seguir cuidant el planeta", impulsa pràcti-

ques respectuoses en matèria de sostenibilitat i desenvolupa l’activitat 

d'acord amb aquest compromís, sent conscient del paper que exerceix 

pel que fa a la millora i el creixement de l'entorn social i econòmic amb 

què es relaciona, i sabent que encara queda un gran camí per recórrer, 

assolible únicament a través d'una gestió responsable.

Bélgica, “Cap” del supermercat d’El Hospitalillo a Avilés, Astúries.

“EL CAP”
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Materialitat i grups d'interès

El 2020, Mercadona ha avaluat la materialitat de cada un dels aspectes d'interès en sostenibilitat, i n’ha plasmat 

els resultats en una matriu de doble eix. Els grups d'interès coincideixen amb els cinc components identificats 

en el Model de Qualitat Total ("El Cap", El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El Capital). Tots ells es veuen 

afectats significativament per les activitats, els productes i els serveis de la companyia, que busca satisfer-ne les 

necessitats. Conèixer-ne les expectatives i els requeriments és un aspecte fonamental per a la creació de valor 

en el negoci.

El procés d'identificació d'aspectes rellevants ha constat de tres fases: la primera de detecció i priorització dels 

grups d'interès, seguida de la definició dels assumptes materials, i una etapa final en què es valida la informació 

a proporcionar sobre els assumptes materials.

Com a resultat, s'han identificat 21 aspectes materials agrupats en 8 categories principals, que es detallen en la 

matriu de materialitat següent i dels quals s'informa al llarg d'aquesta Memòria, tant de la gestió com de les ava-

luacions contínues que en fem:

Aspectes crítics Aspectes rellevants Altres aspectes rellevants

Prioritat estratègia de negoci

R
e

ll
e
v
à
n

c
ia

 p
e

r 
a
ls

 g
ru

p
s 

d
’i
n

te
rè

s

14



 (*) ASG: AMBIENTALS, SOCIALS I DE GOVERN

TEMA MATERIAL

1. Satisfacció de "El Cap"

2. Diàleg i compromís amb l'exterior

3. Ocupació de qualitat

4.  Gestió responsable de la cadena 
de subministrament

5. Impacte ambiental

6. Compliment normatiu

7. Ètica i bon govern

8. Impacte socioeconòmic

Seguretat i qualitat alimentària

Atenció al client

1

2

11

12

13

16

17

18

19

20

21

4

5

6

7

8

9

10

14

15

3

Atracció i retenció del talent

Conciliació familiar

Formació

Igualtat i diversitat

Salut i seguretat

Comunicació corporativa i transmissió

Gestió del malbaratament alimentari

Reducció d’embalatges i residus

Logística sostenible

Etiquetatge i informació de productes

Seguretat i protecció de dades

Bones pràctiques de govern corporatiu

Prevenció del frau i corrupció

Transparència de la informació

Donacions d’aliments

Integració a la comunitat

Suport a l'emprenedoria

Criteris ètics i ASG* en la cadena de subministrament

Producció sostenible
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Compromisos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Mercadona és conscient de la seva capacitat, com a empresa, de contribuir al desenvolupament social dels en-
torns on és present. En el seu compromís amb la creació de valor compartit, és signant del Pacte Mundial des del 
2011, iniciativa a través de la qual l'Organització de les Nacions Unides promou els diferents Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS).

És per això que, en el marc del seu model de negoci sostenible i responsable, treballa per donar resposta a les 
necessitats plantejades pels ODS en què més influeix l'impacte de la seva activitat, a través de nombroses accions 
que, en conjunt, contribueixen a assolir aquests objectius.

Fi de la pobresa
Mercadona dona suport a iniciatives i 
associacions l'objectiu de les quals és ajudar 
a reduir la pobresa entre els col·lectius més 
desfavorits.

Treball digne i creixement 
econòmic
La plantilla de Mercadona té ocupació 
estable i de qualitat, amb contractes fixos i 
salaris per sobre de la mitjana del sector.

Igualtat de gènere
Es regeix pel principi d'equitat "mateixa 
responsabilitat, mateix sou" i ofereix les 
mateixes oportunitats de promoció interna 
a tota la plantilla.

Educació de qualitat
Mercadona potencia les habilitats 
i els coneixements de la plantilla 
constantment, i aposta per la formació 
contínua.

Salut i benestar
Per Mercadona i els seus proveïdors, el 
més important és oferir sempre la màxima 
seguretat alimentària, per mitjà d'un 
ampli assortiment de productes frescos 
i saludables, i protegir la salut dels cinc 
components.

Fam zero
La col·laboració amb menjadors socials, 
bancs d'aliments i altres entitats afavoreix 
la redistribució d'aliments i facilita l'accés 
a una alimentació saludable a persones en 
risc d'exclusió.

 · Ocupació estable i de qualitat amb una 
remuneració per sobre del sector.

 · Contribució al creixement compartit als 
països on és present.

 · Formació i capacitació de la plantilla.

 · Col·laboració amb entitats educatives com 

EDEM i creació de la Càtedra Mercadona 

d'Economia Circular amb l’UPF Barcelona 

School of Management.

 · "Mateixa responsabilitat, mateix sou".

 · Participació en campanyes oficials en 
contra de la violència de gènere.

Components en què 
té impacte*Accions en curs  

per a l'ODS C T P S C

 · Sistema de gestió de qualitat i de 
seguretat alimentària.

 · Protocols d'actuació i mesures 
adoptades arran de la pandèmia de la 
COVID-19.

 · Donacions a bancs d'aliments, 
menjadors socials i altres entitats.

 · Donacions a bancs d'aliments, 
menjadors socials i altres entitats.

* Components:  C  “El Cap” T  El Treballador P  El Proveïdor S  La Societat C  El Capital
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C T P S C

Ciutats i comunitats  
sostenibles
Manté un compromís ple amb la protecció 
del medi ambient, l'aprofitament eficient 
dels recursos naturals i l'Economia Circular.

 · Sistema de Gestió Mediambiental propi 
per ajudar a afavorir la transició a una 
Economia Circular.

 · Estratègia 6.25: reducció del plàstic i 
gestió de residus

Consum i producció  
responsables
Tant Mercadona com els proveïdors que 

col·laboren amb la companyia apliquen 

bones pràctiques i fomenten la producció 

responsable.

 · Política comercial SPB (Sempre Preus Baixos).

 · Compromís amb el benestar animal i amb 
models de producció responsable en la cadena 
agroalimentària.

 · Aposta per la reducció de residus i del 
malbaratament alimentari.

 · Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de 
residus.

Acció climàtica
Mercadona disposa d'un Sistema de 

Gestió Ambiental propi amb l'objectiu 

d'aprofitar al màxim els recursos naturals, 

optimitzar els seus processos i reduir els 

residus i les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle.

 · Pla d'Acció i Reducció de les Emissions i 

optimització logística.

 · Sistema de Gestió Mediambiental propi 

per ajudar a afavorir la transició a una 

Economia Circular.

Aliança pels objectius  
Mercadona col·labora estretament amb 

diferents entitats i associacions per 

fomentar el compliment dels ODS.

 · Aliances amb organitzacions sectorials 
i socials (AECOC, ASEDAS, CEOE, AVE, 
Fundació ÉTNOR...) per avançar en el 
compliment dels ODS.

Reducció de les desigualtats
Mercadona ofereix igualtat de condicions 
i oportunitats a tota la plantilla, sense cap 
mena de discriminació.

 · Política de no discriminació.

 · Protocol de prevenció de l'assetjament 
laboral.

Vida submarina
Treballa conjuntament amb els proveïdors 

per garantir el compromís amb la 

sostenibilitat dels productes de la pesca.

 · Política de Pesca Sostenible.

Indústria, innovació i 
infraestructures
Col·labora amb fabricants i proveïdors 
per fomentar un creixement compartit i 
sostenible que genera valor, a través del 
desenvolupament conjunt de novetats i 
millores a l'assortiment.

 · Model de Botiga Eficient.

 · Model de Coinnovació.

 · Model de Relació amb Proveïdors, que 
impulsa un clúster industrial.

Vida terrestre
El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona 
disposa d’estratègies de reducció i de 
reaprofitament de residus per evitar que acabin 
a l'entorn natural.

 ·  Estratègia 6.25: reducció del plàstic i 

gestió de residus.
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COMPONENTS RISCOS POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES ACOMPLIMENT 2020

1. "EL CAP"
El nostre objectiu principal és satisfer 
totalment els clients

Seguretat alimentària • Model de seguretat alimentària

Canvi d'hàbits de consum

• Assortiment Eficaç: qualitat contundent a un preu imbatible
• Assortiment d'alimentació saludable
• Estratègia Frescos Global
• Model de Botiga Eficient
• A punt per Menjar

Protecció de dades • Protecció de dades dels consumidors

Transformació digital
• Servei d'Atenció al Client 
• Innovació transversal
• Mercadona Online

2. EL TREBALLADOR 
Qui satisfà "El Cap" ha d'estar  
satisfet al 100 %

Igualtat i diversitat

• Llocs de treball fixos i sous per sobre de la mitjana del sector
• Principi d'equitat: mateixa responsabilitat, mateix sou
• Prima per objectius
• Pla d'Igualtat i diversitat
• Formació, transparència (Activo2) i promoció interna

Prevenció de riscos laborals
• Servei mèdic: que el treballador se senti sanitàriament segur
• Prevenció de riscos laborals

Conciliació

• Conciliació vida familiar, laboral i personal
• Model d'Organització de Botigues
• Horari 5+2
• Calendari anual
• Clima social

Protecció de dades • Protecció de dades 

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

Bones pràctiques comercials

• Codi de Bones Pràctiques Mercantils
• Pautes de Conducta Ètica per a Proveïdors
• Cadena agroalimentària sostenible 
• Generació de teixit industrial
• Política de Benestar Animal
• Política de Pesca Sostenible 
• Coinnovació amb proveïdors

Protecció de dades • Protecció de dades

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

Mobilitat sostenible a les ciutats • Model de Logística Sostenible

Ús responsable dels recursos
• Sistema de Gestió Mediambiental
• Programa de lluita contra l'exclusió: donació d'aliments

Relació amb comunitats locals

• Diàleg i transparència 
• Model de relació amb les comunitats locals i les ONG
• Impulsar l'emprenedoria
• Gestió per solucionar suggeriments i queixes del veïnat 

Medi ambient i canvi climàtic
•  Sistema de Gestió Mediambiental per millorar la sostenibilitat de la nostra activitat en l'entorn i en la 

cadena de subministrament
• Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de residus

Protecció de dades • Protecció de dades dels veïns

Legalitat inherent als diferents aspectes de l'activitat  
(sanitat, comerç, consum, indústria, treball, hisenda, medi ambient...)

• Polítiques de prevenció de delictes i anticorrupció 
• Actualització de la legislació i adaptació als processos interns per al seu compliment

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

Increment preu primeres matèries • Creixement i rendibilitat

Liquiditat
• Polítiques de gestió de risc financer
• Reinversió i visió a llarg termini
• Generació de riquesa i creixement compartit

Desenvolupament sostenible i 
prevenció de possibles riscos 

Per Mercadona la transparència i el diàleg són va-

lors irrenunciables que defensa i fomenta de mane-

ra transversal. A conseqüència d'això, comparteix 

la seva evolució i els resultats amb la plantilla, els 

proveïdors i la societat a través de diferents reuni-

ons i diversos canals com aquesta Memòria Anual, 

la Memòria de Medi Ambient, la roda de premsa de 

satisfacció dels cinc components, el canal de comu-

nicació intern Activo2, el lloc web i les xarxes socials 

o el portal de transparència. 
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COMPONENTS RISCOS POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES ACOMPLIMENT 2020

1. "EL CAP"
El nostre objectiu principal és satisfer 
totalment els clients

Seguretat alimentària • Model de seguretat alimentària

Canvi d'hàbits de consum

• Assortiment Eficaç: qualitat contundent a un preu imbatible
• Assortiment d'alimentació saludable
• Estratègia Frescos Global
• Model de Botiga Eficient
• A punt per Menjar

Protecció de dades • Protecció de dades dels consumidors

Transformació digital
• Servei d'Atenció al Client 
• Innovació transversal
• Mercadona Online

2. EL TREBALLADOR 
Qui satisfà "El Cap" ha d'estar  
satisfet al 100 %

Igualtat i diversitat

• Llocs de treball fixos i sous per sobre de la mitjana del sector
• Principi d'equitat: mateixa responsabilitat, mateix sou
• Prima per objectius
• Pla d'Igualtat i diversitat
• Formació, transparència (Activo2) i promoció interna

Prevenció de riscos laborals
• Servei mèdic: que el treballador se senti sanitàriament segur
• Prevenció de riscos laborals

Conciliació

• Conciliació vida familiar, laboral i personal
• Model d'Organització de Botigues
• Horari 5+2
• Calendari anual
• Clima social

Protecció de dades • Protecció de dades 

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

Bones pràctiques comercials

• Codi de Bones Pràctiques Mercantils
• Pautes de Conducta Ètica per a Proveïdors
• Cadena agroalimentària sostenible 
• Generació de teixit industrial
• Política de Benestar Animal
• Política de Pesca Sostenible 
• Coinnovació amb proveïdors

Protecció de dades • Protecció de dades

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

Mobilitat sostenible a les ciutats • Model de Logística Sostenible

Ús responsable dels recursos
• Sistema de Gestió Mediambiental
• Programa de lluita contra l'exclusió: donació d'aliments

Relació amb comunitats locals

• Diàleg i transparència 
• Model de relació amb les comunitats locals i les ONG
• Impulsar l'emprenedoria
• Gestió per solucionar suggeriments i queixes del veïnat 

Medi ambient i canvi climàtic
•  Sistema de Gestió Mediambiental per millorar la sostenibilitat de la nostra activitat en l'entorn i en la 

cadena de subministrament
• Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de residus

Protecció de dades • Protecció de dades dels veïns

Legalitat inherent als diferents aspectes de l'activitat  
(sanitat, comerç, consum, indústria, treball, hisenda, medi ambient...)

• Polítiques de prevenció de delictes i anticorrupció 
• Actualització de la legislació i adaptació als processos interns per al seu compliment

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

Increment preu primeres matèries • Creixement i rendibilitat

Liquiditat
• Polítiques de gestió de risc financer
• Reinversió i visió a llarg termini
• Generació de riquesa i creixement compartit

Seguint el seu Model de Qualitat Total, exigeix el 

compliment de la legalitat vigent i incorpora a la seva 

gestió qualsevol estratègia que contribueixi a asse-

gurar la satisfacció dels diferents grups d'interès de 

l'empresa. A més, el Comitè de Direcció integra els 

interessos de tots els agents implicats i determina 

les polítiques per identificar, prevenir i gestionar els 

riscos inherents a l'activitat de la companyia.
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El valor de la innovació 

Per Mercadona, la innovació és un valor essencial 

i diferenciador, que s'integra en el Model de Qua-

litat Total amb l'única finalitat de satisfer els cinc 

components. A través de la innovació, impulsa la 

millora contínua en els processos i els productes. 

La companyia estudia les necessitats i els desitjos 

dels clients per oferir-los, d'una manera àgil, les mi-

llors solucions en un context cada vegada més can-

viant. Els dona resposta per mitjà de la innovació 

transversal, a través de procediments col·laboratius 

i oberts amb els treballadors, amb els proveïdors i, 

molt especialment, amb "El Cap".

Conscient que com més inverteix en innovació i 

com més innova, més gran és el retorn que s'obté, 

manté una col·laboració constant amb els prove-

ïdors especialistes en la recerca conjunta de no-

ves solucions. El 2020, aquest treball conjunt ha 

permès impulsar 290 productes nous. És el cas de 

la gamma de llets i batuts +Proteínas Hacendado, 

que elabora el Proveïdor Totaler Lactiber, i que ha 

estat reconeguda per l'Observatori d'Innovació en 

Gran Consum 2020, impulsat per l'Institut Cerdà, 

com una de les innovacions del sector de l'últim 

any. 

Mercadona ha seguit apostant per la innovació soci-

al, reforçant iniciatives ja instaurades, com els jardins 

urbans ubicats a les cobertes i façanes de diverses 

botigues que, a més d'aportar beneficis mediam-

bientals a l'entorn, generen ocupació a persones 

amb discapacitat intel·lectual, encarregades de la 

construcció i el manteniment d'algunes d'aquestes 

zones verdes. També és el cas dels murals de tren-

cadís, presents a la secció de peixateria de tots els 

supermercats de la cadena, que elaboren més de 

1.000 persones amb discapacitat intel·lectual, o la 

posada en marxa recent de l'Estratègia 6.25 per a la 

reducció de plàstics i la gestió de residus.

D'altra banda, la companyia ha seguit treballant en 

el projecte d'innovació oberta que va decidir po-

sar en marxa el 2019. Amb la iniciativa Corporate 

de Lanzadera, l'acceleradora d'empreses impulsada 

per Juan Roig amb el seu patrimoni personal, ofe-

reix als emprenedors la possibilitat de fer proves de 

Pasta de sèsam Tahini Hacendado del Proveïdor Totaler Laboratorios Almond. Instal·lacions de l'interior del Rusc de Madrid, Madrid.
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• 290 novetats i 171 millores en 

l'assortiment, amb una ràtio 

d'èxit del 82 %. 

• 20 centres de coinnovació: 19 a 

Espanya i 1 a Portugal.

• 12.500 sessions per a innovar 

conjuntament amb els "Caps". 

• 3 naus d'assortiment: 2 a 

Portugal i 1 a Espanya.

• Evitar sobreesforços, costos 

innecessaris i reforçar la produc-

tivitat. 

• Noves oficines al Centre de 

Coinnovació del Jarro  

("Jarrods"). 

• Obertura del Rusc de Madrid.

• Digitalització en la gestió d'as-

sortiment.

• Projectes d'obra per a blocs 

logístics "BIM".

INNOVACIÓ DE PRODUCTE

INNOVACIÓ DE PROCESSOS

EIXOS DE LA INNOVACIÓ 

Instal·lacions de l'interior del Rusc de Madrid, Madrid.

concepte amb les corporacions amb què es dispo-

sa d'un acord de col·laboració, entre les quals hi ha 

Mercadona. 

Dins del procés de transformació digital, el Depar-

tament d'Informàtica ha continuat innovant i impul-

sant projectes que generen un gran valor per a la 

companyia. El 2020, s'han invertit 54 milions d'euros 

per finalitzar la migració dels programes informàtics 

al Centre de Processament de Dades a Villadangos 

del Páramo (Lleó). Es tracta d’un sistema dotat de 

les tecnologies més avançades i que reforça tant la 

productivitat de l'empresa com la seguretat de la 

informació.

Totes aquestes iniciatives, i moltes més, han per-

mès a Mercadona enfortir el seu Model d'Innovació, 

que des del 2019, i en línia amb les actualitzacions 

recents del Manual d'Oslo de l'Organització per a 

la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 

(OCDE) per a la recollida i l’anàlisi d'informació rela-

tiva a la innovació, es concreta en dues categories: 

innovació de producte i innovació de procés.
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Irmãdona: Mercadona a Portugal

Des que el 2016 Mercadona va prendre la decisió 

d'iniciar el projecte d'internacionalització, que es va 

fer evident amb l'obertura del Centre de Coinnova-

ció a Matosinhos el 2017, les primeres 10 botigues i 

el Bloc Logístic de Póvoa de Varzim a Portugal el 

2019, Irmãdona, que significa "germana de Merca-

dona", no ha deixat de créixer. Ho ha fet amb idèn-

tica filosofia i il·lusió, amb l'objectiu de fer tot allò 

que sigui necessari per satisfer "O Chefe" (el client). 

Gràcies a això, ha duplicat la seva presència al país 

lusità amb una expansió en forma de taca d'oli que 

s'ha traduït en l'obertura de 10 botigues més al 

llarg de l'any, 20 en total al tancament de l'exerci-

ci. Aquest esforç li ha permès tenir supermercats 

a quatre districtes diferents: Porto, Braga, Aveiro i, 

com a novetat, Viana do Castelo. 

Aquest creixement s'ha completat amb l'obertura 

d'un nou edifici d'oficines que la companyia ha cre-

at des de zero, un nou concepte totalment adap-

tat a les necessitats de l'empresa i de la plantilla. 

El projecte, que ha suposat la inversió de 8 milions 

d’euros, es va inaugurar el mes de juny passat. Si-

tuat sobre la botiga d’Avenida Dom João II, a Vila 

Nova de Gaia, les seves instal·lacions alberguen 150 

treballadores i treballadors, i des de les seves infra-

estructures es dona cobertura a les necessitats de 

creixement que es contemplen.

A més, ha seguit aplicant el seu model a Portugal, 

un model sostenible que genera valor i que con-

tribueix a estrènyer vincles amb els entorns on és 

present. Ho fa no només per mitjà de la dinamitza-

ció de les àrees en què desenvolupa l’activitat, sinó 

també a través de la implicació en la recuperació 

de valors tradicionals, com ho ha posat de manifest 

amb l'obertura del supermercat a Ermesinde el mes 

d’agost passat. En aquest cas, Irmãdona ha constru-

ït la botiga en una antiga nau industrial, un edifici de 

gran valor històric d'aquesta ciutat portuguesa del 

districte de Porto que tenia un estat de degradació 

avançat.  Gràcies a aquesta iniciativa, que s'emmar-

ca en la Política de Responsabilitat Social Empresa-

rial de la companyia, s'ha aconseguit rehabilitar la 

façana de l'antiga Fábrica de Tejidos e Hilado de Sá, 

així com la xemeneia original. Tot això, a més, amb 

la construcció d'un nou jardí d'ús públic de què gau-

deixen els veïns actualment.

Tots aquests projectes són una mostra evident del 

compromís que Mercadona manté amb la societat 

portuguesa. Un compromís que va iniciar el 2016 i 

que, des d'aleshores, no ha deixat de créixer i con-

solidar-se en un país, Portugal, que representa una 

clara oportunitat. La companyia hi desenvolupa la 

seva activitat com una empresa portuguesa amb 

un Model de Qualitat Total d'origen espanyol i que 

té la seu a València. Ho fa amb un esforç del qual 

les xifres són un reflex evident, com ho posen de 

manifest els 113 milions d'euros invertits el 2020; la 

creació constant d'ocupació, que ha permès tancar 

l'any amb una plantilla de 1.700 persones -800 més 

que el 2019-, i l'aposta pel sector primari i la indús-

tria agroalimentària del país, amb la compra de 369 

milions d'euros a proveïdors lusitans. Un projecte 

que seguirà desenvolupant el 2021 amb l'obertura 

de 9 supermercats més, que deixaran constància 

del compromís constant amb la satisfacció de "El 

Cap" portuguès i la creació de riquesa i creixement 

sostenible en aquest país.

20 
supermercats  

10 obertures el 2020

113 M€  
d’inversió 

369 M€  
compres

186 M€  
facturació

1.700  
treballadores i 
treballadors 
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         Botigues obertes el 2020:

 1 Av. Europa (Aveiro, Aveiro)

 2 Arco Têxteis (Santo Tirso, Porto)

 3 Penafiel (Penafiel, Porto)

 4 Silva Rocha (Aveiro, Aveiro)

 5 Ermesinde (Valongo, Porto)

 6 Trofa (Trofa, Porto) 

 7 Paços de Ferreira (Paços de Ferreira, Porto)

 8 Av. 25 de Abril (Águeda, Aveiro)

 9  Abelheira (Viana do Castelo, Viana do 

Castelo)

 10 Campanhã (Porto, Porto)

         Botigues obertes el 2019:

 1 Canidelo (Vila Nova de Gaia, Porto)

 2 Sousa Aroso (Matosinhos, Porto)

 3 Vermoim (Maia, Porto)

 4 Fânzeres (Gondomar, Porto)

 5 Rua Filipa Borges (Barcelos, Braga)

 6 Domingos Sequeira (Porto, Porto)

 7 Ovar (Ovar, Aveiro)

 8  São João da Madeira (São João da 

Madeira, Aveiro)

 9  Av. Dom João II (Vila Nova de Gaia, Porto)

 10 Lamaçães (Braga, Braga)

         Altres:

 1 Bloc Logístic de  Póvoa de Varzim

 2 Centre de Coinnovació Matosinhos

 3 Oficines Vila Nova de Gaia

 4 Oficines Lisboa
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10

1

1

1

2

2

2 3
3

3 4

4

4

5

5

6

6

8

8

7

7

9

9

BRAGA

PORTO

AVEIRO

VIANA DO CASTELO

LISBOA
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Gestió de la COVID-19

En els moments excepcionals sorgeixen 
les persones excepcionals 

El 14 de març del 2020, es va decretar l'estat 

d'alarma a causa de la incidència provocada per la  

COVID-19. En menys de 36 hores, Mercadona va 

adaptar els més de 1.600 supermercats per fer front 

a la situació, amb dos objectius principals: protegir 

la salut i la seguretat dels "Caps" i de la plantilla, i 

garantir el subministrament.

Una situació tan anòmala obligava a ser encara més 

àgils per adaptar-se i prendre decisions constant-

ment, de manera que només entre març i agost es 

van celebrar 18 reunions extraordinàries presencials 

del Comitè de Direcció per donar solució a l'allau de 

canvis que calia posar en marxa. 

Amb aquest compromís, el 16 de març es van obrir 

les botigues totalment adaptades a la nova realitat. 

Les treballadores i els treballadors de Mercado-

na van iniciar la jornada amb totes les mesures de 

protecció. Se'ls va proporcionar material preven-

tiu, com ara mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, 

mampares de protecció i lents de protecció ocular, 

i es va adaptar l'horari en el cas del personal de les 

botigues, amb la finalitat de limitar-ne l’exposició al 

públic i facilitar la conciliació. També es va fer una 

tasca important de detecció ràpida de les emplea-

des i empleats especialment sensibles a la malaltia, 

2.609 persones en total, als quals es va comunicar 

que havien de romandre als seus domicilis, ja que 

protegir la seva salut era fonamental.  

Per poder fer front a la situació, es va reforçar la plan-

tilla de les botigues amb noves contractacions. També 

es van fer 1.800 contractacions logístiques addicionals 

amb l'objectiu de garantir el subministrament. A més, 

la companyia va treballar colze a colze amb els pro-

veïdors per adaptar-se a les noves circumstàncies  i 

així poder donar solució a diferents contratemps com, 

Mikel, treballador del supermercat de Mutilva a Aranguren, Navarra.24



per exemple, amb la decisió d'establir noves línies de 

crèdit i condonar-los les rendes. Al mateix temps, 

atesa la magnitud de la crisi, va reforçar la seva ajuda 

a bancs d'aliments, menjadors socials i altres entitats, 

conscient que necessitaven la seva col·laboració més 

que mai. D'aquesta manera, Mercadona va fer la do-

nació d'aliments més gran que ha fet fins ara, tal com 

correspon a un moment excepcional: 17.000 tones de 

productes lliurats al tancament de l'any, l'equivalent a 

283.000 carretons de compra.

Una de les primeres evidències que la companyia 

va confirmar durant la pandèmia va ser que la co-

municació era més necessària que mai en la gestió. 

És per això que va fer una tasca d'escolta constant 

de les treballadores i els treballadors, que no hau-

ria estat tan efectiva sense l'existència d’Activo2. 

Aquesta eina interna també va ser clau per a poder 

traslladar a cada persona les mesures constants 

que s'adoptaven i, el més important, per a introduir 

millores i solucions aprofitant els suggeriments i 

les aportacions. 

Gràcies a això, la companyia ha pogut detectar 

debilitats, corregir errors i potenciar les seves for-

taleses. Ha sabut donar resposta a cada situació 

sorgida durant la pandèmia, prioritzant sempre la 

salut i la seguretat de les persones: dels "Caps" als 

supermercats, de cada treballadora i treballador als 

llocs de treball i dels proveïdors als accessos a les 

diferents instal·lacions. 

Durant els primers mesos de la pandèmia, es van 

implantar diverses mesures que van ser de caràcter 

temporal i altres que encara es continuen aplicant. 

En total, més de 100 iniciatives que van permetre 

mantenir segures i actives totes i cadascuna de les 

instal·lacions, i que han suposat una inversió total de 

200 milions d'euros al tancament de l'exercici, fruit 

de l'esforç i de la implicació constants. 
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Més de  

200  
milions d’euros

Higiene i prevenció 
per a la plantilla

Paralització d'alguns serveis

En casos com el Servei a Domicili, 
la Telecompra, la secció A punt per 
Menjar o els serveis de pernil al tall i 
de suc de taronja acabat d’esprémer, 
que es van reactivar progressivament.

Cartelleria i megafonia

Als accessos dels supermercats i en altres ins-
tal·lacions de l'organització, com blocs logístics, 
Ruscs i oficines, s'han col·locat cartells informa-
tius amb les diferents mesures de prevenció.

Higiene i prevenció per als "Caps"

Gel desinfectant, paper i guants a totes les boti-
gues de la cadena.

Call Center COVID

Posada en marxa del 3C (Call Center COVID) per 
atendre els dubtes de les empleades i empleats, i 
fer el seguiment dels casos i dels membres de la 
plantilla que han tingut contacte estret amb perso-
nes afectades per la malaltia.

Reactivar l'economia

Ampliació de les línies de confirmació de paga-
ments (confirming) per valor de 2.100 milions 
d'euros i condonació de rendes, a més de l'ha-
bilitació d'espais condicionats per a la higiene, 
l’alimentació i el descans als blocs logístics.

Reconeixement de l’esforç

Repartiment a tota la plantilla d'una prima del 
20 % del sou el març del 2020, un total de 43 
milions d’euros.

Tancaments per reforma i 
actuacions en botigues

Es van paralitzar amb l'objectiu de donar el ma-
jor servei a "El Cap" i garantir la proximitat i la 
seva seguretat.

Escolta, comunicació i aprenentatge continus

Utilització de l'aplicació Activo2 per informar les 
treballadores i els treballadors de les mesures, 
escoltar-ne les necessitats i els suggeriments, i 
aprendre amb ells a millorar la gestió.

Mascaretes, gel desinfectant, guants, 
lents de protecció ocular i mampares 
de protecció a les caixes dels super-
mercats i a la zona de recepció i ex-
pedició de magatzems.
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Més de  

100 
mesures

Adaptació de les hores de treball

Implantació de l'horari 4+3 en el cas 
de botigues per treballar 4 dies a la 
setmana i descansar-ne 3, i limitar 
així l'exposició de la plantilla i facili-
tar la conciliació.

Augment de la desinfecció i la neteja

Prop de 190.000 desinfeccions en supermer-
cats, blocs logístics i Ruscs, amb un cost total 
de 20,5 milions d'euros.

Obertura del Rusc de Madrid

L'abril del 2020 es llança la nova compra online 
a Madrid per atendre les necessitats dels "Caps".

Assegurar l’abastiment

Reforç de la plantilla en botigues 
i blocs logístics, i suport humà des 
d'altres parts de l'organització.

Assegurar la distància mínima de seguretat

Delimitació a l'exterior i l’interior de les botigues, 
incloent-hi zones per deixar els carretons de 
compra i evitar el contacte innecessari; retira-
da i redistribució d'elements a la sala de vendes, 
com prestatgeries i illes, i contractació de per-
sonal de seguretat extern.

Protecció de la plantilla vulnerable

Mesures preventives des del febrer del 2020, fa-
cilitació del teletreball en els casos en què ha 
estat possible i incorporació al lloc de treball de 
manera coordinada.

#AixòNOhadePARAR i #EActiVat

Naixement de la iniciativa AixòPassarà, inspira-
da pels proveïdors de Mercadona, que va evolu-
cionar a #AixòNOhadePARAR i #EActiVat per-
què la roda de l'economia continués funcionant.

Augment de les donacions

Lliurament de 17.000 tones de productes, 
un 86  % més que el 2019, a bancs d'aliments, 
menjadors socials i altres entitats d'Espanya i 
Portugal.

Aplicació de les 3M

Utilització de la mascareta, manteniment de la 
distància social i higiene de mans a tots els cen-
tres de treball.
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Beatriz, “Cap” del supermercat d’El Alisal a Santander, Cantàbria.28



Superar els desafiaments als 
quals Mercadona s'ha enfrontat 
durant el 2020 no hauria estat 
possible sense la confiança de 
"El Cap". De les moltes lliçons 
apreses durant la pandèmia, la 
principal ha estat que, amb el 
client com a far, la companyia 
s'ha de centrar a accelerar la 
brutal transformació en què està 
immersa per anticipar-se, de 
manera contundent, a les seves 
expectatives i seguir oferint 
un servei excel·lent amb un 
Assortiment Eficaç de màxima 
qualitat i seguretat alimentària a 
preus imbatibles.

“El Cap”
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Dins d'aquest compromís i aposta per la millora 

constant i per oferir als "Caps" l'excel·lència en el 

servei, la companyia ha seguit desenvolupant la im-

plantació del seu Model de Botiga Eficient, que in-

ternament s'anomena Botiga 8, i que ja és present a 

més de 1.000 supermercats. Es tracta d'un disseny 

pioner que ofereix un espai més ampli i confortable, 

amb una millor disposició de l'assortiment i nom-

brosos avenços, modernes instal·lacions i tecnolo-

gies que, en conjunt, contribueixen a millorar l'ex-

periència de compra dels clients i a optimitzar el 

temps que s’hi destina. 

La Botiga 8 també suposa avenços per a les treba-

lladores i els treballadors, que disposen de depen-

dències internes més ben equipades i serveis més 

moderns, com és el cas dels dispositius i les eines 

col·laboratives que permeten compartir informació 

des de qualsevol secció de la botiga, ja que con-

necten el sistema de facturació amb l’estoc real. Tot 

això en unes instal·lacions sostenibles que aprofiten 

al màxim l'eficiència i que, per tant, reforcen el com-

promís que la companyia manté des de fa anys amb 

el respecte i la cura del medi ambient.

Dins de la responsabilitat de seguir cuidant el pla-

neta i reduir al màxim l'impacte que la seva activi-

tat té al medi ambient, el Model de Botiga Eficient 

de Mercadona ofereix solucions que permeten un 

estalvi energètic de fins a un 40 % respecte a una 

botiga convencional. Per a això, aposta per la il·lu-

minació LED, així com per la introducció de mesu-

res que optimitzen al màxim el consum d'energia, 

com la col·locació de portes a les illes de congelat 

per reduir pèrdues de fred, la condensació flotant a 

1.1 Perseguint l'excel·lència

Al llarg de tot l'exercici 2020, Mercadona ha estat 

conscient de la complexitat que suposaria l'any, i 

que la millor manera d'oferir solucions de continuï-

tat atesa la nova situació era a través de la recerca 

activa i constant de l'excel·lència. És per això que, 

amb l'objectiu de donar resposta a un context can-

viant i cada vegada més exigent, ha apostat nova-

ment per reforçar el model de gestió, basat en la 

Qualitat Total, que s'ha traduït en accions concretes 

i resultats, fet que li ha permès seguir creixent d'una 

manera responsable.

Supermercats eficients (Botiga 8)

Per continuar consolidant el seu creixement sos-

tenible, el 2020 Mercadona ha destinat recursos 

importants a reforçar la xarxa de supermercats. A 

conseqüència d'això, ha acabat l'any amb un total 

de 1.641 botigues, 20 d'elles a Portugal, després 

d'haver inaugurat un total de 70 supermercats, dels 

quals 10 s'han obert al país lusità, i haver-ne tancat 

65 a Espanya que no s'adaptaven als estàndards ac-

tuals requerits per la companyia. 

Per a aquesta tasca, al llarg de l’any ha invertit 388 

milions d'euros, als quals cal sumar els 443 milions 

d'euros que ha destinat a les obres de reforma i mi-

llora dutes a terme en un total de 152 botigues, i els 

298 milions d'euros per a l'adquisició de nous ter-

renys i locals, i les actuacions en supermercats, així 

com per a l'equipament i la dotació de les botigues 

inaugurades durant el 2020. En total, més de 1.100 

milions d'euros d'esforç inversor, un impuls amb què 

la companyia ha seguit desenvolupant el seu pro-

jecte i introduint millores efectives a les botigues.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

9. Indústria, innovació i infraestructures

Mercadona destina recursos importants a adaptar les seves instal·lacions a les necessitats dels "Caps". 

El 2020, ha seguit expandint el Model de Botiga Eficient (Botiga 8) i suma més de 1.000 supermercats 

d'aquestes característiques.
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Interior del supermercat de Moyúa a Bilbao, Biscaia.

la instal·lació frigorífica, la climatització automatit-

zada, el sistema de sobrepressió, la revisió de punts 

crítics per detectar i evitar fuites de gas refrigerant, 

i els vestíbuls en els accessos per evitar corrents 

d'aire. 

En aquest sentit, al llarg de l'any, Mercadona ha 

posat en marxa noves iniciatives sostenibles a les 

botigues, com és el cas de la instal·lació de panells 

solars en 8 dels seus supermercats d'Espanya i Por-

tugal, que ara disposen de generació renovable 

d'origen fotovoltaic a la coberta per a autoconsum. 

En aquest exercici, la instal·lació d'aquests 1.400 pa-

nells solars ha suposat un estalvi d'energia elèctrica 

del 15 % per botiga. A conseqüència dels bons re-

sultats obtinguts, la companyia preveu destinar 3,4 

milions d'euros a ampliar aquesta iniciativa al llarg 

del 2021 a 36 botigues, fet que permetrà aconse-

guir una generació per a autoconsum acumulada de 

4.200 kW de potència solar instal·lada. En aquest 

mateix marc de consum eficient s'emmarca la ins-

tal·lació frigorífica amb CO
2
 transcrític realitzada en 

41 supermercats, una inversió de 5 milions d'euros 

amb què s'han reduït considerablement les emissi-

ons de gasos amb efecte d’hivernacle a l'atmosfera. 

També destaquen les millores realitzades a les en-

volupants tèrmiques de diferents instal·lacions, així 

com la protecció als marcs de les portes de les cam-

bres per evitar les fuites de fred pels desajustos que 

de vegades provoquen els cops dels transpalets.

1.641 
supermercats en acabar el 2020

152 
reformes 

1.621 
a Espanya

70 
obertures  

10 d'elles a Portugal

20 
a Portugal
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Mercadona Online

Mercadona, companyia de supermercats físics i 

venda online, ha intensificat al llarg del 2020 el seu 

procés d'innovació digital per seguir connectada a 

les necessitats dels clients. Per fer-ho, ha continu-

at treballant en el desenvolupament del servei de 

compra online, que va iniciar el 2018 i que, en el de-

curs de l'any, ha assolit unes vendes de 176 milions 

d’euros a través d'aquest canal en què els "Caps" 

han fet més d’1,2 milions de comandes el 2020.

Per assolir aquestes xifres, ha reforçat la xarxa de 

Ruscs, magatzems que destina exclusivament a 

gestionar i preparar les comandes online. Concre-

tament, l'abril del 2020, en ple confinament, va en-

gegar el nou Rusc de Madrid. Aquest nou centre 

de distribució online ha suposat una inversió de 12 

milions d'euros i té una superfície de 15.000 metres 

quadrats, dels quals 3.800 estan destinats a pro-

ductes frescos, incloent-hi una àrea d'emmagatze-

matge en fred per a productes refrigerats i conge-

lats. Les comandes en aquesta zona es preparen de 

manera perimetral, fet que elimina sobreesforços i 

evita que la treballadora o el treballador estigui dins 

de la cambra. 

El Rusc de Madrid, en què actualment treballen 

més de 500 persones, cobreix un total de 37 codis 

postals. Això ha permès arribar a les 319.000 co-

mandes entre abril i desembre del 2020.  

A més, aquest Rusc disposa d'elements que contri-

bueixen a reduir considerablement el consum ener-

gètic, com panells solars i aïllaments especialitzats 

per a la zona de magatzem de fred. Igualment, s'ha 

reduït el nivell de les plataformes de càrrega perquè 

els vehicles de repartiment utilitzats al centre de la 

ciutat, que són més petits que els que es fan servir 

en repartiments regulars, es puguin carregar fàcil-

ment i es faciliti així el lliurament en l'última milla. 

Aquest magatzem per gestionar i preparar les co-

mandes online se suma als que la companyia té a 

València i Barcelona, en els quals treballa un equip 

de 1.486 persones, inclosos els 123 perfils tecnolò-

gics que duen a terme la seva activitat a les oficines 

de Mercadona Tech a València.

1.211.800 
comandes

1.486  
treballadores i treballadors

12 M€ 
d'inversió 

al Rusc de Madrid

176 M€ 
 facturació

MERCADONA ONLINE EL 2020
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Mario i Coral, treballadors del Rusc de Madrid. 33
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A punt per Menjar

L'agost del 2018 Mercadona va llançar la nova sec-

ció A punt per Menjar. Des de llavors, ha seguit de-

senvolupant aquest espai a les botigues, amb plats 

preparats de qualitat i variats amb què els "Caps" 

poden mantenir una dieta completa i equilibrada. 

Gràcies a això, a finals del 2020 la companyia dispo-

sa d’un total de 650 botigues amb la secció A punt 

per Menjar, incloent-hi les 20 que té a Portugal, on 

el projecte es coneix com a Pronto a Comer. 

Aquest esforç, que implica pràcticament duplicar el 

nombre de supermercats amb A punt per Menjar en 

un any, cobra una rellevància especial en el context 

en què s'ha produït. De fet, el març del 2020, com 

a mesura preventiva contra la COVID-19, Mercadona 

va prendre la decisió d'interrompre el funcionament 

d'aquesta secció, que en aquell moment era present 

a 350 botigues. Aquesta decisió es va revertir dos 

mesos després i el servei es va reactivar gradual-

ment, a més de continuar implantant-se en altres 

supermercats que no el tenien.

Durant tot aquest temps, Mercadona ha seguit tre-

ballant per introduir diverses millores a la secció: 

des de la incorporació de l'assortiment de rostits 

al Hot Deli a totes les botigues o la implantació en 

500 centres del moble microones perquè "El Cap" 

pugui escalfar qualsevol plat, fins a la introducció 

a 600 supermercats d'un assortiment específic i 

més complet de Nadal, amb l'entrada de safates de 

canapès, pollastre o llom farcit, i adaptat també a 

l'hàbit dels clients portuguesos, que van poder as-

saborir el típic leitão durant les festes. 

L'equip de la secció A punt per Menjar ha seguit 

apostant per la innovació i el progrés constant. Ha 

introduït millores de qualitat, com a les truites, i ha 

abaixat el preu, via augment de la ració, a la pasta i 

els guisats. 

Així mateix, s'ha continuat ampliant l'oferta a la sec-

ció de la mà dels "Caps", per mitjà de la coinnovació, 

amb el llançament de plats de peix (orada, salmó i 

Silvia, treballadora de la secció A punt per Menjar al supermercat d’Avenida Adolfo Suárez a Dos Hermanas, Sevilla. Liliana, treballadora del supermercat d’Abelheira, Viana do Castelo.
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bacallà) i receptes típiques de les diferents zones. 

Així, a Espanya s'han introduït els Macarrons amb 

tomàquet i xoriço, i Pronto a Comer ja dona l'opció 

als "Caps" de tastar nous guisats com la Creme de 

legumes, la Creme de espinafres i la Salada de ba-

calhau com grão de bico. També s'ha impulsat l'in-

tercanvi de receptes entre països, que s'ha traduït 

en l'arribada a Espanya del Frango de Portugal o 

en la introducció de l'Ensalada russa o la Paella a 

l'assortiment portuguès.

Paral·lelament, ha avançat en l'experiència de com-

pra amb un mètode d'encàrrecs que ha agilitzat el 

procés i ha garantit sempre el servei, tal com s'ha 

demostrat al llarg de l'any, tant per a la campanya 

de Nadal com per a la resta de l'assortiment. El 

desenvolupament d'aquesta millora informàtica ha 

comportat una inversió de 300.000 euros.

Aquesta secció continua potenciant la sostenibilitat 

i els principis de l'Economia Circular a través de l'ús 

d'envasos respectuosos amb el medi ambient, fa-

bricats amb cartó i polpa de cel·lulosa extreta de la 

canya de sucre; de la col·locació de papereres de re-

ciclatge de plàstic, cartó, orgànic i residus en gene-

ral a les zones habilitades en diversos supermercats 

de la cadena perquè els clients els puguin dipositar, 

i de l'oferiment de coberts reutilitzables en aquests 

espais de la botiga.

D'aquesta manera, en poc més de dos anys, i mal-

grat l'aturada experimentada per la COVID-19, A 

punt per Menjar és un projecte que se segueix con-

solidant a Mercadona. Ho fa per mitjà de la qualitat 

i de la mà dels "Caps", que a través de la coinnova-

ció enriqueixen l'assortiment amb nous plats, equi-

librats i saludables, que donen resposta a les seves 

necessitats. Un projecte en què, al tancament del 

2020, Mercadona ha invertit 170 milions d'euros.

650 
supermercats amb la  

secció A punt per Menjar

170 M€ 
d'inversió

300.000 € en millores  
informàtiques a la secció

20  
a Portugal

630 
a Espanya

Liliana, treballadora del supermercat d’Abelheira, Viana do Castelo.
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Servei d'Atenció al Client

Per Mercadona, la comunicació és clau en el desen-

volupament de la seva activitat, ja que manté una 

actitud de diàleg i transparència amb els "Caps", a 

qui informa sobre temes que la companyia consi-

dera d'interès. És per això que disposa d'un Servei 

d'Atenció al Client (SAC) gratuït, tant a Espanya 

com a Portugal, en el qual treballen 91 persones 

(81 a Espanya i 10 a Portugal). És un equip com-

promès i altament coordinat, que s'esforça cada 

dia per oferir la millor atenció als clients.

En un any com el 2020, en què l'arribada de la 

COVID-19 ha incrementat la demanda d'informa-

ció, les persones que componen el SAC han sa-

but liderar la situació i gestionar cadascuna de les 

preguntes rebudes. Una vegada que el SAC rep 

les peticions, es transmeten als responsables im-

plicats, que les estudien individualment per trobar 

la millor solució per a "El Cap".  D'aquesta manera, 

al llarg de l'any es va gestionar un total de 270.775 

consultes (260.000 a Espanya i 10.775 a Portugal). 

Així mateix, Mercadona disposa de perfils en di-

ferents xarxes socials, concretament a Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube i LinkedIn. Al tanca-

ment del 2020, la companyia havia mantingut 

un total de 394.500 converses amb els clients a 

través d'aquests canals (concretament 352.000 a 

Espanya i 42.500 a Portugal), fet que posa de ma-

nifest la tendència de creixement de la conversa 

amb els clients a través d'aquestes vies. 

Aquest treball, fruit de la comunicació, ha permès 

detectar punts de millora i consolidar el SAC com 

una de les eines principals per reforçar la satisfac-

ció de "El Cap". A més, la companyia ha realitzat 

al llarg de l'any millores tècniques importants, fet 

que ha permès agilitzar les respostes en xarxes 

socials i monitorar el contingut per saber quina 

informació era la més demanada i quins eren els 

dubtes principals. N’ha estat un exemple la deci-

sió d'implementar el servei d'assistent virtual via 

WhatsApp, denominat Carol, canal pel qual s'han 

CANALS D'ATENCIÓ  
AL CLIENT A ESPANYA

www.mercadona.es 

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

CANALS D'ATENCIÓ  
AL CLIENT A PORTUGAL

resolt dubtes personalitzats durant les 24 hores 

del dia i els 7 dies de la setmana.

www.mercadona.pt

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona_pt

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.youtube.com/mercadonaportugal

www.linkedin.com/company/
mercadonaportugal
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Coinnovació amb "El Cap" 

Per Mercadona, la satisfacció de "El Cap" és la clau 

fonamental de la seva activitat i el situa sempre al 

centre de les seves decisions. És per això que dispo-

sa d'un Model de Coinnovació pioner, en què des del 

2011 treballa a través de l’Estratègia Davantal compar-

tint amb els clients experiències i costums per traslla-

dar-los després als proveïdors i impulsar una col·la-

boració directa en l'elaboració dels millors productes.

El 2020, la companyia ha destinat 1 milió d'euros a 

aquest projecte, que a Espanya i Portugal té una xar-

xa de 20 centres de coinnovació, després d'inaugu-

rar-ne un a Bétera (València) les instal·lacions del qual 

es destinen a la innovació conjunta en productes car-

nis. En aquests centres, 150 especialistes han fet un 

total de 12.500 sessions amb "Caps", a les quals cal 

sumar el treball online desenvolupat amb els clients 

arran de les noves circumstàncies propiciades per la 

COVID-19. 

A través de la coinnovació, s’han introduït innovaci-

ons com l’Esprai Neteja 70 % alcohol, producte del 

Proveïdor Totaler Francisco Aragón, que ha sorprès 

els "Caps" perquè és apte per a desinfectar qualse-

vol tipus d'objecte o material, o la Cider sabor Mango, 

fabricada pel Proveïdor Totaler Font Salem i captada 

gràcies a "El Cap" portuguès, que demanava una op-

ció d'aquesta beguda diferent i més refrescant.

Francisco i Aurora, “Cap” i treballadora al Centre de Coinnovació de Nata i Llet a Còrdova.

12.500
sessions amb "Caps"

11.000 
a Espanya

1.500 
a Portugal
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1.2 Garantir la seguretat i l’abastiment  

En un any tan complex com el 2020, marcat per la incidència de la  

COVID-19, Mercadona ha centrat els esforços principalment en un do-

ble objectiu: reforçar per mitjà de mesures preventives la seguretat a 

les instal·lacions per garantir la salut dels clients i els treballadors, i as-

segurar, dia rere dia, l’abastiment de cadascun dels supermercats.

Des del mes de març passat, ha treballat per incorporar a les botigues 

solucions que reforcin la seguretat al llarg de tota la cadena de muntat-

ge com, per exemple, els diferents punts de desinfecció, tant als acces-

sos a peu de carrer com des del pàrquing, o les mampares de protecció 

instal·lades a les línies de caixa. 

Així mateix, per donar amplitud als espais i facilitar al màxim el man-

teniment de les distàncies mínimes de seguretat, s'han realitzat mo-

viments, com desplaçar la balança de la secció de fruita i verdura per 

incorporar-la al taulell, o treure les taules i cadires dels accessos. 

A més d'això, la companyia ha dispensat als "Caps" i treballadors gel 

hidroalcohòlic, guants i paper a cada un dels centres; ha senyalitzat les 

distàncies de seguretat per mitjà de vinils, i ha habilitat zones espe-

cíficament senyalitzades per deixar els carretons mentre es compra i 

evitar així possibles contactes entre clients. Tot i que l'Agència Europea 

de Seguretat Alimentària (EFSA) va confirmar que "els aliments no són 

una via de transmissió de la COVID-19", Mercadona, en un exercici de 

més seguretat per al conjunt dels "Caps", ha dut a terme voluntària-

ment més de 1.400 anàlisis en productes i superfícies, una feina que ha 

corroborat les conclusions de l'EFSA.

D'altra banda, amb la col·laboració de proveïdors homologats de con-

trol de vectors, s'han fet desinfeccions constants a totes les instal·laci-

ons, tant a les botigues com als Ruscs i blocs logístics. 

En aquest nou context, la companyia ha estat capaç d'adaptar-se a 

les noves necessitats dels clients derivades de la COVID-19, fet que ha 

suposat un canvi en la definició de l’assortiment, com és el cas de la 

incorporació de mascaretes higièniques per a adults i per a nens a tots 

els centres, i d’altres productes, com la gamma de desinfectants 70 % 

alcohol per a la llar o locions i gels hidroalcohòlics per a la neteja de 

les mans.

Felicidad, “Cap” del supermercat d’Habaneras a Torrevella, Alacant.
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1.3 Qualitat contundent  

El 1993, Mercadona va posar en marxa l'estratègia 

SPB (Sempre Preus Baixos), després d'haver obser-

vat i constatat que els productes que més es venien 

eren els que tenien una qualitat contundent a un 

preu imbatible, sempre per aquest ordre, i no can-

viaven de preu constantment. Durant tots aquests 

anys, no ha deixat d'apostar per la qualitat, que és 

un dels reptes principals als quals s'enfronten dià-

riament tots els departaments de la cadena i l’im-

puls de la qual representa una oportunitat clara per 

poder seguir oferint a "El Cap” productes, un a un, 

diferencials. 

Tot això a través d'una estratègia que fomenta el 

consum conscient i crític, que es guia per criteris 

socials i mediambientals, i que persegueix un ob-

jectiu clar: garantir un consum de productes de la 

màxima qualitat amb el menor impacte possible i 

ajudar, així, a millorar la qualitat de vida de les per-

sones que habiten aquest planeta i de les generaci-

ons futures. 

Garantir la seguretat alimentària sempre

Una de les responsabilitats principals de Mercado-

na és oferir als "Caps" un assortiment de productes 

que sigui totalment segur. Conscient de la seva im-

portància, any rere any destina importants esforços 

i recursos a aquesta exigència, que comparteixen i 

en què s'impliquen igualment, producte a producte, 

tots els proveïdors per garantir la contrastació, fins i 

tot durant la pandèmia.

Per a això, Mercadona fa anys que assumeix el com-

promís de controlar exhaustivament tots i cadascun 

dels processos de la cadena de subministrament, 

des del seu origen fins al consumidor final. Ho fa 

a través del seu Sistema de Gestió de Qualitat i de 

Infusió de camamilla amb gust de mel del Proveïdor Totaler Martínez y Cantó. 
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Seguretat Alimentària propi, i en col·laboració amb 

el conjunt dels proveïdors, amb qui, a més, aborda 

simulacres per detectar possibles punts de millora 

amb què incrementar els nivells de seguretat ali-

mentària. Gràcies a aquesta col·laboració constant, 

en què també participen diferents administracions 

públiques, reforça les habilitats dels qui participen 

en aquests escenaris simulats, fet que els permet 

enfrontar-se amb més garanties a possibles contin-

gències futures i oferir solucions amb més agilitat i 

eficiència.

La companyia defineix que qualsevol producte del 

seu assortiment ha de garantir necessàriament i en 

aquest ordre: seguretat alimentària, qualitat, cali-

desa, Assortiment Eficaç i mínim preu. Per a això, 

disposa de decàlegs de seguretat alimentària en els 

Proveïdors Totaler, l'objectiu dels quals és valorar i 

verificar els nivells de seguretat alimentària de ma-

nera àgil i continuada.

Convençuda de la importància que la seguretat ali-

mentària té tant per a la seva activitat com per a 

la societat, la companyia disposa des de fa 17 anys 

d'un Comitè Científic Consultiu. Aquest panel in-

dependent de professionals de reconegut presti-

gi presta suport tècnic per garantir sempre, i per 

aquest ordre, la seguretat alimentària i la qualitat 

de tots els productes. El treball tan positiu que ha 

fet durant tots aquests anys ha portat a replicar 

aquesta iniciativa a Portugal, on el 2020 s'ha creat 

un Comitè Científic Consultiu homòleg que treba-

lla en defensa de la salut i la seguretat dels con-

sumidors, en aquest cas de Portugal. Compost de 

sis doctores i doctors experts en matèries diferents, 

els membres d'aquest nou comitè, juntament amb 

els que formen part del d'Espanya i l'equip intern 

de científics especialistes, fan una tasca crucial per 

validar els processos interns de Mercadona i enfor-

tir-ne i accelerar-ne el talent en matèria de segure-

tat alimentària.

2.233 
avaluacions de noves 

instal·lacions i processos de 
proveïdors especialistes

39.331
controls de productes frescos

14.398 
controles de otros procesos 

(superfícies i ambients)

748  
controls de processos logístics

Certificacions de seguretat alimentària

(IFS i BRC, entre d'altres):

96 % 
dels Proveïdors Totaler

PLA DE CONTROL DE 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA I 

QUALITAT 

41

“El Cap”



Assortiment sense gluten i sense lactosa

Com a mostra del compromís responsable que 

manté amb els "Caps" que pateixen intoleràncies o 

al·lèrgies alimentàries, el 2020 Mercadona ha con-

tinuat ampliant l’assortiment de productes sense 

gluten. La col·laboració amb clients que no poden 

ingerir aquest tipus de proteïna, proveïdors especi-

alistes i diferents entitats de referència a Espanya i 

Portugal ha estat clau per tancar l'any amb més de 

1.300 referències lliures de gluten. 

En aquest marc, ha seguit treballant estretament 

amb diferents entitats de referència a Espanya, com 

la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya 

(FACE) i les seves associacions autonòmiques, Celí-

acs de Catalunya (SMAP), l'Associació d'Intolerants 

a la Lactosa d'Espanya (ADILAC), l'Associació de 

Celíacs i Sensibles al Gluten (ACSG) i l'Associació 

Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments i 

Làtex (AEPNAA), així com amb la seva homòloga a 

Portugal, l'Associació Portuguesa de Celíacs (APC), 

amb la qual va signar un acord de col·laboració el 

maig del 2020 amb l'objectiu de promoure accions 

dirigides a persones amb malaltia celíaca o sensibi-

litat al gluten.

Assortiment Eficaç i transparència a l'etiquetatge

Mercadona disposa d'un assortiment "viu" com-

post d’unes 8.000 referències, amb què cobreix 

totes les necessitats dels "Caps" en alimentació, 

neteja de la llar, higiene personal i cura de mas-

cotes. Un Assortiment Eficaç que centra tots els 

esforços a garantir la seguretat alimentària i una 

qualitat contundent a un preu imbatible, i que con-

tribueix a reduir el malbaratament i afavorir així el 

consum responsable. 

Dins de l'objectiu d'aconseguir-lo, Mercadona ha 

continuat impulsant la seva estratègia Frescos Glo-

bal, amb què ofereix als clients un assortiment de 

frescos diferencial, amb la major qualitat i calidesa 

possibles. La companyia ha destinat una inversió 

de 516 milions d'euros a incorporar aquest model 

de venda que integra totes les millores en frescos 

a pràcticament tota la cadena, fins a arribar a les 

1.563 botigues, incloses les 20 situades a Portugal. 

Per a definir l’Assortiment Eficaç, compta amb la 

col·laboració dels "Caps" i dels Proveïdors Tota-

ler. Amb els primers, ho fa a través de sessions de  

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

3. Salut i benestar

Amb l'objectiu d'oferir la màxima seguretat alimentària sempre, Mercadona disposa d'equips transversals a 

Espanya i Portugal per formar, estudiar i prevenir possibles riscos.

12. Consum i producció responsables

Mercadona implanta polítiques comercials, com el SPB (Sempre Preus Baixos) o l'Assortiment Eficaç, amb 

què incentiva els "Caps" a comprar i consumir de manera responsable.
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MARQUES PRÒPIES

Copsar

1 

Definir
2

Transmetre
3

treball que aborda als 20 

centres de coinnovació 

que té repartits entre 

Espanya i Portugal, i 

amb els proveïdors, 

per mitjà d'un treball 

constant i estret el re-

sultat del qual es tradu-

eix en solucions actives i 

concretes que, en moltes 

ocasions, s'avancen a les ne-

cessitats dels clients. És un procés que s'inicia en 

una primera fase de captació de les necessitats de 

"El Cap", que continua amb la definició i el desen-

volupament del producte amb els inputs copsats 

des de "El Cap", i que finalitza amb la transmissió, 

amb què dona a conèixer el producte al client.  

La recerca contínua de la qualitat i la diferenciació 

no s’ha aturat el 2020, malgrat les dificultats del 

context. D'aquesta manera, ha seguit impulsant la 

gestió de l'assortiment producte a producte per re-

forçar al màxim la qualitat i la diferenciació. Grà-

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.

cies a això, ha potenciat l'especialització i, en con-

seqüència, pot disposar d'un assortiment adaptat 

a necessitats reals: un Assortiment Eficaç compost 

de productes en què prevalen la qualitat i la segu-

retat, però que també constitueixen l'oferta més 

completa. 

Així mateix, la companyia és conscient de la impor-

tància que té la informació que ofereix als "Caps" 

per ajudar-los a mantenir un paper actiu en la cura 

de la seva salut. És per això que fa anys que iden-

tifica amb transparència els proveïdors fabricants 

a tots els productes de les seves marques pròpies 

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy, entre 

d'altres.

D'aquesta manera, els consumidors disposen de 

tota la informació necessària i veraç per triar lliu-

rement els aliments que volen incloure a les seves 

dietes. Tot això s’aconsegueix gràcies a una relació 

de comunicació constant i a un mètode propi que 

aposta pels principis d'identificació i informació. 
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Aposta per un assortiment saludable  

Mercadona és conscient de la importància que té la 

nutrició en la societat i del paper que, atesa la seva 

activitat, ha d'assumir per conformar un assortiment 

que pugui garantir una alimentació saludable als 

clients. Fa diverses dècades que treballa estretament 

amb els proveïdors, amb els "Caps" i amb diferents 

organismes i entitats en la recerca d'una varietat 

amb millors funcionalitats. Amb aquest compro-

mís, ofereix alternatives saludables que, garantint la 

seguretat i la qualitat, s'adapten també a les noves 

necessitats i són perfectes per mantenir una dieta 

equilibrada.

El 2020, la companyia ha centrat els esforços a po-

tenciar els ingredients naturals, com és el cas dels 

diferents tipus d’embotits de gall dindi que s'oferei-

xen a la secció de xarcuteria, elaborats íntegrament 

amb carn d'aquest animal; a reduir els greixos, els 

sucres afegits, les sals i altres additius als seus pro-

ductes, com a la Mozzarella light, fabricada amb un 

30 % menys de greix respecte a la recepta origi-

nal, i a adaptar-se a les noves tendències com, per 

exemple, a través de productes aptes per a perso-

nes veganes.

En aquest àmbit, manté un compromís ferm amb la 

promoció d’una alimentació i uns hàbits saludables 

a través de la col·laboració amb l'Estratègia Nacional 

sobre Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l'Obesi-

tat (NAOS). Així, el 2020 ha reformulat més de 400 

productes per assolir els objectius que marca l'es-

tratègia NAOS.  D'altra banda, està adherida des de 

fa anys al Codi d'Autoregulació de la Publicitat (codi 

PAOS) i col·labora igualment des del 2018 en el Pla 

per a la millora dels aliments i begudes, elaborat per 

l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nu-

trició, que té per objectiu combatre l'obesitat i el so-

brepès, i millorar la qualitat nutricional mitjançant la 

reducció dels valors de sal, sucre i greixos saturats. 

Qualsevol millora que s'incorpora es fa, sempre, des 

del màxim rigor científic. Per a això, Mercadona i 

els Proveïdors Totaler compten amb la col·laboració 

d'experts de reconegut prestigi en matèria de nutri-

ció i amb un alt grau d'especialització. El seu treball 

permet introduir novetats rellevants a l'assortiment, 

sempre al preu més competitiu possible.

Embotits de gall 
dindi elaborats 

íntegrament amb 
carn d’aquest 

animal   
i presents a 
la secció de 

xarcuteria de les 
1.641 botigues 
de la cadena

Xoriço de gall dindi a talls Hacendado del Proveïdor Totaler Embutidos Monter.
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30 %
menys de greix 
a la Mozzarella 
light

Nova rajola de 
xocolata  

99 %
sense sucres 

afegits

Postres vegetals 
naturals que, 
a més, no 
contenen sucre

Centrats a reduir 
els greixos, els 
sucres afegits, 
les sals i altres 

additius  
 als productes

Varietat de  
productes aptes 
per a persones 

veganes

Postres de soja natural Hacendado del Proveïdor Totaler Triballat Noyal.Rajola negra 99 % cacau Hacendado del Proveïdor Totaler Imperial.

Nova beguda 
d’Avena amb Cafè, 
disponible al mural 

de refrigerats de 
totes les botigues
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Ivanildo, treballador del supermercat d’Ermesinde a Valongo, Porto.46



En un any atípic com el 2020, 
Mercadona ha confirmat una 
vegada més que té una plantilla 
excepcional que, amb esforç, 
coratge i valentia, ha estat 
capaç de prendre decisions 
cada dia i afrontar les pors. En 
els moments excepcionals és 
quan sorgeixen les persones 
excepcionals, i la plantilla de la 
companyia, composta de 95.000 
treballadores i treballadors, ha 
treballat unida, s'ha superat i 
ha estat un exemple per a la 
societat.

El Treballador
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2.1 Una plantilla de  
persones excepcionals

Una de les principals palanques de creixement de 

Mercadona són els seus recursos humans: una plan-

tilla excepcional que, en situacions excepcionals, 

com la provocada per la COVID-19, sap treballar en 

equip i prendre decisions valentes per assumir els 

reptes existents.

Aquesta capacitat d'adaptació i d'enfrontar-se a nous 

entorns ha estat clau el 2020. L'esforç del conjunt de 

les treballadores i els treballadors no només ha per-

mès garantir l'activitat en moments tan complexos, 

sinó fer-ho dia rere dia a través de l'excel·lència en el 

servei. Tot això, amb l'objectiu d'oferir solucions a "El 

Cap", fins i tot en conjuntures tan complexes, fet que 

paral·lelament ha permès a Mercadona seguir conso-

lidant el seu desenvolupament sostenible.

Indicadors de plantilla

Per continuar duent a terme la brutal transformació 

en què està immersa, la companyia compta amb el 

talent, la constància i l'esforç de 95.000 persones 

altament compromeses. El seu treball es reconeix 

i valora a través d'una política de recursos humans 

basada a proporcionar una ocupació estable i de 

qualitat, amb salaris per sobre de la mitjana del 

sector, així com a facilitar una formació específica i 

constant. A més, aposta per la igualtat d'oportuni-

tats entre tots els membres de la plantilla, que tenen 

la possibilitat de desenvolupar una carrera profes-

sional d'èxit i créixer en l’àmbit personal i laboral al 

mateix ritme que ho fa una companyia en constant 

canvi i evolució.

95.000
treballadores i treballadors  

fixos

93.300 a Espanya

1.700 a Portugal

DISTRIBUCIÓ DE PLANTILLA

fins a 29 anys 

entre 30 i 39 anys

entre 40 i 49 anys 

més de 50 anys

14 %

34 %

41 %

11 %

% PER EDATS

oficines 

logística 

botigues 

8 %

10 %

82 %

% PER ÀREA 

D'ACTIVITAT

homes

dones 

38 %

62 %

% PER GÈNERE
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Creació d'ocupació estable i de qualitat

Per a garantir el desenvolupament i el creixement 

del seu projecte empresarial, Mercadona sempre 

ha dipositat la seva confiança en les persones, en la 

capacitat i l'esforç de les treballadores i els treballa-

dors que formen part del seu projecte. El 2020, any 

en què la COVID-19 ha multiplicat exponencialment 

les exigències, la companyia ha reforçat novament 

aquesta aposta incorporant 5.000 persones més a 

la plantilla, que al tancament de l'any està formada 

per 95.000 empleades i empleats. D'aquest total, 

93.300 formen part de la plantilla d'Espanya, on 

s'han contractat 4.200 noves treballadores i treba-

lladors, i els 1.700 restants pertanyen a l'equip de 

Portugal, que ha donat feina a 800 persones durant 

aquest exercici. 

A totes les noves incorporacions se'ls garanteix des 

del primer dia, i com a la resta de la plantilla, una 

ocupació estable i de qualitat amb un salari per so-

bre de la mitjana del sector i en un entorn laboral 

que fomenta l'ocupació fixa i la conciliació, que creu 

en la capacitat de cada persona i que promou la 

formació i la generació d'oportunitats. 

Per això, també des del primer dia, tots els qui s'in-

corporen a la plantilla inicien un pla d'acollida ge-

neral i específic. En aquest pla, se'ls expliquen les 

característiques del Model de Mercadona. Un pro-

jecte empresarial que aposta per un creixement 

compartit i l'activitat del qual incideix directament 

en el progrés econòmic i social de les zones en què 

és present. 

Així mateix, com a companyia immersa en un pro-

cés de transformació digital, ha continuat impulsant 

la captació de talent al Departament d'Informàtica, 

que actualment es compon de més de 850 treba-

lladores i treballadors. El 2020 ha incorporat 126 

persones procedents de la promoció interna i noves 

contractacions, que se sumen a les 200 que van co-

mençar a treballar en aquest àmbit l’exercici passat. 

Gràcies a aquest Model, basat en la veritat univer-

sal de "primer donar per poder rebre", el 2020 ha 

tornat a consolidar una plantilla d'alt rendiment: 

95.000 persones excepcionals que han aprofitat al 

màxim les seves habilitats i capacitat de desenvo-

lupament per satisfer "El Cap". Un equip altament 

competitiu que, a través del lideratge i l'especialit-

zació, treballa cohesionadament per oferir un servei 

excel·lent i la millor experiència de compra possible 

als 5,5 milions de famílies que dipositen la seva con-

fiança en Mercadona.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

4. Educació de qualitat

Mercadona té un pla de formació extens i elaborat per a totes les treballadores i els treballadors de la 

plantilla des que s'incorporen a l'empresa, fet que en fomenta el creixement personal i professional, a més 

de col·laboracions amb entitats com EDEM. 

8. Treball digne i creixement econòmic

La plantilla de Mercadona es compon de 95.000 persones: 93.300 a Espanya i 1.700 a Portugal. Un equip 

compromès i cohesionat amb contractes fixos i salaris per sobre de la mitjana del sector.
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Portugal

 17 % al salari mínim 
nacional   78 % al salari mínim 

nacional 

Antiguitat tram 1 tram 2 tram 3 tram 4  tram 5

Brut/mes *907 € 1.007 € 1.118 € 1.241 € *1.377 €

Net/mes  761 € 823 € 900 € 986 €  1.055 €

*  El salari mínim de Mercadona a Portugal és aproximadament un 17 % superior al salari mínim naci-
onal (775 € bruts/mes); en l'últim tram, és un 78 % més (pagues extres incloses).

En vigor 01/01/2021

Espanya

 21 % al salari mínim 
interprofessional   63 % al salari mínim 

interprofessional

Antiguitat - d'1 any 2 anys 3 anys + de 4 anys  

Brut/mes *1.338 € 1.470 € 1.631 € *1.811 €

Net/mes  1.198 € 1.265 € 1.360 € 1.488 €

*  El salari mínim de Mercadona a Espanya és aproximadament un 21 % superior al salari mínim interprofessio-
nal (1.108 € bruts/mes); en l'últim tram, més de 4 anys, és un 63 % més (pagues extres incloses).

En vigor 01/01/2021

TAULA DE SALARIS PERSONAL BASE DE MERCADONA EN 12 MENSUALITATS 

Al sou brut anual, cal afegir-hi la prima per objectius, que des del primer any d'antiguitat i fins a assolir el tram 5 és d'una 

mensualitat, i a partir del segon any com a tram 5 és de dues mensualitats. El 2020, a més, se suma la prima de reconei-

xement de l'esforç per la gestió arran de la COVID-19, que es va compartir amb tota la plantilla el març.
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Araceli, treballadora del supermercat d’El Pinillo II a Torremolinos, Màlaga. 51
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Igualtat i diversitat

La igualtat i el respecte a la diversitat són valors 

transversals per Mercadona, que com a tals s'in-

tegren en el seu Model de Gestió. A conseqüència 

d'això, tant a Espanya com a Portugal manté una 

política de neutralitat corporativa que ni tolera ni 

admet cap tipus de discriminació, ja sigui per raó 

de gènere, orientació sexual, estat civil, discapaci-

tat, edat, raça, conviccions polítiques o religioses, 

afiliació sindical o de qualsevol tipus.

Disposa d’un Pla d'Igualtat, que parteix del com-

promís del Comitè de Direcció de l'empresa i la re-

presentació de les treballadores i els treballadors 

pel desenvolupament d'unes relacions laborals 

que promoguin i garanteixin el respecte a la igual-

tat i la diversitat. El pla actual té una vigència de 

cinc anys (2019-2023) i és el tercer acord subscrit 

que, amb la mateixa il·lusió amb què es va signar 

el primer el 2009, persegueix seguir avançant en 

la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 

homes, continuar integrant la perspectiva de gè-

nere en la gestió de l'empresa, garantir el dret a la 

conciliació personal, familiar i laboral, fomentar la 

corresponsabilitat entre dones i homes, i garantir 

l'equitat retributiva.

Aquest compromís constant es reflecteix clara-

ment en les dades, com ho posa de manifest el fet 

que el 62 % de la plantilla està formada per dones. 

A més, 348 treballadores han estat promocionades 

el 2020, i hi ha un total de 1.955 dones en llocs di-

rectius, el 45 % del total.

La companyia també està subscrita des del 2013 

al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 

i pertany al grup Empreses per una societat 

lliure de violència de gènere. Aprofita qualsevol 

oportunitat de col·laboració que contribueixi a 

reforçar la defensa de la igualtat i la diversitat a 

la seva organització. N’és un exemple el conveni 

de col·laboració que des del 2019 manté amb la 

Fundació ONCE, pel qual totes dues entitats 

es comprometen a treballar conjuntament per 

millorar la inclusió laboral de les persones amb 

diferents graus de discapacitat. Igualment ho és la 

campanya de sensibilització que, amb motiu del 25 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

5. Igualtat de gènere

La igualtat de gènere és una premissa bàsica de Mercadona, motiu pel qual té una política salarial transparent 

i igualitària, basada en el principi de "mateixa responsabilitat, mateix sou".

10. Reducció de les desigualtats

Mercadona aposta per una política de no discriminació que impedeix les desigualtats per raó de gènere, 

orientació sexual, estat civil, discapacitat, edat, raça, conviccions polítiques o religioses, afiliació sindical o 

de qualsevol tipus.

17. Aliança pels objectius

La companyia continua sumant cada exercici aliances per aconseguir els seus objectius, entre les quals 

destaca la signatura del Pacte contra la Violència a Portugal.
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Guillermo i Naiara, treballadors del supermercat de Zuazo a Galdakao, Biscaia.

de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de 

la Violència contra la Dona, la companyia ha llançat 

amb una difusió interna i externa rellevant, tant a 

Espanya com a Portugal. En aquest país, a més, cal 

destacar la signatura del Pacte Contra la Violència, 

que formalitza el compromís en aquesta matèria 

d'Irmãdona amb la Secretaria d'Estat de Ciutadania 

i Igualtat i amb la Comissió de Ciutadania i Igualtat 

de Gènere.

La gestió de la diversitat ha estat reconeguda en 

l’àmbit internacional a través del rànquing d'em-

preses que lideren la gestió de la diversitat, inte-

grat en l'informe Diversity Leaders 2021 de Finan-

cial Times. Mercadona ha ocupat el lloc 39 de 85 en 

el grup de comerç majorista, i la posició 407 en la 

classificació global. És el reconeixement d’una ges-

tió per la igualtat i la diversitat a una companyia 

que disposa d'un equip en què treballen persones 

de 57 nacionalitats diferents, amb diferents convic-

cions i edats, i diverses treballadores i treballadors 

amb diferents graus de discapacitat. En aquest 

àmbit, Mercadona col·labora, a més, amb diferents 

centres especials de treball.

953  
persones promocionades

1.955  
directives

348  
treballadores
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El poder de l'escolta  

Una de les lliçons principals que Mercadona ha 

après el 2020 ha estat la importància d'escoltar la 

plantilla, de fomentar una cultura en què les perso-

nes formin part de la història i s'involucrin en el seu 

desenvolupament. Per poder abordar aquest repte, 

al llarg de l'any ha cobrat un protagonisme especial 

l'eina Activo2, una aplicació mòbil d'ús intern que 

ha permès que les treballadores i els treballadors 

de Mercadona i Irmãdona no només es mantinguin 

informats de totes les novetats, sinó que s’hi puguin 

implicar i participar.

D'aquesta manera, Activo2, que es va posar en mar-

xa el febrer del 2019, s'ha consolidat durant aquests 

dotze mesos com una plataforma clau de comuni-

cació i aprenentatge, en què s'han compartit 1.500 

exemples i experiències de feina diària i s'han fet 

253 publicacions tant de l'evolució de la companyia 

com de nous mètodes per adaptar l'activitat a la 

situació produïda per la COVID-19, fins a aconseguir 

un total de 16,2 milions de visualitzacions. Es tracta 

d’una eina de comunicació amb un valor incalcu-

lable per a Mercadona, ja que els comentaris i les 

opinions de les treballadores i els treballadors han 

estat clau per desenvolupar nombroses mesures de 

salut i seguretat davant la pandèmia i, sobretot, per 

seguir superant reptes junts. En són una mostra les 

més de 95.000 visualitzacions assolides en els con-

tinguts relacionats amb la pandèmia.

Ha estat un any en què ha quedat constància que 

la capacitat de treball en equip, l'escolta activa i el 

compromís constant són clau per gestionar les ne-

cessitats de "El Cap” i donar-hi respostes. En aquest 

àmbit, les treballadores i els treballadors de Merca-

dona han estat essencials.

Álvaro, treballador del supermercat de Novenes a Burriana, Castelló.54



Un esforç reconegut

Mercadona disposa d’uns recursos humans d'alt 

rendiment que, en conjunt, combinen compromís, 

esforç, col·laboració, il·lusió, capacitat i lideratge. 

Per poder retenir tot aquest talent, així com per 

seguir motivant el conjunt de la plantilla i pro-

movent-ne l’eficiència, la companyia ofereix a les 

treballadores i els treballadors unes condicions la-

borals altament competitives, tant en l'entorn eco-

nòmic com en el de la conciliació o el del desenvo-

lupament professional.

En l'àmbit retributiu, ofereix sous per sobre de la 

mitjana del sector i molt per sobre del salari mínim 

interprofessional. Però, a més, recompensa el com-

promís i l’esforç diari de les treballadores i els treba-

lladors a través d'una política de retribució variable 

pròpia, que es basa en el principi d'equitat. 

El 2020, un any amb una situació excepcional en 

què la plantilla ha demostrat àmpliament la seva 

capacitat de resposta, la companyia ha compar-

tit, un exercici més, els beneficis obtinguts al llarg 

d'aquests dotze mesos amb totes les persones 

amb més d'un any d'antiguitat i la implicació de 

les quals ha permès complir els objectius perso-

nals específicament pactats per al lloc de treball. 

En concret, entre el 99 % de les treballadores i 

els treballadors que han assolit aquestes fites s'ha 

repartit un total de 366 milions d'euros. A aques-

ta quantitat cal sumar els 43 milions d'euros que 

Mercadona va distribuir a tota la plantilla el mes 

de març, en reconeixement de l'esforç fet per se-

guir oferint un servei excel·lent a "El Cap" durant 

la pandèmia. Un total de 409 milions d'euros com-

partits amb les treballadores i els treballadors.
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2.2 Entorns laborals segurs

Contribuir a la salut i la seguretat laboral de les 

treballadores i els treballadors és un objectiu per-

manent i essencial per a Mercadona, que assumeix 

com una responsabilitat prioritària. Aquest com-

promís s'ha incrementat el 2020, a causa de la pan-

dèmia de la COVID-19, i ha fet que la companyia 

s'hagi centrat encara més a garantir la salut i la se-

guretat de la plantilla. Per a això, conscient que la 

salut i l'economia són importants, però primer va 

la salut, l'equip del servei mèdic i de prevenció de 

Mercadona ha fet una feina ingent al llarg de l'any, 

que s'ha traduït en nombroses iniciatives, moltes 

d'elles encara en pràctica, amb una inversió global 

de 77,4 milions d'euros, incloses les noves mesures 

anti-COVID-19.

Pla de prevenció

Mercadona disposa d'un Pla de Prevenció i Pro-

grama de Salut propi que aposta per la formació 

constant. Per mitjà d'aquest Pla, promou i manté 

el grau més alt de salut i seguretat a la feina, i 

genera les condicions adequades per evitar que 

es produeixin accidents de treball i malalties 

professionals.

Per a aquesta tasca, la companyia disposa d'un 

servei mèdic i de prevenció format per 199 pro-

fessionals, i del suport i la implicació de 9 mútues 

col·laboradores amb la Seguretat Social (Asepeyo, 

Fremap, Ibermutuamur, MAC, MAZ, Montañesa, 

Mutua Balear, Mutua Navarra i Umivale). A més, 

compta amb la col·laboració dels serveis de pre-

venció aliens de Cualtis, Preving, Previs i Quirón 

Prevención, que al llarg de l'any li han donat suport 

en l'àmbit de la vigilància de la salut, de la formació 

i de la prescripció de criteris, i en el desenvolupa-

ment de nous processos.  

Gràcies a l'ajuda de tots aquests equips d'especia-

listes, als quals se sumen els propis dels proveïdors, 

Mercadona ha seguit revisant cada lloc de treball 

i procés productiu. A conseqüència d'això, ha es-

tablert i desenvolupat nous criteris que afavoreixen 

la salut de la plantilla, tant amb caràcter general 

com per combatre específicament el contagi de la 

COVID-19.

31 
dies de durada mitjana  

de la baixa 

73 % 
de cobertura  

d'exàmens de salut  

77,4 M€ 
d'inversió en prevenció  

de riscos laborals

230  
avaluacions de riscos 
dels nous centres i les  
reformes realitzades

24,56 ‰* 
incidència d'accidents  

de treball

PLA DE PREVENCIÓ I 
PROGRAMA DE SALUT  

EL 2020

* Índex d'incidència = nre. d'accidents amb baixa  
per cada 1.000 treballadores i treballadors
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Raquel i José Francisco, treballadors del Bloc Logístic de Sant Isidre, Alacant. 57
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Mesures anti-COVID-19

Mercadona ha destinat recursos importants a ga-

rantir la salut i la seguretat de les treballadores i els 

treballadors, seguint sempre les indicacions del Mi-

nisteri de Sanitat. Així, la totalitat de la plantilla ha 

disposat d’elements d'higiene i prevenció a cada lloc 

de treball, com ara gel desinfectant, paper i guants, 

mascaretes, lents de protecció ocular i mampares 

de metacrilat de protecció i separació a les caixes 

dels supermercats i als llocs de recepció dels blocs 

logístics. També s'han reforçat i ampliat els proces-

sos de desinfecció i neteja diària a cada botiga, bloc 

logístic i Rusc, tasca de la qual s'han encarregat em-

preses externes especialitzades.

D'altra banda, conscient de la importància de trans-

metre la informació adequadament i de la necessi-

tat d'adquirir-la en un àmbit tan nou i desconegut 

com el de la COVID-19, la companyia va decidir cre-

ar el 3C (Call Center COVID), un servei addicional 

telefònic que està donant assistència sanitària 24 

hores al dia al conjunt de la plantilla, tant a Espanya 

com a Portugal.

A través d'aquest servei, s'han filtrat i adreçat les 

trucades relacionades amb aquesta malaltia al ser-

vei mèdic corresponent, alhora que s'ha fet el se-

guiment dels casos i de les treballadores i els treba-

lladors que han estat contacte estret de persones 

malaltes, tot això en comunicació constant amb 

les autoritats sanitàries pertinents. Format per 61 

persones, totes especialitzades en l'àmbit de la sa-

lut i fruit de la promoció interna, el 3C no ha parat 

d'adaptar-se a les noves circumstàncies i ha intro-

duït millores amb l'objectiu d'ajudar el servei mèdic 

Carla, treballadora del supermercat de Campanhã, Porto.58



de la companyia en tot el que calgui. Aquest projec-

te, la posada en marxa del qual ha suposat una in-

versió d'1 milió d'euros, ha atès un total de 130.000 

trucades entre Espanya i Portugal, dada que posa 

de manifest la seva rellevància i la bona acollida en-

tre els qui componen la plantilla.

Addicionalment, des dels primers dies de la pandè-

mia, Mercadona va decidir potenciar la flexibilitat 

d'horaris, la conciliació i el treball no presencial du-

rant l'estat d'alarma. A més, va implantar una po-

lítica de protecció especial de personal sensible a 

la COVID-19, que va aglutinar tant les treballadores 

embarassades com els membres de la plantilla que 

pateixen malalties cròniques. Així, un total de 2.609 

persones van romandre als seus domicilis entre els 

mesos de febrer i juliol, i als qui no es va poder adap-

tar els llocs al teletreball se'ls va mantenir igualment 

el 100 % del salari. Posteriorment, es va dissenyar 

un pla per garantir la salut de la plantilla en la rein-

corporació, que es va planificar de manera esglao-

nada. La companyia també va reforçar els recursos 

humans durant els mesos més durs de la pandèmia 

i va comptar amb la col·laboració a les botigues i 

els blocs logístics de persones procedents d'altres 

parts de l'organització.

El conjunt d'aquestes mesures, sumades a la cons-

cienciació de la importància d'aplicar en cada mo-

ment la regla de les 3M (mascareta, distància social 

i higiene de mans) a tots i cadascun dels centres de 

treball, ha permès tenir una incidència baixa de la 

transmissió al llarg de l’any.
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Rebeca Zalaya, directora de Seguretat Alimentària i Qualitat en Compres,  
impartint una de les formacions del Projecte LIFE.

2.3 Lideratge per al creixement

Mercadona destina tots els recursos necessaris, tant personals com ma-

terials, a fomentar el talent i les habilitats de la plantilla, a través d'un 

model que aposta pel desenvolupament de les persones, un dels seus 

motors de creixement. 

Formació i foment del talent

El 2020, Mercadona ha continuat apostant per la formació, conscient 

que invertir-hi és fomentar el desenvolupament i el lideratge de les tre-

balladores i els treballadors i, en conseqüència, invertir en la transfor-

mació i el futur. La companyia ha destinat més de 75 milions d'euros a 

plans de formació, amb una mitjana de 713 euros per persona en el cas 

d'Espanya i de 4.835 en el de Portugal.

Tot això en un any en què moltes de les formacions s'han hagut de pos-

posar a causa de la situació extraordinària produïda per la COVID-19. En 

aquesta línia, ha adaptat diversos d'aquests aprenentatges perquè es 

poguessin impartir online. Així, s'han invertit més de 800.000 euros en 

sistemes audiovisuals i de videoconferència per adequar sales de reuni-

ons d'oficines i més de 1.470 botigues. 

L'especialització també és evident en la formació pròpia que Mercadona 

imparteix al personal directiu. El 2020, un total de 201 persones, tant 

d'Espanya com de Portugal, s'han format en el programa Directius Lí-

ders. La companyia va posar en marxa aquest pla el 2009, amb el qual 

imparteix habilitats en lideratge i gestió directiva. En aquest exercici, ha 

implicat una inversió mitjana per directiu de 20.472 euros entre Espanya 

i Portugal.

Gràcies a aquest esforç, s'han impartit més de 2,5 milions d’hores for-

matives, tant de caràcter general com específiques, que permeten a les 

treballadores i els treballadors aplicar els fonaments del Model, millorar 

les seves habilitats i desenvolupar el treball rutinari d'una manera eficient 

i autònoma. Un exemple clar de l'aposta per l'especialització és el Projec-

te LIFE (Laboratori d'Incorporació, Formació i Evolució), que es va posar 

en marxa el 2020 als departaments de compres. Les treballadores i els 

treballadors integrats en aquest projecte reben formació teòrica sobre 

processos i eines de treball, així com les habilitats negociadores i la lega-

litat aplicable a les seves tasques rutinàries. Es tracta d’un aprenentatge 

que es combina amb una part pràctica, liderada per un tutor o tutora, 

que permet a aquestes persones potenciar les seves aptituds i multipli-

car l’eficiència i la productivitat als llocs de treball.
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Noves formes de treball

El 2020 Mercadona, en el seu procés de transforma-

ció, ha adaptat algunes infraestructures amb l'ob-

jectiu d'impulsar el treball en equips transversals i 

afavorir la col·laboració i l’agilitat. 

És el cas de les instal·lacions del Centre de Coin-

novació del Jarro ("Jarrods"), ubicat a la localitat 

valenciana de Paterna, en què s'ha invertit 1 milió 

d'euros. El nou disseny del centre s'ajusta a l'activi-

tat de cada moment i el converteix en un espai ver-

sàtil, que optimitza els recursos. Les instal·lacions 

han passat de tenir 3 tipologies d'espais (llocs de 

treball, sala de reunió i sala de formació) a 40 (lloc 

de treball, lloc flexible, lloc de teleoperador, sales de 

col·laboració, sales de reunió, tallers de formació i 

sales de concentració, entre d'altres). Així mateix, 

comparteixen els recursos materials, com impresso-

res i armariets, disposen de la tecnologia més avan-

çada per treballar en equip i aposten per la soste-

nibilitat, amb mesures ecoeficients i la minimització 

del consum de paper.

També, per millorar l'agilitat, la comoditat i l’efici-

ència de la plantilla, el mes de juny passat la com-

panyia va inaugurar les noves oficines de Portugal, 

construïdes sobre el supermercat d’Avenida Dom 

João II i que actualment acullen 150 persones. 

L'immoble, de tres plantes i 2.500 metres qua-

drats, ha suposat una inversió de 8 milions d'euros i 

ha comptat amb la col·laboració de 132 pimes por-

tugueses en la fase de construcció. Així mateix, el 

supermercat té una coberta enjardinada de 3.500 

metres quadrats.

Per la seva banda, les instal·lacions de Mercadona 

Tech ubicades a la ciutat de València es van ampliar 

el mes de setembre passat. Les treballadores i els 

treballadors disposen de diversos tipus d'espais di-

ferenciats en funció de la classe d'activitat que s'es-

tigui fent, des de zones més obertes, que potencien 

la interacció entre la plantilla, fins a sales tancades, 

que permeten més privacitat i concentració.

Jéssica, Yaiza i Ainhoa, treballadores de Mercadona a les noves oficines del Centre de 
Coinnovació del Jarro (“Jarrods”) a Paterna, València. 

1 M€
d'inversió a les 

oficines del Centre 
de Coinnovació del 
Jarro ("Jarrods")  
que integren un 
model de treball 

col·laboratiu entre 
els equips dels 

departaments de 
compres, prescripció 

i aprovisionament
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Detall de les instal·lacions de Mercadona Tech a València.Joana, Ana Sofia i Facundo, treballadors de Mercadona a les 
noves oficines corporatives a Vila Nova de Gaia, Porto.

Col·laboració de  

132
pimes portugueses

8 M€
d’inversió

Noves oficines 
de Portugal 

ubicades sobre 
el supermercat 
d’Avenida Dom 

João II, a Vila Nova 
de Gaia (Porto)

Nova planta a  
les oficines de 

Mercadona Tech 
de València

123
perfils 
tecnològics 
treballen a 
les oficines
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Conciliació per al benestar

El model de gestió de Mercadona està centrat en 

les persones i, per tant, promou iniciatives que n’im-

pulsen el desenvolupament personal i professional. 

Per a això, des de fa anys fomenta una política de 

respecte a la jornada laboral i la gestió del temps, i 

aposta per la conciliació per a facilitar el benestar 

de les treballadores i els treballadors.

Amb l'objectiu de seguir millorant en matèria de 

qualitat laboral i conciliació, ha fet un pas més im-

plantant el mes d'agost passat una nova jornada 

laboral de cinc dies per al personal dels supermer-

cats. Aquesta mesura, coneguda internament com 

a Jornada 5+2 i que ja s'havia provat a Portugal des 

de l'inici de la seva activitat, permet a les treballa-

dores i els treballadors de botigues descansar dos 

dies complets a la setmana i tenir vuit caps de set-

mana llargs (dissabte, diumenge i dilluns) a l'any. En 

aquest sentit, tenen un calendari anual amb tots els 

dies lliures planificats, mesura que ha permès avan-

çar notablement en matèria de conciliació.

De fet, la Jornada 5+2, que es va implantar després 

de fer una prova en 31 supermercats i comptar amb 

el suport i el vistiplau del Comitè Intercentres d'Em-

presa, format pels sindicats UGT i CCOO, representa 

una fita en el sector de la distribució. És una mesura 

pionera que afavoreix la conciliació i el descans, i 

que permet al personal de botiga, per exemple, te-

nir un total de 140 dies lliures a l'any, inclosos els de 

descans, vacances, diumenges i festius.

Aquest tipus d'iniciatives reflecteix el compromís 

que la companyia té amb la innovació laboral i so-

cial, i l'esforç que fa any rere any en col·laboració 

amb els representants sindicals per oferir ocupació 

estable i de qualitat al conjunt de la plantilla. De 

fet, moltes d'aquestes mesures fa anys que estan 

incorporades al Conveni Col·lectiu d'Empresa i Pla 

d'Igualtat 2019-2023 d'Espanya signat amb els sin-

dicats UGT i CCOO, com l'augment de l'excedència 

per cura de filles o fills fins que el menor complei-

xi els 12 anys, o l'opció per als qui estiguin gaudint 

d'una reducció de jornada i tinguin a càrrec seu 

un menor de fins aquesta mateixa edat de poder 

sol·licitar un canvi de contracte a temps parcial fins 

als 15 anys del menor, amb la possibilitat addicional 

de recuperar el contracte a temps total un cop es 

modifiquin les circumstàncies personals, si així ho 

desitgen. 

Per tant, Mercadona assumeix com a responsabilitat 

garantir l'accés, tant de dones com d'homes, a les 

mesures de conciliació, fet que fomenta la corres-

ponsabilitat i el repartiment equitatiu de les càrre-

gues familiars. Ho fa de manera constant, tal com ho 

avalen algunes dades. Així, per exemple, el 2020 un 

total de 2.770 persones, mares i pares treballadors, 

han decidit allargar 30 dies el permís per naixement. 

Per la seva banda, 15.301 treballadores i treballadors 

van triar gaudir de jornada reduïda.

2.770  
persones van optar per ser mares 
i pares, i allargar 30 dies el permís 

per naixement

15.301  
treballadores i treballadors han gaudit  

de jornades reduïdes

2 
dies de descans  

a la setmana

140 
dies lliures 

a l'any

8 
caps de setmana 

llargs a l'any 

Nova Jornada   

5+2 
 en botigues

CONCILIACIÓ EL 2020
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Aquest model de gestió ja va ser premiat per Harvard 

Business Review per "treure el màxim rendiment de 

la plantilla, ja que n’aprofita les aptituds creatives i de 

resolució de problemes per a introduir millores".

Aquests reconeixements reflecteixen l'aposta sos-

tinguda que la companyia fa d’ençà de la seva fun-

dació per convertir-se en una de les empreses que 

millor tracta els seus recursos humans, i representen 

una oportunitat d'aprenentatge per introduir millo-

res que contribueixin al desenvolupament personal 

i professional de la plantilla.

Chari, treballadora del supermercat d’Avenida Doctor Pascual Parrilla, Múrcia.

Un model reconegut internacionalment 

El Model de Recursos Humans de Mercadona està 

basat en el Model de Qualitat Total i fomenta la ge-

neració d'equips de treball inclusius i col·laboratius.  

El 2020, aquesta política ha tornat a ser destacada. 

Mercadona ha estat reconeguda novament com la 

primera empresa més atractiva per treballar en el 

sector de la distribució i la segona en l'àmbit general 

en el rànquing Merco Talento del Monitor Espanyol 

de Reputació Corporativa. Així mateix, ha ocupat 

un lloc destacat en el rànquing Diversity Leaders, 

organitzat pel diari Financial Times i per l'empresa 

d'investigació de mercats Statista. La companyia ha 

aconseguit el lloc 39 en gestió de la diversitat dins 

del grup de comerç majorista.
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Collita de bledes del Proveïdor Totaler Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes a Conil de la Frontera, Cadis.66



Els proveïdors comercials, 
no comercials i de servei, i 
els transportistes amb què 
col·labora la companyia són una 
part fonamental del Projecte 
Mercadona. El seu compromís i 
esforç han permès convertir la 
crisi sanitària en una oportunitat 
per seguir superant-se, 
reinventant-se i garantir el 
subministrament diari a totes 
les botigues de la cadena. 

El Proveïdor 
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3.1 Un model basat en  
l'especialització 

El Model de Proveïdor de Mercadona persegueix 

l'especialització constant per oferir a "El Cap" pro-

ductes amb una qualitat contundent a uns preus 

imbatibles. Per a això, la companyia col·labora amb 

una xarxa de 2.700 proveïdors comercials, amb els 

quals desenvolupa el millor assortiment perquè "El 

Cap" es pugui fabricar el seu Carretó Menú* al mí-

nim cost.  

El 2020, amb l'objectiu de prescriure aquest assor-

timent, compost aproximadament de 8.000 refe-

rències, la companyia ha comptat amb el suport 

de 1.400 Proveïdors Totaler, especialistes en cada 

producte, que persegueixen l'excel·lència a través 

de la introducció de millores que aportin valor al 

client.  Per a això, els Proveïdors Totaler mantenen 

amb Mercadona una relació a llarg termini basada 

en la confiança mútua. Al seu torn, aquest model de 

relació únic aposta per la coinnovació com a motor 

de creixement i permet fer un esforç inversor sos-

tingut, ja que es compta amb la garantia de com-

pra del producte indefinida mentre es compleixin 

les condicions pactades. És una relació que permet 

a Mercadona adaptar amb agilitat el seu assorti-

ment amb productes innovadors i diferencials.

D'aquesta manera, el Model de Proveïdor Totaler 

s'ha seguit consolidant com un projecte de crei-

xement compartit i sostenible, en el qual totes les 

parts surten guanyant. És un projecte socialment 

responsable i amb uns valors que subscriu un clús-

ter cada vegada més gran i més implicat.

En l’aposta per l'especialització com a valor dife-

rencial, i per poder adaptar-se a les necessitats de 

"El Cap" amb un Assortiment Eficaç, Mercadona 

fa anys que impulsa els departaments de com-

pres i prescripció. El 2020 aquests equips, que es 

componen de més de 580 persones, han col·la-

borat estretament amb els proveïdors de frescos 

i secs, i han aprofitat el coneixement conjunt per 

desenvolupar nous productes i seguir sorprenent 

els clients.

En aquest afany de millora contínua, i amb l’ob-

jectiu de fer el salt a la qualitat, qualitat, qualitat i, 

sobretot, qualitat, Mercadona ha posat en marxa 

durant aquest exercici el Projecte LIFE (Laborato-

ri d'Incorporació, Formació i Evolució). Per mitjà 

d'aquesta iniciativa, s'han incorporat als departa-

ments de compres noves treballadores i treballa-

dors especialitzats en la gestió dels diferents pro-

ductes que componen l'assortiment. És un equip 

que rep formació teòrica i pràctica per contribuir 

amb la seva feina a aconseguir aquest objectiu 

de qualitat contundent i que, a més, procedeix 

íntegrament de promoció interna, fet que demos-

tra la confiança en el potencial humà present en 

l’organització.

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

EN MEMÒRIA D'UN 
GRAN EMPRESARI, 

PEPE MOYA

El nostre record per a Pepe Moya, que va 

morir el mes de gener passat. La col·labo-

ració que Mercadona ha mantingut amb el 

president de Persán, durant més de 20 anys, 

va contribuir a consolidar una relació que va 

transcendir més enllà de l’àmbit comercial, i 

va permetre convertir un gran fabricant i un 

gran empresari també en un amic. La seva 

manera de ser i el seu llegat romandran 

sempre entre nosaltres.
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Pintallavis fabricats pel Proveïdor Totaler WeColors a les seves instal·lacions a Vilassar de Dalt, Barcelona. 

PROVEÏDOR TOTALER 

Proveïdor que manté un model de relació amb Mercadona basat en una relació a llarg 

termini amb contracte indefinit, sempre que es compleixin les condicions pactades 

en cada producte, i que, juntament amb la companyia, desenvolupa el millor produc-

te amb iniciatives de coinnovació des de "El Cap” cap enrere garantint sempre:

• Seguretat alimentària

• Qualitat definida des de "El Cap" i amb "El Cap" cada dia

• Servei

• Preu competitiu en el mercat

• Processos d'elaboració sostenibles i socialment responsables
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3.2 Un compromís sostenible  

El model de relació que Mercadona té amb els seus 

proveïdors es basa en la responsabilitat compartida. 

Per això, la companyia els demana un compromís 

ferm en matèria de gestió ètica, de manera que han 

de complir i respectar la normativa dels països on 

operen i desenvolupar la seva activitat a través d'es-

tratègies i plans de negoci sostenibles.

A més, també reclama una col·laboració que respec-

ti en tot moment les seves Pautes de Conducta Èti-

ca per a Proveïdors, emmarcades en el compromís 

amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides i els fo-

naments de les quals són els principis de l'Organit-

zació Internacional del Treball (OIT). Amb aquestes 

pautes, es dona una resposta justa i adequada als 

desafiaments de la globalització, amb el compromís 

dels proveïdors de complir i respectar la normativa 

en matèria de drets humans i ètica laboral, segure-

tat i higiene en el treball, relació amb tercers, medi 

ambient i sostenibilitat dels països on duen a terme 

la seva activitat.

Els proveïdors de Mercadona també es comprome-

ten a aplicar polítiques específiques, com ara la Po-

lítica de Compra de Productes de la Pesca i la Polí-

tica de Benestar Animal. De fet, tots els proveïdors 

de pesca extractiva i d'aqüicultura estan adherits a 

la primera d'aquestes normatives. Amb això, com-

pleixen el doble objectiu de millorar substancial-

ment la sostenibilitat dels productes de pesca i la 

seva traçabilitat a través del compliment exhaustiu 

de l'ordenament en vigor, d'una banda, i de l'altra, 

de garantir zero riscos en els processos i ser social-

ment responsables. 

Una mostra de les accions realitzades en l'àmbit de 

la pesca sostenible és la col·laboració amb el Pro-

veïdor Totaler Escurís i amb la International Seafo-

od Sustainability Foundation (ISSF), amb la qual es 

garanteix que la totalitat de la tonyina en conserva 

Hacendado procedeix de caladors responsables i 

sostenibles. Així mateix, el salmó fresc que es ven 

a la secció de peixateria prové de piscifactories 

que han estat certificades en seguretat alimentà-

ria, medi ambient i benestar animal, i el proveïdor 

que el subministra, Leroy Seafood, és auditat anual-

ment per verificar el seu compromís amb la gestió 

responsable i la sostenibilitat. Per la seva banda, el 

proveïdor de cefalòpodes, Grupo Profand, ha sig-

nat un conveni amb el Consell Superior d'Investiga-

cions Científiques (CSIC) per implantar un sistema 

predictiu i cognitiu d'inspecció de riscos associats a 

anisakis i altres paràsits, que enforteix la seguretat 

completa d'aquests productes, comercialitzats en 

exclusiva per Mercadona.

En relació amb el benestar animal, cal destacar que 

el 100 % de la carn fresca, els ous i la llet de Merca-

dona procedeix de proveïdors homologats que han 

assumit el compromís de tenir implantats el 2021 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

9. Indústria, innovació i infraestructures

Mercadona col·labora amb 2.700 proveïdors comercials, 1.400 d'ells Proveïdors Totaler, que contribueixen a 

impulsar un important clúster industrial.  

12. Consum i producció responsables

Els proveïdors que treballen amb Mercadona estan adherits a unes Pautes de Conducta Ètica en què s'insta 

el respecte dels drets humans i la protecció del medi ambient. Així mateix, es treballa en l'optimització dels 

processos logístics, l'ús eficient dels recursos, la producció sostenible i el benestar animal.

14. Vida submarina

La companyia disposa d'una Política de Pesca Sostenible en què col·labora amb diverses entitats per 

millorar la sostenibilitat dels recursos marins.
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estàndards certificables en matèria de benestar ani-

mal, tant en la fase de granja com durant el transport 

i el sacrifici posterior. Per a això, duen a terme audi-

tories constants, alhora que col·laboren en diferents 

programes institucionals en defensa del benestar 

animal, com el de l'Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) o el de l'Institut de Recerca 

i Desenvolupament Tecnològic (NEIKER-Tecnalia). 

N’és una mostra el fet que tots els proveïdors de llet 

de vaca i pollastre fresc de venda a Espanya ja es-

tan certificats sota estàndards de benestar animal 

reconeguts i avalats.

Així mateix, els proveïdors de carn i llet s'han compro-

mès a adherir-se als plans de resistència a antibiòtics 

impulsats per l'Agència Espanyola del Medicament i 

pel Ministeri de Sanitat. Els proveïdors amb centres de 

sacrifici han adquirit el compromís de disposar de sis-

temes d'enregistrament i emmagatzematge d'imat-

ges a les seves instal·lacions abans que acabi el 2021.

Consulta la Política de Benestar Animal de Mercadona:  

https://info.mercadona.es/ca/cuidem-el-planeta-0/els-nostres-fets/

aixi-es-la-politica-de-benestar-animal-de-mercadona/news

Consulta la Política de Pesca Sostenible de Mercadona: 

https://info.mercadona.es/ca/cuidem-el-planeta-0/els-nostres-fets/

aixi-es-la-politica-responsable-que-hi-ha-darrere-del-peix-de-mercadona/news

Consulta les Pautes de Conducta Ètica per a Proveïdors: 
https://info.mercadona.es/ca/pautes-de-conducta-etica-per-als-proveidors

Línia de producció de panets del Proveïdor Totaler Artadi Alimentación a Zumaia, Guipúscoa.
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Col·laboració amb el sector primari

Fa anys que Mercadona aposta per la modernit-

zació del sector primari com a palanca de creixe-

ment i consolidació de la producció agroalimen-

tària.  Conscient del paper estratègic i fonamental 

que té en el desenvolupament de l'economia, la 

companyia fa un gran esforç per estrènyer els vin-

cles amb els sectors agrícola, pesquer i ramader, 

amb els quals treballa diàriament amb l'objectiu de 

construir una cadena agroalimentària sostenible, 

eficient i diferencial en què totes les baules surtin 

guanyant.

Per a això, impulsa un marc de col·laboració con-

junta que aposta per l'esforç i el coneixement com-

partits. Això permet que totes les baules treballin 

unides, capturin sinergies i impulsin projectes i ini-

ciatives que, com que modernitzen el sector prima-

ri, són font de valor i riquesa. 

El 2020, la Cadena Agroalimentària de Mercado-

na ha seguit consolidant-se i demostrant preci-

sament que el treball en equip i la unificació de 

criteris són clau per al sector primari. Ho ha fet, 

per exemple, amb els Proveïdors Totaler Emfacar 

i Seafood, dues empreses familiars d'Isla Mayor 

(Sevilla) especialitzades en productes de la pesca. 

Aquestes empreses compren cranc de riu a gaire-

bé 100 pescadors de la zona, fet que ha suposat la 

consolidació de 75 llocs de treball fixos durant tot 

l'any i la creació de fins a 300 d’eventuals en pics 

de campanya, tots ells directes i el 75 %, a més, 

d’ocupació femenina. 

Un altre cas que materialitza l'impuls social i eco-

nòmic que genera aquest tipus de relacions és el 

d'Aceitunas Cazorla a Alacant. Aquesta empresa, 

que té 150 hectàrees pròpies d’oliva mançanenca i 

1. Truites del Proveïdor Totaler Piscifactorías Andaluzas a les seves instal·lacions de Loja, Granada. 2. Vaca de ramader del Proveïdor Totaler Naturleite a la seva granja de Meira, Lugo. 
3. Gambes vermelles fresques de l’Associació d’Armadors Punta del Moral al port de Punta del Moral, Huelva. 4. Taronges als camps del Proveïdor Totaler Frutalgoz a Silves, Faro.

1 2 3
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grossal, col·labora a principis de campanya amb co-

operatives, agricultores i agricultors de la zona, que 

la proveeixen de la matèria primera necessària per 

poder arribar als volums de producció requerits. A 

més de l'impuls a l'activitat que això suposa, Acei-

tunas Cazorla aposta per la sostenibilitat en el seu 

dia a dia, com ho demostra el fet que el 100 % de 

les seves fàbriques disposi de calderes de biomassa 

per als treballs que es fan a les seves instal·lacions, 

cosa que contribueix a reduir notablement el con-

sum de CO
2
, i la decisió d'utilitzar únicament caixes 

de cartó reciclat.

En aquest mateix context s'emmarquen iniciatives 

similars dutes a terme a Portugal. Així, Mercadona 

ha reforçat en aquest país l'aposta per la taronja de 

l'Algarve, que es caracteritza per la dolçor i el con-

tingut alt en suc, gràcies a les condicions climato-

ESTRATÈGIES  
PRINCIPALS  

DE LA CADENA 
AGROALIMENTÀRIA 

SOSTENIBLE DE 
MERCADONA

Estabilitat 

Productivitat

Planificació

Diàleg

Creixement compartit i 

sostenibilitat

 

lògiques dels seus camps d'origen. Per a això, ha 

comptat amb la col·laboració del Proveïdor Totaler 

lusità Frutalgoz, a qui ha comprat més de 600 to-

nes d'aquest producte el 2020, destinades al mer-

cat portuguès.

Flor de Sal és una altra mostra de l'adaptació al 

mercat i de l'especialització que persegueix. Aquest 

producte, totalment portuguès i profundament ar-

relat en les seves tradicions culinàries, és perfecte 

per a condimentar els aliments després de coure’ls 

i a Portugal reemplaça moltes vegades la sal refina-

da. Des del 2020 forma part de l'assortiment d’Ir-

mãdona, després de l'acord amb el Proveïdor To-

taler Necton, que fa anys que produeix i recol·lecta, 

amb tècniques tradicionals i ancestrals a la Ria For-

mosa (l’Algarve), aquesta sal marina natural, d'alta 

qualitat, sense additius i rica en magnesi.

4
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Creixement compartit

El Projecte Mercadona és un projecte de transformació constant, en què 

cada baula aporta la seva experiència i especialització per assolir els 

objectius marcats. El 2020 aquest compromís conjunt ha implicat 2.700 

proveïdors comercials i més de 13.000 proveïdors no comercials i de 

servei, i també més de 200 transportistes, als quals Mercadona ha fet 

un volum de compres de 21.507 milions d'euros (21.138 milions d'euros a 

Espanya i 369 milions d'euros a Portugal). Malgrat el context viscut, tots 

han assumit un esforç excepcional per mantenir la seva activitat i, amb 

això, garantir el proveïment diari de la xarxa de supermercats, la qual 

cosa s'ha traduït, al seu torn, en generació d'indústria, activitat i ocupa-

ció, i és motor de creixement compartit i impuls a les economies locals.

Per reforçar l’assortiment i el servei, en aquesta recerca constant de la 

millor opció per a "El Cap", la companyia és present a 11 països, a més 

d'Espanya i Portugal. Hi disposa d’una plantilla de 37 persones, que ope-

ren en representació de la companyia i treballen amb els millors prove-

ïdors per aconseguir la màxima qualitat en l'assortiment. El 2020, des-

taca l'esforç que ha fet l'equip de la divisió Àsia: un total de 19 persones 

que han treballat incansablement per aconseguir productes de protec-

ció que s'han convertit en essencials per als "Caps" i els treballadors, 

com són les mascaretes o els guants.

Codi de Bones Pràctiques Mercantils

Mercadona està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la 

Contractació Alimentària, acord voluntari que s'emmarca en la Llei de 

mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària a Espanya. 

Aquest projecte, impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 

(MAPA) en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena 

agroalimentària, representa un avenç important en la promoció de 

pràctiques comercials justes.

Conscient de la seva responsabilitat com a empresa, promou pràctiques 

de negoci justes a la cadena alimentària com a base dels acords 

comercials. Així mateix, des del 2019 és signant del Codi de Bones 

Pràctiques en la Cadena Agroalimentària a Portugal. 

 

Cultiu de gerds del Proveïdor Totaler Sudoberry a Odemira, Beja.
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Exemples d'inversió i ocupació de Proveïdors Totaler

Espanya

JESÚS NAVARRO
Novelda (Alacant)

Nova nau per a l’acabament 
d'espècies

3,5 M€ inversió

61 nous llocs de treball

CARPISA FOODS
Griñón (Madrid)

Noves línies d'hamburgueses 
per a la secció A punt per 
Menjar

2,2 M€ inversió

5 nous llocs de treball

PRIMAFLOR
Pulpí (Almeria)

Noves línies d'amanides  
de quarta gamma

1,7 M€ inversió

23 nous llocs de treball

RNB
La Pobla de Vallbona (València)

Noves línies de gel hidroalcohòlic  
i altres novetats

2,8 M€ inversió

40 nous llocs de treball

SAPLEX
Canovelles (Barcelona)

Noves línies de bosses 
d'escombraries compostables

2,7 M€ inversió

12 nous llocs de treball

CALADERO
Saragossa (Saragossa)

Noves safates de plàstic  
reciclat i reciclable

1,4 M€ inversió

28 nous llocs de treball

RUBIO SNACKS
Bullas (Múrcia)

Ampliació de producció de 
patates fregides

7 M€ inversió

50 nous llocs de treball

UCC COFFEE SPAIN
Nájera i Logronyo (La Rioja)

Noves línies i millores  
de qualitat

9,1 M€ inversió

9 nous llocs de treball
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Portugal

FRUTAS PATRÍCIA PILAR
A dos Cunhados (Lisboa) 

Nou magatzem  
i cambres

8 M€ inversió

50 nous llocs de treball

CONSERVAS ESCURÍS
A Pobra do Caramiñal (la Corunya)

Millores de qualitat i ampliació de 
capacitat

12,8 M€ inversió

31 nous llocs de treball

PASTO ALENTEJANO
Sousel (Portalegre)

Diverses millores a les 
instal·lacions

1 M€ inversió

26 nous llocs de treball

INQUIBA
Guareña (Badajoz)

Noves línies i millores  
de qualitat

5,2 M€ inversió

30 nous llocs de treball
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La força de la unitat

La col·laboració sempre ha estat un dels valors es-

sencials de Mercadona, el projecte conjunt de la 

qual és molt més que la suma de les individualitats. 

Per això, conscient de la seva responsabilitat, la 

companyia va decidir engegar el març del 2020 la 

iniciativa AixòPassarà per contrarestar la frenada 

econòmica associada al confinament iniciat, valo-

rar els qui s'esforçaven diàriament perquè l'activi-

tat no s'aturés i donar-los suport.

Amb una adhesió de més de 5.000 empreses de 

tot el territori, el moviment inicial va evolucionar a 

#AixòNOhadePARAR i, començada ja la desesca-

lada, a #EActiVat. Aquesta iniciativa ha perseguit 

dos objectius comuns: accelerar i activar l'econo-

mia espanyola per superar les conseqüències so-

cials i econòmiques que l'impacte de la crisi sani-

tària produïda per la COVID-19 havia generat en 

l'estructura empresarial i industrial, i reconèixer i 

valorar públicament l'esforç de totes les empreses, 

dones i homes empresaris, autònoms, emprene-

dors, treballadores i treballadors que, amb el seu 

treball i esforç constants, van aconseguir reactivar 

l’activitat i fer que la roda de l'economia no s’aturés 

en cap moment, malgrat la complexitat de la situa-

ció que s'estava i es continua vivint.

Aquest projecte ha acreditat que, en situacions ex-

cepcionals, cal donar respostes excepcionals, per-

què l'exemple arrossega. Una afirmació que avalen 

les xifres: més de 2.000 continguts generats a la 

seva pàgina web i pràcticament 2 milions de pà-

gines vistes. A més, aquesta iniciativa social ha 

servit d'exemple en diversos fòrums i congressos 

celebrats el 2020, com a la Cimera Empresarial de 

la Confederació Espanyola d'Organitzacions Em-

presarials (CEOE), el XXXV Congrés AECOC de 

Gran Consum, el XIX Congrés de Directius CEDE o 

l'acte empresarial pel Corredor Mediterrani.

Elisa, treballadora del Grup Cañigueral-Costa Brava Mediterranean 
Foods, donant suport a la iniciativa #AixòNOhadePARAR durant les 
primeres setmanes de la pandèmia. 

Juan Roig, president de Mercadona, i Rafael Gómez, membre del 
Consell d'Administració de Mercadona, juntament amb José Ignacio 
Goirigolzarri, president de CaixaBank, en l'Acte Empresarial pel Corredor 
Mediterrani 2020, celebrat al Palau de Congressos de València. 
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3.3 Una xarxa logística eficient  

Conscient de la necessitat de tenir una xarxa logística 

sòlida, Mercadona ha adquirit el compromís de cen-

trar l'enfocament dins d'aquest àmbit en els "Caps" 

i els més de 1.600 supermercats que té a Espanya i 

Portugal per aconseguir reforçar-la a un ritme major i 

sobre la base de les seves necessitats.

Per poder proveir la xarxa de supermercats, fa anys 

que inverteix en el desenvolupament i la gestió de la 

xarxa logística, que supera els 1,2 milions de metres 

quadrats. Composta de 15 blocs logístics operatius, 

2 magatzems satèl·lits i 2 magatzems reguladors, en 

què treballen 12.000 persones, 240 d'elles a Portu-

gal, el 2020 la companyia ha seguit modernitzant i 

transformant la seva activitat logística, reforçant-ne 

l’eficiència i optimitzant el consum de recursos.

D'aquesta manera, disposa d'una xarxa logística sos-

tenible, la gestió de la qual es basa en el principi de 

"transportar més amb menys recursos i minimitzar 

l'impacte en la societat". És una logística que gesti-

ona per mitjà d'iniciatives verdes i protocols social-

ment responsables, que destina importants recursos 

a la introducció de tecnologia capdavantera i que 

aprofita la innovació per reduir els sobreesforços.

El 2020, la companyia ha seguit reforçant aquestes 

estratègies respectuoses amb el medi ambient i, per 

exemple, ha apostat per la reducció del pes, de ma-

nera que aprofita la càrrega útil i aconsegueix, de mit-

jana, una tona més per camió que la resta del sector. 

Amb aquest objectiu d'aprofitar al màxim el trans-

port i reduir així el consum de combustible i la gene-

ració d'emissions, ha seguit contractant megatràilers 

per a algunes de les rutes i impulsant l'ús de camions 

de gas i transport ferroviari, al mateix temps que ha 

iniciat proves amb furgonetes elèctriques. En aques-

ta mateixa línia, Mercadona ha seguit fent "Compra 

sobre moll", tècnica que millora l'eficiència de cada 

viatge, i ha aprofitat el transport intermodal.

A més, ha continuat impulsant l'eficiència de la seva 

xarxa de distribució introduint una visió més global 

de la logística que implica facilitar la feina de reposi-

ció als més de 1.600 supermercats, amb l’increment 

consegüent de productivitat. Per a això, ha posat en 

marxa diferents iniciatives, com el moviment deno-

minat AB2+AB3, amb què s'ha aconseguit optimit-

zar els temps de reposició en botiga després d'haver 

pres la decisió de paletitzar per famílies de productes 

als blocs logístics.

L'esforç de transformació que Mercadona ha fet a la 

seva xarxa de distribució ha implicat també millores 

importants en les infraestructures, a les quals el 2020 

ha destinat una inversió de 204 milions d'euros, que 

han permès acabar les obres dels blocs logístics del 

País Basc, Saragossa i Madrid, a més de fer avenços 

importants en altres instal·lacions. 

Al País Basc, en concret, amb l'obertura el febrer 

d'una nau per a productes secs i una altra a l'agost per 

a refrigerats, la companyia ha culminat la construcció 

del Bloc Logístic de Vitòria, en què ha invertit més de 

187 milions d'euros i ha creat 480 llocs de treball. Si-

tuat al polígon de Jundiz, assorteix els supermercats 

del País Basc, Navarra, La Rioja, Cantàbria i Burgos, i 

disposa d’instal·lacions totalment automatitzades, de 

manera que elimina els sobreesforços i garanteix la 

manipulació correcta dels productes i la seva qualitat.

En el cas de la plataforma logística de Plaza a Sara-

gossa, les obres de la qual suposaran una inversió 

total de 50 milions d'euros, Mercadona va posar en 

marxa aquestes instal·lacions el mes de febrer passat 

amb l'inici de l'activitat d’agrupatge i posteriorment 

amb la instal·lació de la preparació automatitzada 

de productes frescos. Després d'haver-ne iniciat la 

construcció el 2018, la companyia va començar a in-

corporar-hi serveis el novembre del 2020 i preveu 

seguir la implantació gradualment fins a finalitzar el 

març del 2021.  

A Madrid, s'ha incorporat un nou bloc logístic a la 

localitat de Getafe, amb una inversió de 30 milions 

d'euros per millorar la capacitat de servei a la Comu-

nitat de Madrid en els subministraments de secs, peri-

bles i congelats. Així mateix, s'han impulsat avenços 

importants en altres blocs, com ara a Parc Sagunt 

(València), amb una inversió de 16 milions d'euros 

per continuar avançant-ne la construcció, o a Guadix 

(Granada), amb un esforç de 16 milions per posar en 

marxa el magatzem de congelats, totalment automa-

titzat, l'estiu del 2021. 
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A Magatzem satèl·lit Rusc 
(magatzem online)

@Bloc logístic en 
construcció

Radi accióR Magatzem reguladorBloc logístic en 
funcionament

 8 INGENIO, Gran Canària (Las Palmas)

 9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Lleó

10 SARAGOSSA, Saragossa  

 11 GUADIX, Granada 

 12 ABRERA, Barcelona 

 13 VITÒRIA, Àlaba  

 14  PÓVOA DE VARZIM, districte Porto 

(Portugal)

 15 GETAFE, Madrid 

 1 RIBA-ROJA DE TÚRIA, València

 2 ANTEQUERA, Màlaga

 3  SANT SADURNÍ D'ANOIA, 

Barcelona

 4 SANT ISIDRE, Alacant

 5 HUÉVAR, Sevilla

 6  GRANADILLA DE ABONA, Tenerife 

(Santa Cruz de Tenerife)

 7 CIEMPOZUELOS, Madrid

 16 PARC SAGUNT, València (en construcció)

 A1 MERCAPALMA, Palma de Mallorca (Illes Balears)

A2 FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

 R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, València

 R2 SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona

RUSCS (magatzems online)

VALÈNCIA

BARCELONA

MADRID 

8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

12 ABRERA

10 SARAGOSSA

11 GUADIX

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

16 PARC SAGUNT

4 SANT ISIDRE

A2 FUERTEVENTURA

A

R
@

@

R1 RIBA-ROJA  

DE TÚRIA REGULADOR

R2 SANT ESTEVE 
REGULADOR

BARCELONA

VALÈNCIA

2 ANTEQUERA

@
R

A1 MERCAPALMA
A

MADRID

15 GETAFE

14 PÓVOA DE VARZIM

13 VITÒRIA

3 SANT SADURNÍ D'ANOIA
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Blocs logístics innovadors i sostenibles

Mercadona manté un compromís constant amb la creació d'entorns de 

treball segurs als seus magatzems. Des de fa anys, aposta per eliminar 

els sobreesforços amb l'ús de la innovació i la tecnologia, i així prevenir i 

reduir el risc d'accidents laborals, potenciar l'emmagatzematge sosteni-

ble, optimitzar l'eficiència i crear llocs de treball qualificats.

Per a això, el 2007 va iniciar un projecte avantguardista, amb la inau-

guració del seu primer bloc logístic intel·ligent, denominat Magatzem 

Segle XXI, a la localitat de Ciempozuelos (Madrid). Aquesta infraestruc-

tura, totalment automatitzada i pionera en el sector, ha confirmat des 

de la seva posada en marxa que, a més d'eliminar sobreesforços, és un 

motor de competitivitat i productivitat. Per això, el projecte Magatzem 

Segle XXI ha anat creixent durant aquests anys i suma 3 blocs logístics 

més d'aquestes característiques: Villadangos del Páramo (Lleó), Abrera 

(Barcelona) i Vitòria (Àlaba). Per la seva banda, les instal·lacions logís-

tiques de Guadix (Granada), Saragossa (Saragossa) i Sant Isidre (Ala-

cant) es troben en fase de culminació per adaptar-se a aquest model de 

magatzems.

El 2020, al llarg de la pandèmia, els proveïdors i els treballadors externs 

l'activitat dels quals s'ha desenvolupat als blocs logístics han disposat 

de punts específics en aquestes instal·lacions amb serveis d'ús exclusiu, 

banys amb neteja i desinfecció diàries, cafeteries amb servei de menjar 

i beguda per emportar, i mitjans físics destinats a minimitzar el risc de 

contagi, com ara mampares de metacrilat a les zones de recepció i ex-

pedició o bancs de descans individuals. 

Així mateix, amb l'objectiu de seguir avançant en el compromís amb la 

sostenibilitat en els seus processos logístics, aquest exercici la compa-

nyia s'ha adherit a la iniciativa Lean & Green, impulsada a Espanya per 

AECOC. Per a això, ha elaborat un Pla d'Acció per a la Reducció d'Emis-

sions, auditat per EY, amb el qual pretén certificar la reducció d'un 20 % 

de les emissions produïdes en els processos logístics, gràcies a accions 

que ja aplica des de fa anys, com l'ús de camions propulsats amb gas o 

de furgonetes bicombustibles. Aquest Pla preveu incloure un altre pa-

quet de mesures destinades a reduir les emissions un 10 % més el 2023, 

i sumar una reducció acumulada del 30 %. 

Conscient de la importància que té la seva xarxa logística per garantir 

l'excel·lència en el servei, seguirà enfortint i transformant les seves infra-

estructures al llarg del 2021, any en què té previst invertir-hi més de 240 

milions d'euros.

 

Eliana Patrícia, treballadora del Bloc Logístic de Póvoa de Varzim, Porto.82
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Entrada del supermercat d’Arco Têxteis a Santo Tirso, Porto.84



Mercadona té el ferm propòsit 
de "ser una empresa que la gent 
vulgui que existeixi i de la qual 
se senti orgullosa", motiu pel 
qual aposta per la prosperitat 
compartida i col·labora activament 
en els entorns on és present per 
respondre a les seves necessitats. 
L'any 2020, ha reforçat aquest 
compromís per contribuir a 
superar els efectes de la pandèmia 
i comprovar, més que cap altre 
any, que la seva implicació en 
la construcció de models que 
beneficiïn les persones, la societat 
i el planeta té un retorn directe, tal 
com ho reflecteixen el suport i els 
reconeixements rebuts. 

La Societat 
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4.1 Reconeixement del compromís  

El 2020 Mercadona ha reforçat el seu compromís 

social a través de la col·laboració directa amb la 

societat per donar resposta a la complicada situ-

ació derivada de la COVID-19, implicació a la qual 

ha destinat recursos importants. 

L'esforç fet, tant en el treball diari de les 95.000 

persones que componen la plantilla i que va per-

metre garantir l’abastiment com a través de l’ad-

hesió a diferents iniciatives solidàries, ha estat es-

pecialment percebut i agraït per la societat, que 

ha reconegut la gestió de Mercadona durant la 

pandèmia. Aquests gestos són motiu d'agraïment i 

orgull per a la companyia, que és conscient, al seu 

torn, de la responsabilitat que adquireix en el fo-

ment de relacions de col·laboració i benefici mutu 

als territoris on és present, així com en la transfor-

mació de les societats d'aquestes zones.

En aquest context, Mercadona va estar present a 

la cerimònia d'Estat en homenatge a les víctimes 

de la pandèmia, que va tenir lloc al Palau Reial 

de Madrid el 16 de juliol del 2020, i en què es va 

agrair públicament la implicació de la societat civil 

i l'heroïcitat de tots els qui la componen. En repre-

sentació de totes les treballadores i treballadors 

de supermercats, hi va assistir Raquel Causanilles, 

coordinadora de la botiga Francesc Tàrrega de Vi-

la-real (Castelló), que va formar part de la comitiva 

oficial del president de la Generalitat Valenciana, 

després de proposar a Mercadona que una treba-

lladora o treballador l'acompanyés en homenatge 

i reconeixement del gran esforç realitzat pels sec-

tors més afectats per la pandèmia i, concretament, 

per la distribució.

Aquesta capacitat d'adaptació i de superació 

mostrada pel conjunt de les treballadores i treba-

lladors també va ser destacada per S. M. els reis 

d'Espanya, a qui Mercadona vol agrair l'interès per 

conèixer en primera persona la situació excepcio-

nal per la qual estava passant la companyia. Pràc-

ticament a l'inici del confinament, durant el mes de 

març, van reconèixer el treball i l’esforç que tant 

Mercadona com la cadena agroalimentària esta-

ven fent per garantir el subministrament de béns 

bàsics.

A banda d'això, Mercadona ha estat elogiada per 

diverses entitats socials, com la Creu Roja Canà-

ries, que l'ha considerada empresa exemplar per 

les donacions fetes durant la pandèmia. També ha 

pogut comprovar l'agraïment de la societat per 

mitjà de nombrosos reconeixements per part dels 

1. Raquel Causanilles, coordinadora del supermercat Francesc Tàrrega a Vila-real, Castelló, durant la cerimònia d’Estat en homenatge a les víctimes de 
la pandèmia. 2-3. Els germans Gómez Gómez, accionistes de Mercadona, han continuat reforçant el seu compromís social el 2020, un any marcat per la 
pandèmia de la COVID-19.

1 21 2 33
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"Caps" a peu de botiga, i d'aplaudiments solidaris 

en diferents jornades amb què es feia valer tota la 

feina feta.

En resposta a tot aquest esforç, la gestió de la crisi 

de la COVID-19 per part de Mercadona ha estat re-

coneguda pel Monitor Espanyol de Reputació Cor-

porativa (MERCO), que la va considerar en el seu 

rànquing extraordinari "El compromís-responsabi-

litat social de les empreses durant la pandèmia" 

com la segona empresa més responsable d'Espa-

nya i la primera del seu sector. 

Per la seva banda, els germans Gómez Gómez, ac-

cionistes de la companyia, han reconegut la tasca 

sanitària i de la policia duta a terme a Antequera 

(Màlaga) durant la pandèmia a través del Premi 

Patrocinio Gómez, guardó creat en memòria de la 

seva mare, i del Premi Juan Antonio Gómez, en 

record del seu pare.

A més, Mercadona ha rebut altres reconeixements 

que acrediten que disposa d’un Model de Gestió 

sostenible i solidari, sense perdre de vista tot el 

que encara pot millorar i seguir aportant a la soci-

etat. Així, s'ha fet creditora del premi Dinamització 

del Territori, que atorga l'Associació d'Empresaris 

del Camp de Morvedre, per l'impuls que suposa la 

seva activitat, motor de creixement compartit. 

Igualment, el Rànquing General d'Empreses 2020 

del Monitor Espanyol de Reputació Corporativa 

(MERCO) ha situat Mercadona un any més com 

l'empresa millor valorada en el sector de la distri-

bució generalista i la segona empresa amb millor 

reputació a Espanya. Aquest mateix monitor ha 

considerat Juan Roig, president de la companyia, 

com el líder empresarial de més reputació, amb el 

primer lloc en el Rànquing General de Líders 2020.

El 25 de març del 2020, i en ple estat 

d’alarma, S. M. els reis d'Espanya, Felip VI 

i Letícia, van fer una videoconferència des 

del Palau de La Zarzuela amb el president 

de Mercadona, Juan Roig, i una represen-

tació del Comitè de Direcció. 

La companyia agraeix immensament 

aquesta trobada, en què es van interessar 

per la situació del sector de la distribució i 

es va destacar el valor de la cadena agro-

alimentària per abastir diàriament els co-

merços de tots els productes necessaris 

en els moments tan complexos que s'es-

taven vivint. 

LA CASA REIAL RECONEIX 
L'ESFORÇ DEL SECTOR  

DE LA DISTRIBUCIÓ

(Font: Casa de Sa Majestat el Rei).
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4.2 Un model que beneficia 
les persones i la societat 

Mercadona és conscient que pot contribuir a liderar 

iniciatives que fomentin el desenvolupament soste-

nible, generin riquesa i impulsin millores socials amb 

l'objectiu final de ser "un projecte compartit, sos-

tenible i en transformació contínua que la societat 

vulgui que existeixi i del qual se senti orgullosa". 

La companyia aborda aquest repte de manera 

transversal per mitjà del Model de Qualitat Total, 

en el desenvolupament del qual és fonamental la 

veritat universal que "per poder rebre, primer hem 

de donar". Ho fa diàriament, a través del diàleg i la 

transparència, per mitjà d'una actitud d'escolta acti-

va que li permet conèixer la situació i les necessitats 

reals de les diferents comunitats amb què es rela-

ciona en els àmbits local, estatal i global, i amb les 

quals afronta els problemes existents amb respos-

tes concretes, fruit de l'empatia i de la capacitat que 

té d'oferir solucions i implicar-se en la seva posada 

en marxa.

El 2020, ha tornat a demostrar l'impacte positiu que 

la seva activitat té en la societat, tant a través de les 

inversions realitzades com per mitjà de la creació 

d'ocupació estable i de qualitat. Així, durant aquests 

dotze mesos, i malgrat la conjuntura, ha invertit un 

total de 1.500 milions d'euros per seguir impulsant 

un model d'empresa responsable i sostenible. A 

conseqüència del seu creixement, ha generat 16 

llocs de treball de mitjana al dia, fins a tancar l'any 

amb la creació d'un total de 5.000 nous llocs de 

treball estables (4.200 a Espanya i 800 a Portugal).

A més d'això, l'evolució de la companyia ha generat 

al llarg de l'any un important efecte tractor en el 

conjunt de la seva cadena de muntatge de 661.000 

llocs de treballs directes, indirectes i induïts, xifra 

que suposa el 3,9 % de l'ocupació total a Espanya, 

segons dades ofertes per l'Institut Valencià d'Inves-

tigacions econòmiques (Ivie). 

Una altra mostra evident del pes de Mercadona i 

del seu suport al desenvolupament social és la con-

tribució tributària realitzada el 2020 a les adminis-

tracions públiques espanyoles. Concretament, són 

1.901 milions d'euros en concepte de tributs supor-

tats i recaptats, dels quals 907 milions corresponen 

a pagaments a la Seguretat Social, 220 milions a 

l'impost de societats, 636 milions a la recaptació de 

l'IVA i de l'IRPF, i 138 milions al pagament de diver-

sos impostos i taxes. Aquestes xifres reflecteixen la 

magnitud del Projecte Mercadona, l'aportació con-

junta del qual representa el 2,22 % del PIB, 24.900 

milions d'euros concretament, i és molt més gran si 

es té en compte no només l’activitat directa, sinó 

també la indirecta i la induïda, que en aquest exerci-

ci han assolit un valor de 9.046 milions d'euros, amb 

un impacte del 2,2 % en la recaptació total estimada 

de les administracions públiques.

La companyia manté també el mateix grau de com-

promís a Portugal a través d'Irmãdona, que creix de 

la mà de la societat portuguesa. És fruit d'aquesta 

manera d'entendre la seva activitat, d'aquesta im-

plicació activa, la contribució total de 32 milions 

d'euros en tributs suportats i recaptats, dels quals 9 

milions d'euros corresponen a la Seguretat Social, 2 

milions d'euros a l'impost de societats, 17 milions al 

pagament de l'IRPF i de l'IVA, i 4 milions d'euros a 

altres impostos i taxes.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

8. Treball digne i creixement econòmic

Com a projecte empresarial que aposta pel creixement compartit, el 2020 Mercadona ha abonat 1.901 

milions d'euros a les administracions públiques d'Espanya i 32 a les de Portugal. Així mateix, ha contribuït 

al PIB espanyol amb 24.900 milions d'euros.
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24.900 M€
aportació 

conjunta al PIB
2,22 % del PIB

9.046 M€
de recaptació fiscal  

2,2 % de la recaptació total 
estimada de les administracions 

públiques espanyoles (incloent-hi 
cotitzacions a la Seguretat Social)

661.000
llocs de treball  

a Espanya
3,9 % de l'ocupació total 

a Espanya

Seguretat Social  

3 M€

Impost de societats  

2 M€

IRPF

4 M€

Seguretat Social 

6 M€

Tributs suportats i recaptats

32 M€

Seguretat Social  

760 M€

Seguretat Social 

147 M€

Impost de societats  

220 M€
(taxa impositiva efectiva 21 %)

IRPF  

383 M€

Altres impostos i taxes  

138 M€
Altres impostos i taxes 

4 M€

IVA  

253 M€
IVA  

13 M€

*Dades actualitzades segons la metodologia utilitzada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) 
el 2020.

Aportació total de renda, ocupació i recaptació fiscal*

Contribució tributària suportada Mercadona Contribució tributària suportada Irmãdona

Contribució tributària recaptada IrmãdonaContribució tributària recaptada Mercadona

Contribució tributària Mercadona (ESPANYA) Contribució tributària Irmãdona (PORTUGAL)

Tributs suportats i recaptats 

1.901 M€

IMPACTE DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE MERCADONA



4.3 Una gestió compromesa  
a seguir cuidant el planeta  

Per Mercadona la protecció del planeta és una responsabilitat ineludible 

que, com a tal, aborda des de tots els seus processos. Conscient de tot 

el que queda per millorar en aquest compromís, disposa d'un Sistema 

de Gestió Mediambiental propi, amb el qual treballa per reduir l'impacte 

de la seva activitat en el medi ambient i aprofitar eficientment els recur-

sos naturals. 

La companyia basa aquest model de gestió, al seu torn, en l'Economia 

Circular, que implica compartir, reutilitzar, reciclar i renovar materials 

per a reduir-ne el consum al màxim, crear valor afegit i allargar el cicle 

de vida útil dels productes. De fet, des del 2020 forma part d'Economía 

Circular en Acción, aliança que integra empreses i organitzacions em-

presarials com Mercadona que demostren, a través de projectes vius i 

concrets, la realitat de l'Economia Circular i la seva capacitat per con-

vertir-se en una palanca de reconstrucció per mitjà d'una economia ver-

da i circular que aposta per la transició ecològica com a marc general 

d'actuació.

Així mateix, el 2020 s'ha adherit a la iniciativa Lean & Green, impulsada 

a Espanya per AECOC. Amb el propòsit d'assolir els objectius definits 

a la Cimera del Clima de París (COP21), ha desenvolupat un Pla d'Ac-

ció per a la Reducció d’Emissions, auditat per EY, amb què es pretén 

certificar que les emissions produïdes en els processos logístics de la 

companyia s'han reduït un 20 %. El Pla d'Acció preveu acreditar el 2023 

una reducció addicional del 10 %, fins a aconseguir una disminució acu-

mulada del 30 %.

Aquest esforç constant, que en aquest exercici ha suposat una inversió 

de 47 milions d'euros en protecció del medi ambient, implica la intro-

ducció i la posada en marxa d'iniciatives concretes que la companyia 

agrupa en tres àrees fonamentals: optimització logística i transport sos-

tenible, eficiència energètica i gestió de residus, incloent-hi la prevenció 

del malbaratament alimentari. Aquest esforç ocupa un lloc preeminent 

en les estratègies i ja està contribuint a generar un creixement competi-

tiu i sostenible en el marc de la consecució dels Objectius de Desenvo-

lupament Sostenible (ODS) que promou l'Organització de les Nacions 

Unides (ONU).

Cartelleria de l’Estratègia 6.25 al supermercat La Nucía Pueblo a La Nucía, Alacant.
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Logística sostenible  

Amb l'objectiu general de "transportar més amb 

menys recursos naturals", Mercadona ha seguit treba-

llant un any més per disminuir el pes total dels vehi-

cles per mitjà de l'eliminació i la reducció d'elements 

que no aporten valor. Això li ha permès carregar una 

tona més per camió que la mitjana del mercat i aca-

bar l'exercici amb una taxa d'ompliment mitjà del 

85 %.  Igualment, ha seguit aprofitant els avantatges 

dels vehicles de més capacitat com, per exemple, a 

través dels 38 megatràilers actius a la flota dels seus 

proveïdors de transport, amb càrregues de fins a 36 

tones per viatge. També continua amb les proves dels 

bitràilers, vehicles amb una capacitat de càrrega de 

44 tones. 

En el seu compromís amb la disminució d'emissions, 

ha reforçat l’aposta pels vehicles sostenibles. Manté 

contractada, en servei regular, una flota de 96 cami-

ons propulsats amb gas natural liquat (GNL) per pro-

veir nuclis urbans d'alta contaminació i té 7 camions 

propulsats amb gas natural comprimit (GNC), 2 més 

que el 2019. A més, ha continuat fent proves amb fur-

gonetes 100 % elèctriques per al repartiment a domi-

cili i ha avançat en el pla de transformació de furgo-

netes dièsel a dual fuel dièsel/GLP per als lliuraments 

de les comandes expedides als Ruscs i per al servei 

a domicili a Madrid. Alhora, ha seguit exigint els es-

tàndards més elevats en matèria d'emissions, com ho 

demostra el fet que el 99 % de la flota de camions 

del seu proveïdor logístic es compongui de motors 

amb els estàndards Euro VI, Euro VI C i Euro VI D, 

els més restrictius actualment en matèria d'emissions 

contaminants. 

Dins d'aquestes bones pràctiques logístiques destaca 

també l'estratègia "Compra sobre moll", que implica 

acudir a les instal·lacions del proveïdor per recollir les 

mercaderies, de manera que es millora l'aprofitament 

de la flota i l'ompliment dels camions. També desta-

ca la utilització de la logística inversa, a través de la 

seva "Estratègia del Vuit", per transportar els produc-

tes des dels proveïdors als blocs logístics i botigues, 

on al seu torn es recullen envasos reutilitzables i ma-

terials reciclables que tornen als blocs logístics per a 

ser tractats. A més, ha seguit ampliant la descàrre-

ga urbana silenciosa, de la qual ara es beneficien 777 

supermercats d'Espanya i Portugal. 

Camió propulsat amb gas natural liquat al Bloc Logístic 
de Riba-roja de Túria, València.

Mercadona té 
contractats, en 
servei regular,   
96 camions 

propulsats amb 
gas natural liquat 

(GNL), 21 més 
que el 2019
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Sergio, “Cap” de Mercadona, fent ús d’un punt de  
recàrrega per a vehicles elèctrics.

Descàrrega nocturna silenciosa al supermercat de  
José María de Haro, València.

1.433 

777

Mercadona ha 
incrementat el 
nombre de punts 
de recàrrega  
de vehicles 
elèctrics a les 
botigues, els 
blocs logístics 
i les oficines 
d'Espanya i 
Portugal 

Descàrrega urbana  
silenciosa per proveir  
les botigues en hores  
vall, aquelles en què 

 l'activitat de les 
ciutats és menor 

punts de recàrrega

supermercats
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Eficiència energètica

L'objectiu del Sistema de Gestió Ambiental de 

Mercadona és utilitzar per al desenvolupament de 

la seva activitat únicament l'energia necessària. És 

per això que impulsa iniciatives que afavoreixen 

l'ús responsable dels recursos energètics i que en 

fomenten l’estalvi, actitud que comparteixen tots 

els qui formen part del Projecte Mercadona.

A aquesta filosofia responen les botigues eficients 

de Mercadona, que incorporen mesures significa-

tives d'estalvi i d’eficiència energètica que perme-

ten un estalvi energètic de fins a un 40 % respecte 

a una botiga convencional. El 2020, ha sumat un 

total de 1.277 centres d'aquestes característiques, 

xifra que representa el 78 % dels supermercats que 

té a Espanya i Portugal. És un estàndard que es 

preveu continuar impulsant fins a aconseguir que 

el 2023 totes les botigues hi estiguin adaptades.

Aquest model de supermercat inclou millores en 

l'aïllament de l'envolupant i en els mobles de fred, 

incorpora il·luminació LED i fa una gestió intel·li-

gent del consum energètic a tot el recinte. Alhora, 

disposa d'unes instal·lacions de refrigeració més 

modernes i eficients, que minimitzen l'ús de ga-

sos fluorats i les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle, cosa que s'ha traduït en una reduc-

ció el 2020 del 18,2 % de les emissions directes de  

CO
2 
degudes a aquesta causa respecte al 2019.

Per a fomentar un aprofitament responsable dels 

recursos naturals, les botigues ecoeficients de 

Mercadona disposen, a més, d'un sistema d'estalvi 

energètic a les instal·lacions de climatització que 

adapta el consum en funció de la temperatura ex-

terior de manera automàtica (free cooling / free 

heating). Igualment, cada vegada és major l'ús de 

sistemes de recuperació i aprofitament de la calor 

residual. A més, la companyia ha implementat un 

sistema automàtic per gestionar els horaris d'ober-

tura i tancament, que s'encarrega de garantir que 

els sistemes d'il·luminació, extracció i climatització 

únicament estiguin encesos quan sigui estricta-

ment necessari. En aquest àmbit, i en la seva apos-

ta per les energies renovables, el 2020 ha invertit 

600.000 euros en la instal·lació de 1.400 panells 

solars en 8 de les seves botigues (7 a Espanya i 1 a 

Portugal). Amb aquesta iniciativa s'ha aconseguit 

estalviar per supermercat un 15 % de l'energia elèc-

trica, i s’han arribat a acumular 590 kW.

Pel que fa a l'estalvi del consum d'aigua, Merca-

dona segueix reforçant el seu sistema de teleges-

tió en temps real, que permet detectar fuites i in-

cidències a la xarxa. A més, ha construït en tres 

blocs logístics aljubs subterranis que permeten 

acumular l’aigua de pluja recollida a les cobertes, 

que posteriorment s’aprofita per a reg o neteja 

d'exteriors.

D'altra banda, el 2020 ha inaugurat un jardí urbà 

a la coberta d'una de les botigues ubicades a la 

ciutat de Toledo, iniciativa en què ha invertit més 

de 230.000 euros i amb què fomenta la bona re-

lació i la convivència amb els veïns, a més d'apor-

tar beneficis mediambientals a l'entorn. Aquestes 

zones verdes es componen de plantes autòctones 

amb baixes necessitats de reg, que contribueixen 

a reduir la contaminació i els nivells de CO
2
 i afavo-

reixen també la protecció de les aus, ja que els ser-

veixen com a zona de descans i aliment. En aquest 

àmbit, treballa juntament amb l'ONG SEO/BirdLife 

per protegir les aus migratòries a través de dife-

rents mesures. 
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Gestió de residus i prevenció del malbaratament 

alimentari

La gestió de residus és una part crucial a Mercado-

na, que en els seus processos aplica les polítiques 

de l'Economia Circular: reducció, reutilització, repa-

ració i reciclatge de l'envàs al final de la seva vida 

útil. Convençuda que "el millor residu és el que no es 

genera", encamina tots els esforços a la prevenció 

i a la reducció. Així, s'esforça a mantenir la gene-

ració de residu per sota de l'1 % en pes respecte al 

producte servit a botiga i, fins i tot, a disminuir-la 

encara més. 

Amb l'objectiu de prevenir el malbaratament ali-

mentari, la companyia disposa d’un nou sistema 

de comandes en botigues que permet a la plantilla 

seguir les vendes en temps real i prescriure a "El 

Cap" productes amb la major frescor possible sen-

se generar malbaratament. A més, i per aprofitar al 

màxim els aliments, du a terme diferents accions 

que minimitzen el malbaratament alimentari, com 

la liquidació de productes frescos i la donació d'ali-

ments aptes per al consum, però no per a la venda. 

Després d'adquirir el març del 2020 el compromís 

públic de "donar el sí a seguir cuidant el planeta", 

Mercadona ha desenvolupat la seva Estratègia 6.25, 

amb el triple objectiu de reduir un 25 % de plàstic, 

aconseguir que tots els envasos de plàstic siguin 

reciclables i reciclar tot el residu plàstic. En aquest 

context, ha posat en marxa sis accions que es com-

pletaran el 2025: eliminar les bosses de plàstic d'un 

sol ús a totes les seccions, eliminar el parament de 

plàstic d'un sol ús, disminuir el plàstic als envasos, 

afavorir la reciclabilitat dels envasos, reciclar tots els 

residus de plàstic produïts a les botigues, al servei a 

domicili i a Mercadona Online, i formar i informar els 

"Caps" sobre com separar a casa per reciclar.

De fet, el 2020 s'ha treballat en totes aquestes ac-

cions, tot i que els esforços s'han centrat a acom-

plir la primera acció i eliminar les bosses de plàstic 

d'un sol ús de totes les seccions de les botigues fí-

siques, del servei a domicili i de la compra online. 

Per a això, la cadena ha posat al servei dels clients 

bosses compostables, fabricades a partir de fècu-

la de patata, que després de fer-les servir s'han de 

llençar al contenidor de matèria orgànica, de color 

marró. A més, per facilitar la separació i el reciclatge 

als clients, s'han incorporat pictogrames tant a les 

bosses de secció com a les diferents opcions que 

s'ofereixen a les línies de caixes: bosses de ràfia, 

bosses de paper i bosses amb un 65-70 % de plàstic 

reciclat. També ha substituït el plàstic dels articles 

de parament d'un sol ús per materials sostenibles 

més respectuosos amb el medi ambient o, en altres 

casos, reutilitzables.

Mercadona ha inaugurat 72 supermercats per infor-

mar sobre l'Estratègia 6.25 que, per exemple, dispo-

sen de papereres per llençar paper, plàstic, residus 

orgànics, piles i càpsules de cafè, aplicar els prin-

cipis de l'Economia Circular i contribuir a la soste-

nibilitat del procés. Aquestes botigues també han 

servit per valorar l'acollida d'aquestes mesures per 

part dels clients, que han aportat més de 1.300 sug-

geriments i opinions que estan contribuint a millorar 

les diferents accions que s'estan posant en pràctica. 

La companyia té previst invertir més de 140 milions 

d'euros entre el 2021 i el 2025 per assolir els objec-

tius de l'Estratègia 6.25 i aconseguir que totes les 

botigues estiguin adaptades a l'estratègia en aca-

bar el 2021.

D'altra banda, el 2020, en la seva implicació en el fo-

ment d'iniciatives sostenibles, ha arribat a un acord 

de tres anys de durada amb l’UPF Barcelona School 

of Management. En virtut d'aquest acord, s'ha creat 

la Càtedra Mercadona d’Economia Circular, amb els 

objectius de trobar fórmules per a aprofitar l'estalvi 

de recursos, aportar arguments sòlids per afavorir 

el debat responsable i extreure aprenentatges per a 

la presa de decisions estratègiques en aquest àm-

bit. Així mateix, a Portugal, es va adherir el març del 

2020 a l'Associació Smart Waste Portugal i al Pacte 

Portuguès per als Plàstics.
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RESPONSABLES AMB EL MEDI AMBIENT: ESTRATÈGIA 6.25

Membres integrants de l’equip de treball de l’Estratègia 6.25 de Mercadona.

ELIMINAR 
BOSSA DE PLÀSTIC 

D’UN SOL ÚS 
A TOTES LES 

SECCIONS

ELIMINAR
PARAMENT  
DE PLÀSTIC  

D'UN SOL ÚS

ACCIONS  
PER A REDUIR  

EL PLÀSTIC

DISMINUIR
EL PLÀSTIC 

ALS NOSTRES  
ENVASOS

AFAVORIR
QUE ELS NOSTRES 
ENVASOS SIGUIN 
RECICLABLES

ELIMINAR
REDUIR
SUBSTITUIR
INCORPORAR
material reciclat
REUTILITZAR

RECICLAR
ELS RESIDUS DE 
PLÀSTIC A LA 
BOTIGA, SERVEI A 
DOMICILI I ONLINE

FORMAR/INFORMAR  
SOBRE COM SEPARAR 
A CASA 
PER RECICLAR1

2

3 4

5

6
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EMISSIONS DE CO
2
-eq en quilos 

per metre cúbic de mercaderia* 

*Totes les dades fan referència al procés de Mercadona, del transport des del proveïdor al bloc logístic, i des del bloc logístic a la boti-
ga, durant el període de desembre del 2019 a novembre del 2020. Elaboració pròpia basada en el protocol GHG. 

Emissions

Transport per carretera

Altres dades

el 2019

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT

38,88 33,35

el 2020

Emissions degudes al consum d'energia 14,79 10,75
Emissions degudes al transport de mercaderies 17,16

Consum energètic 7.847.064 GJ 7.858.278 GJ
Reducció anual d'emissions de CO

2
-eq 200.000 

tones
209.000 

tones

16,99

Separar per a reciclar

Tones paper i cartó 223.090 233.185
Tones plàstic (inclou porexpan) 17.079 16.701
Tones fusta 3.663 3.899
Taxa de reciclatge

76 % 78 %Reciclatge/Valorització

24 % 22 %Destrucció
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Emissions directes per fuites de gasos refrigerants 6,93 5,61

Botigues amb descàrrega urbana silenciosa 760 777
Estàndards de motor a la flota dels proveïdors 
de camions (Euro VI, Euro VI C i Euro VI D)

9 % 4 %Euro VI

90 % 64 %Euro VI C

31 %Euro VI D



OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

9. Indústria, innovació i infraestructures

Mercadona, juntament amb els seus proveïdors de productes i serveis, promou la innovació en els dife-

rents processos de la cadena de muntatge per ajudar a aconseguir una cadena agroalimentària eficient 

i sostenible.

11. Ciutats i comunitats sostenibles

Mercadona s'integra en les comunitats de les quals forma part i dinamitza els entorns urbans gràcies als 

seus supermercats de proximitat i a la relació amb els veïns. La mobilitat sostenible integrada en el seu 

Sistema de Gestió Mediambiental i el diàleg amb la societat civil li permeten ser part d'una comunitat 

cada vegada més sostenible. 

12. Consum i producció responsables

La companyia disposa d’un Sistema de Gestió Mediambiental propi per millorar la logística i reduir el 

consum de recursos i la generació de residus com a part d'un compromís per construir una cadena 

agroalimentària sostenible. Aposta per la gestió adequada dels residus perquè no esdevinguin rebuig en 

l'entorn, a més d'aplicar els principis de l'Economia Circular als seus processos de producció d'envasos i 

de transport de mercaderies.

13. Acció climàtica

Mercadona treballa des de fa anys perquè el seu sistema logístic sigui eficient al màxim possible, estu-

diant, investigant i invertint en tecnologies i combustibles alternatius per poder assegurar un transport 

tan baix en emissions com sigui possible, sense perdre eficiència, seguretat o fiabilitat. Part de les seves 

estratègies també contemplen la reducció d'emissions de CO
2
 a través del Model de Botiga Eficient i del 

control de fuites de gasos amb efecte d’hivernacle.

14. Vida submarina

Mercadona i els seus proveïdors especialistes treballen per millorar els processos de producció i aplicar 

els principis de l'Economia Circular per afavorir la pesca sostenible.

15. Vida terrestre

La companyia es compromet a seguir cuidant el planeta a través del seu Sistema de Gestió Mediambien-

tal, que és transversal a tota l'empresa i que disposa d’estratègies de reducció i reaprofitament de residus 

per evitar que acabin a l'entorn natural, i avançar així cap a la circularització de molts dels seus processos.

Cartelleria de l’Estratègia 6.25 al supermercat d’Avenida Rosas a Manises, València.
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4.4 Mercadona social i responsable

Des de la seva fundació, Mercadona és un projecte 

empresarial compromès amb la societat i consci-

ent del paper que ha d'assumir per contribuir-ne al 

desenvolupament. Per a això, té un Pla d'Acció Social, 

a través del qual canalitza totes les seves iniciatives 

solidàries i gestiona les diferents col·laboracions que, 

any rere any, realitza amb nombroses institucions i 

entitats socials tant a Espanya com a Portugal.

Signant del Pacte Mundial

L'any 2011 Mercadona es va ad-

herir al Pacte Mundial de les Na-

cions Unides per impulsar, jun-

tament amb les més de 13.000 

entitats signants de 170 països 

diferents, un sector privat soste-

nible i responsable. Durant una 

dècada, i també el 2020, s'ha implicat activament 

en aquesta iniciativa voluntària, la més gran de res-

ponsabilitat social al món, per tal de transformar el 

mercat global sobre la base de 10 principis en àrees 

relacionades amb els drets humans, el treball, el medi 

ambient i la lluita contra la corrupció.

Col·laboració amb entitats benèfiques 

Com a membre actiu de la societat de què forma 

part, s'involucra en la realitat dels entorns on desen-

volupa l’activitat i s'implica per donar solució, en la 

mesura de les seves possibilitats, als problemes més 

urgents i necessaris. Per a això, lidera campanyes de 

col·laboració solidàries i se suma a moltes altres de 

similars que, en conjunt, contribueixen a ajudar els 

col·lectius més desfavorits.

El 2020, la companyia ha reforçat aquest compro-

mís, conscient de l'impacte social que la COVID-19 

estava generant i de les seves conseqüències sa-

nitàries i econòmiques. Ho ha fet amb la donació 

d'aliments més gran que ha realitzat fins ara, tal 

com correspon a un moment excepcional com el 

que s'està vivint: 17.000 tones de productes durant 

aquests dotze mesos a menjadors socials, bancs 

d'aliments i altres entitats benèfiques, de les quals 

15.800 s'han repartit a Espanya i 1.200 a Portugal. 

Aquestes donacions, que equivalen a 283.000 car-

retons de la compra, suposen un 86 % més que les 

realitzades el 2019, i s'han lliurat a 290 menjadors 

socials, més de 60 bancs d'aliments i altres entitats 

socials i organitzacions benèfiques, que han pogut 

repartir aquests aliments entre els col·lectius més 

desfavorits. A més, ateses les circumstàncies viscu-

des, la companyia ha prestat altres ajudes especi-

alment rellevants, com ara les entregues d'aliments 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1. Fi de la pobresa

Mercadona continua desenvolupant iniciatives diverses en què ha participat en els territoris on és present.

2. Fam zero

La companyia ha seguit impulsant la donació i la redistribució de productes a bancs d'aliments, 

menjadors socials i altres entitats, augmentant-les a causa de les necessitats produïdes per la pandèmia 

de la COVID-19.

17. Aliança pels objectius

Mercadona és signant del Pacte Mundial des del 2011 i és sòcia de Forética, de la Fundació Seres i de la 

Comunitat #PorElClima que promou la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES).
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Preparació de la donació de 80 tones d'aliments realitzada per Mercadona a institucions socials portugueses pels volts de Nadal.

Col·laboració amb més de

290
menjadors socials

Convenis amb

+ 60
bancs d'aliments
i altres entitats

1.200 
a Portugal

que es van fer entre el març i l’abril a l'hospital de 

campanya habilitat per la Comunitat de Madrid a 

IFEMA. També, des de l'abril del 2020, ha fet dona-

cions als 6 centres d'acollida temporal per a malalts 

de COVID-19 creats al nord de Portugal. 

A més, s'ha implicat igualment al llarg de l'any 

en diferents iniciatives externes de recollida d'ali-

ments. Així, per exemple, i com és habitual, ha 

mostrat el seu suport al Gran Recapte que orga-

nitzen els bancs d'aliments d'Espanya, així com a 

les diferents Operacions Quilo que s'han posat en 

marxa durant aquests dotze mesos. Al tancament 

del 2020, aquest suport s'ha traduït en la dona-

ció d'un total de 3.800 tones de producte per part 

dels "Caps", xifra que equival a 63.312 carretons de 

la compra. La solidaritat dels clients de Mercadona, 

un any més, sumada a l'ajuda de les treballadores 

i els treballadors i a la implicació de la xarxa logís-

tica, ha permès cobrir les necessitats bàsiques de 

nombroses persones.

17.000
tones

d'aliments donats

15.800 
a Espanya
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Compromís amb la igualtat d'oportunitats

Un dels eixos d'actuació del Pla d'Acció Social 

de Mercadona és tractar d'afavorir la integració 

de persones vulnerables, per mitjà de la creació 

d'oportunitats laborals que contribueixin a evitar 

situacions de risc d'exclusió social. 

Per a això, col·labora des de fa anys amb la Funda-

ció Capacis, amb el repte de donar suport a joves 

amb discapacitat intel·lectual perquè es puguin 

construir el seu propi futur, a través d'una iniciativa 

verda com és la construcció i el manteniment de 

diversos dels jardins urbans que Mercadona té a 

les cobertes i façanes d'algunes de les botigues. 

Amb aquest mateix objectiu, la companyia ha se-

guit impulsant el 2020 la iniciativa d'innovació so-

cial que va decidir activar el 2011 juntament amb 

Pamesa Cerámica: el Projecte Trencadís. A través 

d'aquesta iniciativa, col·labora amb un total de 31 

fundacions i centres ocupacionals. Aquestes enti-

tats coordinen les més de 1.000 persones amb di-

ferents graus de discapacitat que s'esforcen diàri-

ament, en 80 taules de treball diferents, a elaborar 

els murals fets amb la tècnica del trencadís que de-

coren les seccions de peixateria dels supermercats. 

El 2020, ha invertit un total d’1,1 milions d'euros per 

seguir impulsant aquest projecte social, el retorn 

del qual va més enllà dels 1.641 murals que decoren 

les seccions de peixateria dels supermercats. De 

fet, aquesta iniciativa ha tornat a demostrar la im-

portància de la col·laboració conjunta per assolir 

els objectius marcats, garantir la integració dels 

participants i generar un benefici social clar, cosa 

que no hauria estat possible sense l'esforç de tots 

els qui formen part de les diferents institucions im-

plicades, als que Mercadona agraeix la dedicació i 

l’esforç: Fundació Roig Alfonso, Fundació Síndro-

me de Down i Fundació Espurna; els centres espe-

cials de treball Ivas, Tola, Di-Kapacitats i Monduber; 

la granja llar El Rinconet; l’associació Afanias; els 

centres ocupacionals Torreblanca, Ivas el Maes-

trazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna, La Xara, 

Ayora, Estela Maris, El Castellet, Hort de Feliu, El 

Prat, La Ribera, Mislata, Xirivella, El Cau, Turís i Ha-

bilitare; la cooperativa social Socoltie; els centres 

ocupacionals municipals de Sueca, Requena i Ma-

ría Rafols, i Bona Gent. 

 

+ 1.000
persones  

amb diferents graus de discapacitat 

1,1 M€
d'inversió

31
fundacions i centres ocupacionals

1.641
murals  

que decoren la secció  
de peixateria de les botigues

PROJECTE TRENCADÍS  
EL 2020
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El mes de maig del 2020, va morir per causes naturals Alfonso Roig, germà petit de Francisco, Amparo, Trinidad, 

Fernando i Juan. A través de la Fundació Roig Alfonso, va ser partícip del Projecte Trencadís i va col·laborar en 

l'elaboració de murals amb aquesta tècnica de ceràmica trencada. Per Mercadona ha estat un privilegi poder 

comptar amb la seva col·laboració i il·lusió durant tots aquests anys, en els quals Alfonso Roig ha contribuït a 

consolidar aquest projecte social d'integració laboral i a posar de manifest que l'entusiasme és un valor que es 

transmet i un factor clau per a la superació personal.

FINS SEMPRE, ALFONSO
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4.5 Una relació de diàleg 
i transparència

Mercadona manté una actitud oberta i dialogant 

amb la societat i els entorns que l'envolten. Cons-

trueix canals d'escolta i comunicació constant, i 

defensa la transparència com un valor intrínsec del 

seu Pla d'Acció Social, un valor irrenunciable que li 

permet generar relacions estables i de confiança. A 

més, comparteix amb la societat de manera periò-

dica i actualitzada informació institucional i econò-

mica rellevant relacionada amb el desenvolupament 

de la seva activitat. 

Enfortiment del sector del comerç 

El comerç és un sector clau per al teixit produc-

tiu i per a la societat espanyola: suposa un 13 % de 

l'economia i un 17 % de l'ocupació. Mercadona està 

fermament compromesa amb el desenvolupament 

i l’enfortiment d'aquest sector, i per això és mem-

bre actiu de la Comissió de Competitivitat, Comerç 

i Consum de CEOE (C4). Des d'aquesta comissió, en 

la qual la companyia ha seguit col·laborant el 2020, 

es persegueixen a través del diàleg i del consens 

dos objectius fonamentals: dotar el comerç d'una 

veu clara que permeti una millor interlocució amb 

els grups d'interès i que la societat entengui que la 

distribució comercial és un sector estratègic.

Per la seva banda, a Portugal, és un soci actiu de la 

Comissió de Comerç, Serveis i Consum de CIP, on 

s'analitzen i plantegen solucions per a les dificul-

tats principals que afronten els sectors del comerç 

i els serveis, i es promou el consum en aquests 

temps difícils.

Relació amb consumidors  

Conèixer els consumidors, els seus hàbits i interes-

sos, és fonamental per al desenvolupament del Pro-

jecte Mercadona. És per això que manté una relació 

constant amb les associacions més representatives 

d'Espanya i Portugal, tant de l'àmbit estatal, com de 

l'autonòmic i provincial, que li permet estrènyer els 

vincles i, de primera mà, saber a quines necessitats ha 

de donar resposta. 

Amb aquest objectiu, al llarg de l’any participa en 

nombrosos actes, en els quals a més d'informar sobre 

l'evolució de la seva activitat i els objectius que perse-

gueix, obté un coneixement més profund de l'opinió i 

la percepció que els consumidors tenen del Projecte 

Mercadona. Gràcies a tota aquesta tasca informativa 

i formativa, detecta oportunitats de millora en tots els 

Pepe Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors 
(UGT), i Patricia Cortizas, directora general de Recursos Humans i Rela-
cions Externes de Mercadona, durant la visita al Bloc Logístic de Huévar 
del Aljarafe, Sevilla, el mes de gener del 2021, per reconèixer l'esforç 
extraordinari realitzat per les treballadores i els treballadors de la com-
panyia des de l'inici de la pandèmia.

Ricard Cabedo, director general de Relacions Empresarials de Mer-
cadona, juntament amb Xiana Méndez, secretària d'Estat de Comerç, 
durant la visita al supermercat de Castellana-Juan Gris, Madrid, per 
conèixer la Botiga 8 i les accions sobre Economia Circular.
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29 
convenis de col·laboració  

amb associacions de consumidors, de celíacs, 
d'intoleràncies i d’altres al·lèrgies

Suport a  

23  
actes i accions   

promoguts per les associacions

42  
visites   

a instal·lacions de Mercadona  

Participació en   

7  
congressos i jornades del sector

90  
reunions i trobades   
amb associacions de 

consumidors

Vicente Domingo, director de CEMAS; Fernando Moner, president de 
CECU; Clara Medina, directora de Relacions amb Associacions de Con-
sumidors de Mercadona; Alberto Garzón, ministre de Consum; Cani 
Fernández, presidenta de la CNMC; Gustavo Samayoa, president de 
FUCI; Manuel Martín, responsable jurídic d'UNAE; Juan Moreno, secre-
tari general de CAUCE, i Montaña Cámara, catedràtica de Bromatolo-
gia de l’UCM, durant la presentació de l'enquesta Hàbits de Consum 
2020.

àmbits, i les aprofita per a reforçar-se i consolidar el 

seu projecte empresarial. 

Projecte "Taula de Participació" 

Conscient de la importància de mantenir una re-

lació fluida i constant amb els consumidors i 

conèixer-ne l’opinió de primera mà, Mercadona va 

decidir fundar el 2014, juntament amb les confede-

racions i federacions d'associacions de consumi-

dors i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, el pro-

jecte col·laboratiu "Taula de participació". El 2020, 

aquest grup de treball i fòrum de debat s'ha seguit 

consolidant i, un any més, ha elaborat l'enques-

ta Hàbits de Consum 2020, realitzada amb l'aju-

da de 3.500 famílies. Les conclusions han permès 

analitzar en profunditat els hàbits de compra dels 

consumidors, que s'han vist modificats a conse-

qüència de tots els canvis derivats del nou context 

produït per la COVID-19. Però, sobretot, han pos-

sibilitat l'aprofitament de sinergies i coneixement 

per a ser capaços d'entendre amb més profunditat 

el comportament i les necessitats i motivacions del 

consumidor, així com els canvis que això implica a 

curt i mitjà termini.

Col·laboració amb

140  
associacions de consumidors
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Gestió proactiva amb el veïnat

El respecte, el diàleg i l'empatia són les bases per millorar la relació amb 

les veïnes i els veïns, i els valors sobre els quals es construeix una convi-

vència sana. Així ho entén Mercadona, que des del 2014 desenvolupa el 

projecte Gestió Proactiva de Veïns, amb el qual detecta punts de millora 

i impulsa solucions que li permetin desenvolupar la seva activitat sense 

interferir negativament en el dia a dia dels veïns.

A conseqüència d'aquesta manera d'entendre la convivència, la compa-

nyia fa una important tasca preventiva any rere any. El 2020, per exem-

ple, ha dut a terme un total de 5.130 revisions voluntàries en els seus 

processos de càrrega i descàrrega en botigues, així com 3.048 en pro-

cessos interns del conjunt de les instal·lacions. Al llarg de l’any, també ha 

tramitat un total de 586 suggeriments, queixes i millores procedents de 

veïns, tant a Espanya com a Portugal, un 82 % dels quals es van resoldre 

satisfactòriament en menys de 30 dies.

Igualment, d’ençà de la seva fundació, la companyia aposta per la convi-

vència de formats comercials i des del 2001 impulsa la revitalització dels 

mercats tradicionals. Així, Mercadona disposa de 37 botigues en aquest 

tipus d'entorns en diversos punts d'Espanya.

D’altra banda, ofereix solucions que milloren la convivència i enforteixen 

els vincles amb cada comunitat. N’és un exemple el supermercat situat 

a la zona de Moyúa, que, amb una inversió de més de 5 milions d'euros, 

s'ha convertit en el seu supermercat urbà més gran de Bilbao, ja que 

aprofita un edifici emblemàtic d'aquesta ciutat que, en el passat, alber-

gava els cinemes Consulado. La companyia n’ha respectat les estructu-

res originals, com els sostres, els terres o les llotges.

Una altra mostra és el treball que s’ha realitzat a Porto, concretament a la 

botiga inaugurada el mes de desembre passat a la freguesia portuguesa 

de Campanhã. El projecte que s’ha dut a terme ha permès recuperar la 

xemeneia industrial original de l'edifici i conservar, així, un símbol ca-

racterístic de l'antiga zona industrial. A més, les obres han respectat i 

potenciat el pla de desenvolupament que l'Ajuntament de la ciutat havia 

previst per a aquesta àrea que pretén recuperar amb l'objectiu de reac-

tivar l'economia.

Façana del supermercat d’Ermesinde a Valongo, Porto.
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Suport a l'emprenedoria

La formació, la innovació i el talent són elements 

estratègics per a transformar i modernitzar socie-

tats i empreses, i potenciar-ne el desenvolupament. 

Per això, i a causa de la responsabilitat que té com 

a companyia, Mercadona fomenta l'educació i el co-

neixement a través de nombroses iniciatives, com 

és el cas de la col·laboració amb Marina de Empres-

as, pol emprenedor ubicat a València i que forma 

part del Llegat Juan Roig. Compost de tres pilars, 

EDEM, Lanzadera i Angels, té la missió de formar, 

assessorar i finançar les emprenedores i els empre-

nedors d'avui i del futur. EDEM, fundació que pre-

sideix Hortensia Roig i de la qual la companyia és 

patrona, és una universitat i escola de negocis que 

fa més de 18 anys que forma dones i homes direc-

tius, emprenedors i empresaris. Per a aquesta tas-

ca, compta amb el suport de més de 100 empreses, 

que comparteixen la seva experiència i know-how. 

Ho fan amb un mateix objectiu: potenciar en la so-

cietat l'esperit empresarial, la cultura de l'esforç i el 

lideratge. 

El 2020, en el seu compromís amb la formació de 

futures i futurs empresaris, directius o emprene-

dors, Mercadona ha seguit col·laborant amb EDEM. 

Un any més, Juan Roig ha participat com a profes-

sor del curs d'alta direcció "15x15: 15 dies amb 15 em-

presaris líders" i en la segona edició dels Executive 

MBA, en format cap de setmana. La seva implicació, 

així com la de diferents directives i directius de la 

companyia -que també han impartit durant aquests 

dotze mesos diferents programes formatius-, ha 

permès irradiar entre les persones que hi van assistir 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

4. Educació de qualitat

Mercadona impulsa iniciatives de suport a l'emprenedoria a través de la col·laboració amb EDEM i els 

Premis Rei Jaume I.

els fonaments del Model de Qualitat Total i que un 

total de 150 estudiants del centre universitari n’ha-

gin pogut constatar l’eficàcia posteriorment fent les 

pràctiques a Mercadona durant dos mesos.

Per la seva banda, Lanzadera és una accelerado-

ra i incubadora d'empreses creada el 2013. El seu 

programa d'acceleració està dividit en quatre fases, 

adaptades a la maduresa de cada empresa. A més, 

està col·laborant amb 23 grans corporacions a tra-

vés de les iniciatives Corporate i Space, en què s'im-

pulsen les sinergies entre aquestes companyies i les 

startups. Durant els vuit anys de vida, Lanzadera ha 

prestat suport i assessorament a més de 600 em-

preses, que han captat una inversió externa de 130 

milions d'euros. Actualment, prop de 300 startups 

s’ubiquen a les seves instal·lacions. 

La tercera de les potes de Marina de Empresas, An-

gels, és una societat d'inversió que té com a ob-

jectiu invertir en líders emprenedors del seu en-

torn per impulsar el desenvolupament a Espanya 

amb el suport a projectes sostenibles i escalables. 

D'aquesta manera, després de detectar emprene-

dores i emprenedors amb focus en el client, amb 

cultura de l'esforç, amb coneixement del seu sector 

i amb capacitat de lideratge, Angels els aporta un 

model de gestió basat en el Model de Qualitat Total 

i la seva xarxa de contactes. Amb participació en 

un total de 18 empreses actualment, des de la seva 

fundació Angels ha invertit 27 milions d'euros en 28 

projectes empresarials. 
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Premi Rei Jaume I a l'emprenedor

El 2020, Mercadona ha seguit donant suport a 

la categoria "premi a l'emprenedor" dels Premis 

Rei Jaume I i impulsant-la, juntament amb EDEM 

i l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE). En 

la seva X edició, aquest guardó s'ha atorgat a Ve-

rónica Pascual Boé, consellera delegada d'ASTI 

Mobile Robotics, pels èxits obtinguts per la seva 

empresa en un sector innovador i capdavanter 

com és la robòtica, i pel creixement i l'impuls que 

ha donat a aquesta companyia familiar durant els 

anys que fa que n'està al capdavant. 

Verónica, que és enginyera aeronàutica per la 

Universitat Politècnica de Madrid, MBA pel CDI de 

Hortensia Roig i Vicente Boluda, patrocinadors del Premi Rei Jaume I a l’emprenedor (EDEM i Associació Valenciana d’Empresaris [AVE]), juntament amb 
la premiada, Verónica Pascual, CEO d’ASTI Mobile Robotics.

París i va fer el màster executiu en Psicologia Posi-

tiva Aplicada al Lideratge de l’IE Business School, 

ha multiplicat exponencialment el creixement de 

la companyia familiar des que, fa quatre anys, en 

va assumir el lideratge, fins a convertir-la en l'em-

presa líder del seu sector. Així mateix, ha creat 

una fundació per promocionar el talent dels joves 

que tenen vocacions científiques i tecnològiques 

en el camp de la robòtica.

Tots aquests atributs l'han feta mereixedora del 

premi i posen de manifest que la formació i el ta-

lent, sumats a l'emprenedoria, són palanques d'in-

novació, creixement i futur.
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Façana del supermercat de Silva Rocha, Aveiro.110



Mercadona adquireix el 
compromís de satisfer sempre i 
amb la mateixa intensitat els cinc 
components del Model de Qualitat 
Total, entre els quals s'inclou El 
Capital, amb l'objectiu de generar 
valor i creixement compartit.

El Capital
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Mercadona, domiciliada a Espanya (carrer Va-

lencia, número 5, Tavernes Blanques, València), i 

Irmãdona, domiciliada a Portugal (avinguda Pa-

dre Jorge Duarte, número 123, Vila Nova de Gaia, 

Porto), són societats que comparteixen l'objec-

te social de "compravenda de tots els articles 

que comprèn el ram de l'alimentació, i també el 

seu comerç, tot podent obrir establiments per 

a la venda al detall o a l'engròs dels productes 

esmentats".

Així, el Grup Mercadona s'encarrega de la dis-

tribució de productes d'alimentació, drogueria, 

perfumeria i cura de mascotes, a través d'una 

xarxa composta de 1.641 supermercats ubicats a 

Espanya i Portugal. Per poder dur a terme la seva 

activitat, proveeix aquestes botigues des dels di-

ferents blocs logístics de què disposa a tots dos 

territoris. A més, des de l'any 2018, la compa-

nyia està adaptant el seu model de venda a les 

noves necessitats dels "Caps", que demanen un 

servei de compra online més actualitzat i adaptat 

als nous temps. Per donar-los resposta, Merca-

dona ha posat en marxa tres Ruscs, magatzems 

dedicats a la gestió i la preparació de comandes 

online, a València, Barcelona i Madrid, i segueix 

treballant en la millora contínua d'aquest servei, 

conscient que encara hi ha un gran recorregut 

per aconseguir la satisfacció total dels "Caps".

D’altra banda, i com s'ha fet palès al llarg d’aques-

ta Memòria Anual, el 2020 Mercadona s’ha conti-

nuat expandint a Portugal, país en què ja disposa 

de 20 supermercats, un centre de coinnovació, un 

bloc logístic, oficines a Vila Nova de Gaia i Lisboa, 

i una plantilla composta de 1.700 treballadores i 

treballadors amb ocupació estable i de qualitat. 

És un projecte que es va iniciar el 2016 i que la 

companyia té previst seguir impulsant l’exercici 

vinent amb l'obertura de 9 centres més. Pel que fa 

a Espanya, s'han obert un total de 60 botigues i se 

n'han reformat 152, amb l'objectiu d'adaptar-les al 

Model de Botiga Eficient, denominat internament 

Botiga 8, més respectuós amb el medi ambient.

En un any tan atípic com ha estat el 2020, El Ca-

pital ha hagut de fer un gran esforç amb l’objectiu 

principal de satisfer la resta de components del 

Model de Qualitat Total. Un fet que es demostra 

clarament a través de la gestió de la COVID-19, en 

què la companyia ha invertit més de 200 milions 

d'euros a implementar més de 100 mesures des-

tinades, sobretot, a protegir la salut i la seguretat 

de "El Cap" i El Treballador, així com a treballar 

conjuntament i incansablement amb els proveï-

dors, per poder garantir, fins i tot en els moments 

més crítics de la pandèmia, l’abastiment diari dels 

supermercats i, en aquest àmbit, augmentar la 

col·laboració amb entitats socials per contribuir 

a ajudar el col·lectius que ho estan passant pitjor. 

Així mateix, conscient de la necessitat actu-

al d'estar adaptats al nou context tecnològic, el 

Grup ha invertit més de 18 milions d'euros a di-

gitalitzar els processos financers, convençut, tal 

com indica el seu president, Juan Roig, que: “una 

empresa necessita un lideratge capaç de fer tots 

els canvis necessaris; si no, desapareixerà”. Per al 

desenvolupament d'aquesta millora s'ha comptat 

amb la implicació de diversos proveïdors i més 

de 100 professionals. Aquest avenç en la trans-

formació digital afecta més de 200 treballadores 

i treballadors, que han rebut més de 5.000 hores 

de formació. A més, ha suposat la migració dels 

processos financers, com ara les vendes en boti-

ga, els pagaments a proveïdors i la gestió de la 

tresoreria al sistema SAP S/4HANA i SAP Fiori, 

amb l'objectiu d'optimitzar-los homogeneïtzant 

aplicacions i un gran volum d'informació per fer-

la més accessible des del núvol.

L'esforç que ha fet El Capital durant el 2020 ha 

repercutit en els resultats d'aquest exercici, que 

ratifiquen la creença que "els resultats arriben si 

cuides les persones" i, en aquest cas, també la 

resta de components del Model de Mercadona. 

Així, la consecució dels objectius marcats ha es-

tat possible no només gràcies a aquest esforç, 

sinó a la confiança dipositada pels 5,5 milions de 
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llars que compren diàriament als 1.641 supermer-

cats de la cadena, a la constància de les 95.000 

treballadores i treballadors, a la implicació dels 

més de 16.000 proveïdors, 700 d'ells portugue-

sos, amb què col·labora la companyia, a la bona 

relació amb la societat als llocs on és present i 

a la presa de decisions, independentment de les 

circumstàncies, pensant sempre en el benefici a 

llarg termini.

Els comptes anuals de Mercadona i d’Irmãdo-

na han estat auditats per Deloitte, S.L. i Deloit-

te & Associados, SROC, respectivament, que han 

emès en tots dos casos l'informe favorable, sense 

excepcions. Aquests informes, juntament amb els 

comptes anuals, es dipositen als organismes cor-

responents en cada cas.

Treballadors de l'equip informàtic i financer de Mercadona, responsables de la digitalització dels processos financers de la companyia.

XIFRES PRINCIPALS  
EL 2020 

Unitats de venda  
quilos-litres 12.542

Facturació 26.932

Resultat  
d'explotació 918

Resultat 
abans d'impostos 923

Resultat 
després d'impostos 727

(milions d'euros i de quilitres)
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Unitats de venda (quilitres)

El grup va assolir una xifra de 12.542 milions de 

quilitres venuts al tancament de l'exercici, 492 

més respecte a l'exercici anterior. Aquesta dada 

deixa constància de la confiança dipositada per 

"El Cap" en aquests dotze mesos.

12.050 
12.542 20

19

EVOLUCIÓ QUILITRES VENUTS 

milions de quilos-litres (quilitres)

Vendes  

La fidelitat dels clients i l'aposta ferma per pres-

criure un Assortiment Eficaç amb una qualitat 

contundent a uns preus imbatibles han fet que el 

Grup assoleixi un volum de facturació de 26.932 

milions d'euros. Mercadona i Irmãdona acon-

segueixen així superar en més de 1.400 milions 

d'euros les vendes obtingudes el 2019.

EVOLUCIÓ DE LES VENDES BRUTES

19 25.500 
20 26.932

milions d'euros

Benefici 

El Grup ha augmentat el benefici net en més de 

100 milions d'euros respecte a l'exercici anterior. 

D'aquesta manera, el benefici abans d'impostos 

ha ascendit a 923 milions d'euros el 2020. Per la 

seva banda, el benefici després d'impostos ha es-

tat de 727 milions d'euros.

L'evolució del resultat i de les vendes posa de ma-

nifest que les decisions s'han pres complint l'or-

dre seqüencial: 1r "El Cap", 2n Venda i 3r Benefici.

EVOLUCIÓ DEL BENEFICI NET

20

19

727
623

milions d'euros

EBITDA

L'EBITDA de la companyia (definit com el resultat 

d'explotació + amortitzacions) al tancament de 

l'exercici 2020 ascendeix a 1.550 milions d'euros. 

El resultat operatiu del Grup ha tingut una evolució 

d'acord amb el benefici esperat, coherent amb l'es-

tratègia i en línia amb l'aposta ferma pels resultats 

a llarg termini.

EVOLUCIÓ DE L'EBITDA

20

19

1.550
1.260

milions d'euros
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Inversions

El 2020, el Grup ha invertit un total de 1.500 milions 

d'euros, finançats íntegrament amb recursos propis. 

En aquest sentit, les inversions realitzades el 2020 

s'han destinat a la gestió de la pandèmia, a continu-

ar adequant la xarxa de supermercats al Model de 

Botiga Eficient, a l'expansió de Portugal i a la trans-

formació digital. 

Per la seva banda, l'impacte propiciat per la pandè-

mia de la COVID-19 justifica la reducció de les inver-

sions respecte de la previsió per a l'exercici, quantifi-

cada en 1.800 milions d'euros. Per exemple, el Grup 

s'ha vist obligat a posposar part del seu pla d'ober-

tures i reformes, i s'han restringit temporalment 

models de venda, com la secció A punt per Menjar, 

Pronto a Comer a Portugal.

En aquest sentit, i per garantir la seguretat a totes 

les seves instal·lacions, la companyia ha impulsat al 

llarg de l'any més de 100 iniciatives anti-COVID-19, 

que han permès mantenir actives totes i cadascuna 

de les instal·lacions, i que han suposat una inversió 

total de més de 200 milions d'euros al tancament 

de l'exercici.

EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS

19 2.200
1.50020

milions d'euros

Fluxos activitats 
d'explotació 1.521 M€
Fluxos activitats  
d'inversió (831) M€
Fluxos activitats  
de finançament 
(dividends) (129) M€
Variació neta  
de l'efectiu 561 M€

Recursos propis

El benefici obtingut en l'exercici i la capitalització 

de la pràctica totalitat d'aquest han suposat que, 

al tancament de l'exercici 2020, la xifra de recursos 

propis ascendeixi a 6.674 milions d'euros.

Cal assenyalar que la ràtio de recursos propis res-

pecte a l'actiu total s'ha mantingut al voltant del 

60 % en l'any.

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS PROPIS

19 6.076
20 6.674

milions d'euros

Altres indicadors

Proveïdors

El termini mitjà de pagament a proveïdors ha estat de 

44 dies i el termini de rotació d’existències, de 12 dies.

OPEX

Definit com a despesa de personal ± altres despe-

ses i ingressos d'explotació (sense tributs), ha estat 

d'uns 5.000 milions d'euros.

Productivitat

Durant l'exercici, Mercadona i Irmãdona han mantin-

gut la seva productivitat (vendes en euros / nombre 

de treballadors), fet que reflecteix la implicació de 

les persones que formen part del Projecte Merca-

dona a assolir els objectius fixats per la companyia.

Fluxos d'efectiu

Tenint en compte les inversions realitzades en l'exer-

cici 2020, la generació de fluxos d'efectiu ha estat 

la següent:

L'activitat inversora descrita anteriorment s'ha rea-

litzat amb fons propis.
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ACTIU NO CORRENT 7.109.736

 Immobilitzat intangible i material 6.974.858

	 Inversions	financeres	i	altres	actius	 134.878

ACTIU CORRENT 3.426.968

	 Existències	 686.559

	 Deutors	i	inversions	financeres	 194.332

	 Efectiu	i	altres	actius	líquids	 2.546.077

TOTAL ACTIU 10.536.704

PATRIMONI NET 6.674.088

	 Capital	 15.921

	 Reserves	 5.931.011

	 Resultat	de	l'exercici	 727.156

PASSIU NO CORRENT 43.269

	 Provisions,	deutes	a	llarg	termini	i	resta	de	passius	 43.269	

PASSIU CORRENT 3.819.347

	 Proveïdors	 2.712.685

	 Creditors	i	deutes	amb	administracions	públiques	 805.105

	 Personal	 301.557

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 10.536.704

GRUP MERCADONA
Balanç de situació a 31 de desembre del 2020
(en milers d'euros)

*Dades consolidades Mercadona i Irmãdona calculades exclusivament per a aquesta Memòria.
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GRUP MERCADONA
Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2020
(en milers d'euros)

	 Import	xifra	de	negocis	 24.680.682

	 Aprovisionaments	 (18.147.082)

	 Altres	ingressos	d'explotació	 72.177

	 Despeses	de	personal	 (3.265.179)

	 Altres	despeses	d'explotació	 (1.810.417)

	 Amortització	immobilitzat	 (630.679)

	 Resultat	per	alienacions	de	l'immobilitzat	 18.524

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 918.026

	 Ingressos	financers	 4.554

RESULTAT FINANCER 4.554

RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS 922.580

	 Impost	sobre	beneficis	 	(195.424)

RESULTAT DE L'EXERCICI 727.156

*Dades consolidades Mercadona i Irmãdona calculades exclusivament per a aquesta Memòria.
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Projecte Llegat de Juan Roig i Hortensia Herrero

El Projecte Llegat segueix creixent i ho fa amb con-

fiança i impuls, com ho demostra el fet que tant 

Juan Roig com Hortensia Herrero decidissin el 

2020 reinvertir una part important dels dividends 

obtinguts per la seva participació a Mercadona, 70 

milions d'euros en total, un 40 % més que el 2019, 

a activar l'economia productiva i social durant la 

pandèmia de la COVID-19. 

Un projecte que s'inicia el 2012 com un somni comú 

de Juan Roig i Hortensia Herrero: compartir els 

seus coneixements i patrimoni personal per a con-

tribuir de manera altruista al desenvolupament de 

la societat per mitjà del suport a l'emprenedoria, 

la formació, l’art, la cultura i el mecenatge espor-

tiu. D'aquesta manera neix el Projecte Llegat, que 

comparteix el seu Model de Gestió i que segueix 

creixent i contribuint a consolidar somnis que te-

nen un retorn evident per a la societat. 

A través de Marina de Empresas, Juan Roig ha acon-

seguit crear el major ecosistema de talent, innova-

ció, lideratge i emprenedoria de tot el Mediterrani. 

Amb una inversió acumulada de 97 milions d'euros 

des dels seus inicis, dels quals 5 milions correspo-

nen al 2020, Marina de Empresas engloba totes les 

fases de posada en marxa d'una empresa. Té tres 

eixos diferenciats: EDEM, universitat i escola de 

negocis per a la formació empresarial; Lanzadera, 

acceleradora que dona suport a startups, i Angels, 

societat que inverteix en líders emprenedors.

El Projecte Llegat està compromès igualment 

amb el mecenatge de dues maneres: el mecenat-

ge esportiu i Licampa 1617. La tasca del primer 

s'orienta a través de la Fundació Trinidad Alfon-

so, que ha invertit 14,9 milions d'euros el 2020 a 

convertir la Comunitat Valenciana en un referent 

mundial en l'àmbit esportiu. Per la seva banda, Li-

campa 1617 canalitzarà 220 milions d'euros durant 

els pròxims anys per a construir i posar en marxa 

el Casal España Arena de València. Aquest pro-

jecte pretén posicionar la Comunitat Valenciana 

amb un recinte de primer nivell nacional i interna-

cional, per a albergar actes esportius, culturals i 

d'entreteniment. 

Paral·lelament, ha seguit consolidant el Valencia 

Basket Club, tant masculí com femení, com un 

club destacat del bàsquet europeu, i un altre dels 

seus projectes, L’Alqueria del Basket, com el cen-

tre de formació de bàsquet més gran i modern 

d'Europa.

De la mateixa manera, Hortensia Herrero, vice-

presidenta de Mercadona, presideix la Fundació 

Hortensia Herrero, des de la qual fomenta el me-

cenatge artístic i cultural. El 2020 ha seguit prote-

gint i recuperant el patrimoni artístic i cultural de 

la ciutat de València amb una inversió de 14 milions 

d'euros. Actualment, es troba immersa en la cons-

trucció del que serà el futur Centre d'Art Hortensia 

Herrero. 

LLEGAT DE 
JUAN ROIG I 
HORTENSIA  
HERRERO
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1. Simulació del projecte Casal España Arena de València. 2. Jugadores de l’equip femení de Les Abelles Rugby Club de València. 3. Acte de graduació dels estu-
diants del grau ADE i del grau en Enginyeria i Gestió Empresarial, impartits a EDEM. 4. Kibiwott Kandie, després d'aconseguir el rècord del món a la Mitja Marató 
València Trinidad Alfonso EDP, juntament amb Juan Roig, president de Mercadona i de la Fundació Trinidad Alfonso. 5. Álvaro Bonet i M. José Gastaldo, director 
gerent i directora d'Infermeria de l'Hospital Clínic Universitari de València, juntament amb Hortensia Herrero, presidenta de la Fundació Hortensia Herrero, i Ampa-
ro Roig, membre del Consell d'Administració de Mercadona. 6. Juan Roig i Hortensia Herrero, president i vicepresidenta de Mercadona, juntament amb Fernando 
Roig, membre del Consell d'Administració de Mercadona i president del Villarreal Club de Fútbol, i José Benlloch, alcalde de Vila-real, durant la presentació de 
l’exposició temporal de les escultures “Silvia” i “Maria” de Jaume Plensa, a l’estadi de La Cerámica. 7. Grup d’emprenedores i emprenedors a les instal·lacions de 
Lanzadera, a Marina de Empresas, València. 8. Membres del Casademont Zaragoza a l'exterior de L'Alqueria del Basket, València, seu dels entrenaments de la fase 
final del torneig domèstic masculí de la Lliga Endesa 2020 que es va disputar a La Fonteta (Font: ACB Photo).

1

6

4

2

7

5

3

70 M€ 
PROJECTE LLEGAT

inversió el 2020 del 

patrimoni personal de  

Juan Roig i Hortensia 

Herrero per reactivar 

l'economia

8
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INFORME DE VERIFICACIÓ INDEPENDENT

"En compliment de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, el Grup consolidat, Inmo-

Alameda, S.L.U., al qual pertanyen Mercadona, S.A. i Irmãdona Supermercados, 

Unipessoal, Lda., ha presentat l'Estat d'Informació No Financera (EINF) 

consolidat, que forma part de l’informe de gestió consolidat i que ha estat 

verificat per Deloitte, S.L., com a prestador independent de serveis de 

verificació, que amb data 12 de març de 2021 va emetre el seu informe de 

verificació sense reserves.

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

que s'integren en aquesta Memòria corporativa, entre molts altres. 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.L. (s'identifiquen 

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

sobre aquesta”.

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

Tal com defineix l'estàndard GRI, l'objectiu d'aquesta Memòria és proporcionar informació veraç, rellevant i precisa.
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IMPACTE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE MERCADONA

Núm. INDICADOR    PÀGINA/COMENTARI

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

2 Activitats, marques, productes i serveis Pàg. 1, 11-21, 42-43

3 Localització de la seu
Carrer Valencia, 5  

Tavernes Blanques, València, Espanya

4 Localització de les operacions
Espanya i Portugal 

Pàg. 4-5

5 Naturalesa de la propietat i forma jurídica Pàg. 12, 111-113

6 Mercats que se serveixen Pàg. 4-5, 12

7 Dimensió de l'organització Pàg. 4-5

8
Informació sobre empleats i  
altres treballadors

Pàg. 4-5, 47-65

Mercadona té 95.000 empleats fixos 
(93.300 a Espanya i 1.700 a Portugal) i no té 
subcontractistes en l'activitat principal

9 Cadena de subministrament Pàg. 4-5, 67-77

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

Pàg. 6-7, 20-21, 68-69

11
Informació sobre com aborda la companyia el 
principi de precaució

Pàg. 18-19

12 Iniciatives externes Pàg. 40-41, 74, 104-109

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

Pàg. 104-105

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

15 Impactes, riscos i oportunitats principals Pàg. 18-19

16
Valors, principis, estàndards i normes de 
comportament

Pàg. 1, 11-19 

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 comparteixen totes les 
treballadores i els treballadors. A més, disposa 
d'un Codi de Conducta que té la missió 
d’assegurar el compliment dels valors de la 
companyia i de la llei

17 Estructura de govern Pàg. 8-9

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

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

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

Pàg. 104-109

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

Pàg. 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 
treballadores i treballadors de Mercadona, i 
no hi ha situacions de conflicte d'interessos

23 Funcions de l'òrgan superior de govern Pàg. 8-9, 18-19

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

Pàg. 8-9

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

Pàg. 8-9

26
Identificació i gestió dels impactes econòmics, 
socials i mediambientals

Cada departament eleva al 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 Pàg. 14-15, 18-19
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

28
Anàlisi dels aspectes econòmics, mediambientals 
i socials

Pàg. 16-19

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

Pàg. 50, 55

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

Pàg. 50, 55, 60

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 de les treballadores i els treballadors

35 Llista de grups d'interès Pàg. 14-15, 18-19

36 Acords de negociació col·lectiva

Pàg. 64 

Conveni laboral propi que cobreix el 100 % 
dels treballadors

37 Identificació i selecció de grups d'interès Pàg. 14-19

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 sorgits

Pàg. 14-15, 18-19

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 cinc 
components de la companyia (grups d'interès)  

41 Llista d'assumptes rellevants 

Pàg. 14-15, 18-19

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 de gener al 31 de desembre del 2020

44 Data del report més recent 2019

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 
gènere i salari mínim en llocs on es desenvolupen 
operacions significatives

Pàg. 48, 50

La política retributiva respon al principi 
d'equitat “mateixa responsabilitat, mateix sou”, 
sense fer distincions de gènere ni cap altra 
diferenciació  

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

Pàg. 4-5, 76-77, 89

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 i 
els procediments interns dels diferents 
departaments en què s’han identificat possibles 
riscos relacionats amb la corrupció
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

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

El rebuig de 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 mateixes

No se n'ha registrat cap durant el període 
reportat

53 Consum energètic intern 7.858.278 GJ

54 Intensitat energètica 0,21 GJ/m3 de mercaderia

55 Estalvi en consum energètic 25,7 milions de kWh  

56 Consum d'aigua

Consum total 3,7 hm3 (dels quals 2,1 hm3 
corresponen a botigues i la resta a blocs 
logístics)
Consum mitjà per botiga i mes: 107 m3

57 Captació d'aigua segons la font

100 % xarxa de proveïment municipal

Captació d'aigua de pluja en 3 plataformes 
logístiques, que és utilitzada per a reg i neteja

58
Emissions directes de gasos amb efecte 
d'hivernacle per fuites de gasos refrigerants

5,61 kg CO
2
-eq/m3 de mercaderia

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

10,75 kg CO
2
-eq/m3 de mercaderia

60
Emissions indirectes de gasos amb efecte 
d’hivernacle pel transport de mercaderies

16,99 kg CO
2
-eq/m3 de mercaderia
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

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

33,35 kg CO
2
-eq/m3 de mercaderia

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

209.000 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

365.000 tones, de les quals el 78 % es destina 
a reciclatge/valorització

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

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

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

Pàg. 48-49

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 pugui afectar la 
plantilla es notifica a les treballadores i els 
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 totes les 
treballadores i 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

Incidència accidents de treball amb baixa: 
24,56 ‰
Jornades perdudes: 7.213.494 (3,75 %)
Absentisme homes: 1,15 %
Absentisme dones: 2,62 %
*Inclou l'efecte de la COVID-19
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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 
treballadores ni 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 gènere i categoria professional

Per empleat: 22 hores de formació i 713 € 
invertits de mitjana per persona a Espanya i 
297 hores de formació i 4.835 € invertits de 
mitjana per persona a Portugal

74

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

Pàg. 60

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

Pàg. 55

Totes les treballadores i 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 gènere, edat, pertinença a minories 
i altres indicadors de diversitat

Pàg. 8-9, 48, 64

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

Pàg. 48, 50

S’aplica el principi d'equitat "mateixa 
responsabilitat, mateix sou" sense cap 
diferència pel que fa a gènere

78
Nombre de casos de discriminació i mesures 
correctores adoptades

El 2020, 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 
poder 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 

No s'han identificat proveïdors significatius en 
situació de risc  
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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 La Societat (pàg. 
85-109)

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

Pàg. 18-19, 106

No s'han identificat centres amb efectes 
negatius a 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

Pàg. 70-77

El 85 % de l'assortiment és d'origen espanyol, 
obtingut de proveïdors auditats segons 
el Model de Mercadona, que contempla 
la satisfacció de les necessitats de les 
treballadores i els treballadors
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*La companyia considera significativa qualsevol sanció econòmica per sobre dels 50.000 €.

Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

87
Contribucions econòmiques realitzades a partits 
polítics 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

Pàg. 36, 42-45

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 en té constància de cap en el 
període de report

93

Import de les multes significatives per 
incomplir la normativa i la legislació relatives al 
subministrament i l'ús de productes i 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*
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Des de la seva fundació, 
Mercadona és un projecte 
empresarial que no ha deixat de 
superar reptes i de marcar-se 
nous desafiaments amb l'objectiu 
de satisfer els cinc components. 
Un projecte de creixement 
responsable i compartit que, a 
través de la millora constant, 
pretén consolidar-se com una 
empresa que la societat vulgui 
que existeixi i de la qual se senti 
orgullosa.

La trajectòria 
1977-2020
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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

Juan Roig i la seva 
esposa, Hortensia 
Herrero, 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

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

Trajectòria Mercadona 1977-2020
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Juan Roig i Hortensia 
M. Herrero passen a 
posseir la majoria del 
capital de la companyia.

1990

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.

Obertura del 
supermercat número 
200, a Segorbe 
(Castelló).

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

1996

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

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

Inauguració del Bloc 
Logístic d'Antequera 
(Màlaga).

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

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).

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).

Primera empresa 
a realitzar una 
Auditoria Ètica.

Inauguració del Bloc 
Logístic de Sant 
Isidre (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.

Trajectòria Mercadona 1977-2020

1999 2000 2001 2003
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Inauguració del Bloc 
Logístic de Huévar 
(Sevilla) i del tercer 
centre educatiu 
infantil de l'empresa.

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

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

25è aniversari de 
la companyia.

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

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

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

2004 2005 2006 2007
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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 Canària).

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).

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

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

Inici del 
desenvolupament de la 
Cadena Agroalimentària 
Sostenible de 
Mercadona.

Inauguració del 
Bloc Logístic de 
Guadix (Granada).

Trajectòria Mercadona 1977-2020

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).

2008 2013 2014 2016
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En un any tan dur, 
complex i excepcional, 
el conjunt de persones 
excepcionals que 
formen el Projecte 
Mercadona ha 
contribuït a aconseguir, 
amb el seu esforç 
i capacitat de 
superació, la millor 
gestió de la història 
de la companyia.

Donar el sí a seguir 
cuidant el planeta a 
través de l'Estratègia 
6.25 per a la reducció 
del plàstic i la 
gestió de residus.

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.

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 
Interproveïdor 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.

El projecte 
d'internacionalització 
esdevé realitat amb 
l'obertura de la primera 
botiga a Portugal, 
concretament a 
Canidelo, a Vila Nova de 
Gaia, districte de Porto.

Inauguració d'unes 
altres 9 botigues a 
Portugal, totes elles 
eficients, ubicades als 
districtes de Porto, 
Braga i Aveiro.

20202017 2018 2019
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El Projecte Mercadona 
segueix avançant

1

3 4

2

5

1. Daniel, treballador del supermercat d’Avenida Europa, Aveiro. 2. Detall de l’exterior del supermercat Txaporta Auzoa a Gernika, Biscaia. 3. Pebrots verds a la secció 
de Fruita i Verdura. 4. Detall de la cartelleria de la secció A punt per Menjar. 5. Concepción, “Cap” del supermercat de Sarria a Sarria, Lugo.

Memòria Anual 2020 i més informació:
https://info.mercadona.es/ca/inici
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ESPANYA

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona

PORTUGAL

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

www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal

www.youtube.com/mercadonaportugal
 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal

CANALS D'ATENCIÓ AL CLIENT 

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA.

Avenida Padre Jorge Duarte, 123 
4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)

Telèfon: (+351) 221 201 000

MERCADONA S.A.

C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (Valencia)
Telèfon: (+34) 963 883 333

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.linkedin.com/company/mercadona
www.mercadona.pt
www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal
www.youtube.com/mercadonaportugal
https://www.linkedin.com/company/mercadonaportugal/



