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quota de mercat en superfície  
total de venda a Espanya

Els nostres fets més rellevants 2022

treballadores i 
treballadors

botigues

1.637 95.500

30.304 M€ 783 M€
de facturació d’inversió

Espanya

botigues
1.676
63 obertures 

49 tancaments

treballadores i treballadors

99.000
3.200 nous llocs de treball

Mercadona Grup consolidat

15,5 %

Muscleres del proveïdor Cultius Marins del Delta de l’Ebre a Tarragona.4

en compres

23.112 M€

nous llocs de treball en compres

2.200 22.323 M€



Portugal

treballadores i 
treballadors

botigues

39 3.500

de facturació
+11,6 %

d’inversió

31.041 M€ 923 M€

M€: milions d’euros.

737 M€ 140 M€
de facturació d’inversió

5

contribució tributària 
+12 %

rendibilitat 
2 cèntims per euro venut

2.263 M€0,025 €

nous llocs de treball en compres

1.000 789 M€
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Voldria compartir amb tots vosaltres com s’ha enfrontat Mercadona a l’any 

2022, a aquests dotze mesos en què la incertesa ha restat entre nosaltres. 

Enrere han quedat els escenaris predictibles i estables que, fins ara, com 

a empresa, gestionàvem. Hem hagut de reaccionar a un context cada cop 

més complex, encara amb la ressaca de la COVID-19 present i, a més, amb 

el conflicte de la guerra d'Ucraïna i els seus efectes, com l’increment del 

preu de l’energia o de les matèries primeres, escassetat inclosa, que ens 

han creat unes altes taxes d'inflació.

La complexitat del context descrit ha provocat que, una vegada més, tots 

els qui formem Mercadona hàgim mostrat la nostra capacitat d'adaptació 

a les circumstàncies de l'entorn. Perquè si alguna cosa ens han demostrat 

aquests darrers anys és que no hi ha avantatge competitiu fix ni posició 

que no es pugui canviar.

Malgrat tot això, i no obstant les situacions excepcionals que s’han afron-

tat, Mercadona s'ha superat de nou. Ho ha aconseguit gràcies a l'esforç, el 

treball, l’agilitat i la capacitat d'autocrítica del conjunt de la plantilla, com-

promesa amb un model d'empresa propi que ens serveix de guia en cada 

decisió que prenem i ens ajuda a continuar avançant com a empresa en un 

propòsit comú: la satisfacció dels cinc components. La meva enhorabona 

més sincera a les 99.000 persones que formem la companyia, perquè, da-

vant de situacions excepcionals, ens superem cada dia més.

És en l'esforç mental de totes elles, així com en el dels 3.000 proveïdors de 

producte amb què col·laborem, on rau l'èxit del nostre model d'empresa, 

que ens permet adaptar-nos amb agilitat: detectar els problemes, pivotar 

per tenir una altra perspectiva, assumir els reptes i aplicar solucions d’una 

manera conjunta. Gràcies a aquesta forma d'actuar, amb l'aplicació de di-

ferents iniciatives, hem aconseguit millorar la nostra gestió un any més.

A més d'aquest avanç, l'any 2022 hem fet un esforç inversor important de 

923 milions d'euros per seguir construint i consolidant Mercadona. Hem 

obert 63 nous supermercats entre Espanya i Portugal, fet que ens ha per-

mès acabar l'exercici amb 1.676 botigues. Igualment, hem inaugurat dos 

nous Ruscs, magatzems destinats exclusivament a la preparació i el re-

partiment de comandes per a la venda online, a Alacant i Sevilla, i hem 

impulsat la secció A punt per Menjar. També hem continuat avançant en la 

construcció, la reforma i l’adaptació dels blocs logístics, i en la innovació i 

el desenvolupament de noves eines informàtiques, alhora que s'ha engegat 

la primera fase de les noves oficines a Albalat dels Sorells (València) i s'ha 

reforçat el desenvolupament del nostre projecte internacional a Portugal. 

Missatge del President

“L’enhorabona 
a les 99.000 
persones que 
formem la 
companyia 
perquè, davant 
de situacions 
excepcionals, ens 
superem cada 
dia més. Exemple 
d’esforç, treball, 
agilitat i capacitat 
d’autocrítica”
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A totes aquestes iniciatives hem d'afegir el treball extraordinari dels proveïdors per desenvolupar i millorar pro-

ductes que, amb una qualitat contundent, ens permeten oferir un assortiment eficaç. Un treball de col·laboració 

i captació que ha reforçat Mercadona com el supermercat de confiança per als més de 5,7 milions de llars que 

compren diàriament en algun dels nostres supermercats. Sense aquesta confiança dels nostres “Caps”, que com 

cada any agraeixo, el creixement de Mercadona i l'evolució de les seves vendes, que s'han elevat un 11,6 % fins als 

31.041 milions d'euros, no serien possibles.

Perquè si d'alguna cosa estem molt orgullosos tots els qui formem Mercadona és, justament, de l’evolució i 

l’aportació de la nostra companyia a la prosperitat del nostre país. Una empresa que genera riquesa, com re-

flecteixen la nostra contribució directa i indirecta de 2.263 milions d'euros, un 12 % més que l’any 2021, o la xifra 

d'impostos directes, que ha superat els 390 milions d’euros, un increment d’un 13 % més que l’exercici passat. 

Així mateix, el 2022 Mercadona ha obtingut un benefici de 718 milions, un 5,6 % més. Aquest benefici dona una 

rendibilitat de 2 cèntims per euro, de manera que som conscients que podem millorar molt per avançar en la 

consolidació del Projecte Mercadona. 

La companyia està immersa no solament en la creació de riquesa i benestar sinó també en la creació d'ocupació 

estable i de qualitat, com reflecteixen les xifres del 2022, any en què ha incrementat la plantilla entre Espanya 

i Portugal en 3.200 persones. Un equip de 99.000 treballadores i treballadors a qui Mercadona ha garantit el 

manteniment del poder adquisitiu amb l'anunci d'un increment salarial en línia amb la inflació, i amb qui ha 

compartit, una vegada més, els seus beneficis: 405 milions d'euros en concepte de prima per objectius, un 8 % 

més que l’any 2021. 

El nostre model de prosperitat sostenible també forma part de la relació que la companyia manté amb la socie-

tat. S’han dut a terme moltes iniciatives centrades en el desenvolupament i el benestar de les persones, des de la 

donació d’1,5 milions d'euros per als refugiats procedents d'Ucraïna fins a la de 25.100 tones d'aliments lliurades 

a entitats socials, un 22 % més que el 2021. Igualment, Mercadona, conscient que una gestió sostenible pot seguir 

contribuint molt a preservar i protegir el planeta, ha continuat immersa en el seu compromís mediambiental, que 

aborda a través de la implantació de la seva política de residus, petjada de carboni i hídrica.

Acabat l'any 2022, iniciem un nou exercici en què, a més de l’entorn d'incertesa ja conegut i de la nostra preo-

cupació per l'alta inflació, hem de superar un nou repte: el derivat dels elevats tipus d'interès, que tindran com a 

conseqüència una pèrdua del poder adquisitiu dels nostres “Caps” i un impacte evident en el cistell de la com-

pra. Conscients d'això, a Mercadona ja hem traçat el camí, per al qual el nostre model d'empresa, l’honestedat, 

l’autocrítica i l’esforç diari són factors clau. Superar aquests reptes dependrà exclusivament del nostre esforç 

individual i col·lectiu, de la nostra capacitat per avançar cap a Totaler Radical i oferir sempre productes amb una 

qualitat contundent que donin als nostres “Caps” la possibilitat d'encertar-la. Estem segurs que si tots i cada un 

de nosaltres compleix els objectius marcats, Mercadona continuarà anant molt bé. 

Un any més, gràcies a tots pel vostre compromís; al Consell d'Administració per la seva confiança en el Comitè 

de Direcció, determinant per afrontar els reptes que han de venir, i als nostres accionistes pel seu suport cons-

tant, com sempre ho va ser el del nostre accionista i amic Juan Carlos Gómez, que va morir el mes de desembre 

passat. Des d'aquí, agraeixo la seva implicació i el seu suport, i em sumo al dolor de la família Gómez Gómez.

Juan Roig
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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

Consell  
d’Administració

Juan Roig Alfonso President

Hortensia Mª Herrero Chacón Vicepresidenta

Carolina Roig Herrero Secretària del Consell 
 

Vocals 

Hortensia Roig Herrero 

Amparo Roig Herrero 

Juana Roig Herrero 

Rafael Gómez Gómez 

Fernando Roig Alfonso

És l'òrgan encarregat de la gestió, de 

l'organització i de la representació de la 

companyia.

José Jordá
Director 
General de 
Botigues, 
Recursos 
Humans i 
Prescripció 
Peribles

Paco Espert 
Director 
General de 
Prescripció 
Secs

Rafael Berrocal  
Director General 
de Compres  
Mar, Fruita, 
Verdura i  
Pa Fresc

David Cid 
Director General 
de Compres 
Derivats 
del Petroli i 
Multinacionals

José Miguel 
Fernández 
Director 
General de 
Compres 
Transformats 
Alimentaris

Guillermo 
Pérez 
Director 
General de 
Compres 
Derivats Lactis
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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.

Comissió  
d’Auditoria

Juana Roig Herrero Presidenta

Carolina Roig Herrero Secretària

Rafael Gómez Gómez Vocal

Francis Alonso 
Director 
General de 
Compres 
Carn, Ous i 
Xarcuteria 
Càrnia

Marga Santos 
Directora 
General de 
Compres 
Transformats 
del Camp

Rosa Aguado 
Directora 
General de 
Logística

Héctor 
Hernández  
Director General 
Financer i Marina 
de Empresas

Pilar Sanz 
Directora 
General d'Obres 
i Expansió

Patricia Tobía 
Directora 
General 
d’Informàtica

Elena Tejedor 
Directora General 
de Relacions 
Externes

Teresa Pol 
Directora 
General de 
Compres Forn
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EL  
MODEL

Tots els qui formen part de Mercadona 
comparteixen un propòsit comú: im-
pulsar un model d’empresa que la so-
cietat vulgui que existeixi i del qual se 
senti orgullosa. Un projecte empresari-
al que no ha parat d'adaptar-se a cada 
circumstància, en un context canviant 
on no hi ha avantatge competitiu fix 
ni posició invariable, i en què el millor 

avantatge diferencial és disposar d'un 
model d'empresa, el Model de Merca-
dona, que uneix tota la plantilla en el 
compromís col·lectiu de 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.

01

El Model de 
Mercadona

02

Compromís amb 
els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible

03

Materialitat i grups 
d'interès

04 05

Desenvolupament 
sostenible i 
prevenció de 
possibles riscos

Irmãdona:  
Mercadona  
a Portugal
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El somni de Juan Roig

EL MODEL DE MERCADONA 

Mercadona impulsa un projecte de gestió propi 

i diferencial, el seu Model de Qualitat Total, que 

vertebra els seus principis i valors. Gràcies a 

això, satisfà amb la mateixa intensitat, però 

sota aquest ordre seqüencial, els components 

de l’empresa:

    . “EL CAP”
    . EL TREBALLADOR
    . EL PROVEÏDOR
    . LA SOCIETAT
    . EL CAPITAL

01

LA MISSIÓ
Omplir la panxa

Prescriure al consumidor final productes/solucions que en 

cobreixin les necessitats de menjar, beure,  

cura personal, cura de la llar i  

cura d’animals...  
... assegurant sempre qualitat contundent (segur i 

saludable), màxim servei (sostenible), mínim  

pressupost i mínim temps

EL COMPRADOR ÉS
Físic/Online 03

02
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El Model

LES VERITATS UNIVERSALS

El Model de Mercadona té 9 veritats universals, 

principis que sempre es compleixen, es cregui 

en ells o no. La més important és que per 

rebre, primer hem de donar. Perquè com 

més dones, més reps

EL PARADIGMA

El punt de vista de Mercadona 

és la Qualitat Total: pensar 

constantment en les necessitats 

de “El Cap”, i fer-les compatibles 

amb la resta dels components 

de l'empresa

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

04

05

06

“Compartir i irradiar el Model de Mercadona en la societat”
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Per a Mercadona, innovar és detectar allò que altres no veuen abans que ningú i 
encertar en l’objectiu de satisfer els clients, amb solucions diferencials amb què, a 
més, es contribueix a impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible 9 i 17 
del Pacte Mundial de l’Organització de les Nacions Unides. Per a això, disposa d’un 
Model d’Innovació transversal específic. A través de quatre eixos i per mitjà d’un 
procés de col·laboració estreta amb clients, treballadors, proveïdors, i també amb 
organitzacions que aposten per l’R+D+i i per l’intercanvi de coneixements, dona res-
posta a les necessitats canviants dels cinc components, als quals ofereix solucions 
eficients i sostenibles amb la major qualitat i servei.

• Murals de trencadís: 
projecte d'integració 
sociolaboral amb 
27 fundacions i 
centres ocupacionals 
participants.

• Estratègia 6.25 
per reduir plàstic i 
gestionar el seu residu.

• 17 jardins urbans a les 
cobertes i façanes de 
diverses botigues que 
beneficien els seus 
entorns des del punt 
de vista mediambiental.

• 91 milions d'euros invertits 
en la transformació digital, 
incloent-hi Mercadona Online.

• Botiga intel·ligent: eines per 
reduir esperes.

• Tecnologies de predicció 
de fallades que reforcen 
l'automatització a les botigues.

• Digitalització en la gestió de 
l'assortiment.

• Signatura digital en els horaris 
de les botigues.

• Evitar sobreesforços i costos 
innecessaris, i reforçar la 
productivitat. 

• Digitalització de processos 
logístics.

INNOVACIÓ DE PRODUCTE 

INNOVACIÓ DE PROCESSOS INNOVACIÓ SOCIAL

INNOVAR:

• Model de Coinnovació: 
22 centres de 
coinnovació en què els 
“Caps” comparteixen 
les seves experiències 
per desenvolupar 
productes que 
cobreixin les seves 
necessitats amb una 

• Implantació de la metodologia 
BIM (Building Information 
Modeling) en el disseny i la gestió 
de projectes de construcció en 
blocs logístics.

• Eina DPP (Direct Product Profit) 
per calcular els costos i la 
rendibilitat de cada producte i 
poder prendre les decisions de 
costos encertades. 

• Eina ADT (Aportació Directa de 
Botigues) per conèixer els costos 
i el benefici per botiga i poder 
prendre les decisions de costos 
encertades.

• Eina per a la gestió dels estocs 
en botiga.

INNOVACIÓ OBERTA I COL·LABORATIVA

• 6 organitzacions 
col·laboradores per al 
foment de la innovació: 
Fundació COTEC per a la 
innovació, Fòrum d'Empreses 
Innovadores, CEOE, Cambra 
de Comerç d'Espanya, 
AECOC i Institut Tecnològic 

de l'Embalatge, Transport i 
Logística (ITENE).

• 6 empreses participants 
en el Programa Corporate 
Lanzadera-Mercadona: 
Sensei, Hoop Carpool, 
Midsaic, Invofox, Busup i 
Kleta.

Ser els primers a satisfer “El Cap”
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El Model

Per mitjà d'aquesta eina, i després de dos 

anys de treball, les directives i els directius 

implicats en els departaments de compres 

i prescripció disposen de la informació de 

costos dels processos i de rendibilitat de les 

8.000 referències, aproximadament, que 

formen l'assortiment de Mercadona. Aques-

ta eina els facilita informació que permet 

compatibilitzar les millores de qualitat amb 

decisions d’estalvi de costos.

gran qualitat a preus 
imbatibles. 

• 217 novetats i 
370 millores en 
l'assortiment i 25 
innovacions.

• Donacions monetàries 
a les caixes dels 
supermercats per 
col·laborar amb el Gran 
Recapte d’Aliments 
2022.

• Targetes Societat.

DPP (Direct Product Profit)

 

INNOVACIÓ DE PRODUCTE 

INNOVACIÓ SOCIAL
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Compromís amb els  

Objectius de Desenvolupament Sostenible  

Des de l’any 2011, Mercadona és signant del Pacte Mundial, iniciativa mitjançant la qual l'Organització de les Nacions 

Unides promou els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Així, la companyia treballa de manera constant 

per donar resposta als objectius en què més influeix l'impacte de la seva activitat, i impulsa accions mediambientals, 

socials i de governança responsables i que impactin positivament en els entorns on és present.

ODS Accions en curs C T P S Ca
•  Donacions a bancs d'aliments, menjadors socials i altres 

entitats.
•  Mercadona facilita la col·laboració social amb 

esdeveniments com els grans recaptes, en què posa a 
disposició dels “Caps” la possibilitat de fer donacions a les 
caixes. 

•  Targetes Societat.
•  Ajut a persones refugiades ucraïneses.

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

•  Targetes Societat.
•  Ajut a persones refugiades ucraïneses.
•  Gestió de l’estoc en botigues per reduir el malbaratament 

alimentari.

• Sistema de gestió de qualitat i de seguretat alimentària.
•  Assortiment adaptat a col·lectius amb necessitats especials.
•  Protocols de salut i seguretat per a les treballadores i els 

treballadors en els diferents llocs de treball.

• Formació i capacitació de la plantilla.
•  Col·laboració amb entitats educatives com EDEM i la 

Càtedra Mercadona d'Economia Circular amb la UPF 
Barcelona School of Management.

• “Mateixa responsabilitat, mateix sou”.
•  Pla d'Igualtat.
•  Protocol de suport i assistència a víctimes de violència de 

gènere.
•  Campanyes de sensibilització per la igualtat salarial i en 

contra de la violència de gènere.

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

•  Contribució al creixement compartit als països on és present.
•  Pautes de Conducta Ètica per a proveïdors.
•  Servei de prevenció propi per promoure un entorn de 

treball segur i sense riscos per a totes les persones 
treballadores. 

•  Horaris 5+2 i calendari anual de descansos.

  

• Model de Botiga Eficient.
•  Model de Coinnovació.
•  Model d'Innovació Transversal.
•  Model de Relació amb Proveïdors, que impulsa un clúster 

industrial.

Components en què 
té impacte*:
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El Model

ODS Accions en curs C T P S Ca

• Política de no discriminació.
•  Protocol de prevenció de l'assetjament laboral.
•  Col·laboració amb entitats que fomenten la integració de 

persones amb discapacitat en el món laboral.

• Gestió Proactiva de Veïns.
•  Sistema de Gestió Ambiental propi per afavorir la transició 

a una economia sostenible.
•  Mesures de logística sostenible.
•  Model de Botiga Eficient.
•  Cobertes enjardinades i integració en l'entorn.
•  Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de residus.
•  Implantació Smart Distribution i DUM silenciosa a les 

ciutats.

•  Política comercial SPB (Sempre Preus Baixos).
•  Models de producció responsable en la cadena 

agroalimentària.
•  Política de Benestar Animal.
•  Plans de gestió i reducció de residus i del malbaratament 

alimentari.
•  Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de residus.

•  Pla d'Acció i Reducció de les Emissions.
•  Optimització logística.
•  Sistema de Gestió Mediambiental propi per ajudar a afavorir 

la transició a una economia sostenible.
•  Mesurament de la petjada de carboni.

 

• Política de Compra de Productes de la Pesca.
•  Col·laboració amb organitzacions per la sostenibilitat dels 

productes de la pesca.

 

•  Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de residus.
•  Cobertes enjardinades i integració en l'entorn.
•  Metodologia per a la protecció de les orenetes. 

• Aliances amb organitzacions sectorials i socials (AECOC, 
ASEDAS, CEOE, AVE, Fundació COTEC per a la Innovació, 
Fòrum d'Empreses Innovadores, Cambra de Comerç 
d'Espanya, Fundació ÉTNOR, APED, Cambra de Comerç i 
Indústria Lusitano-Espanyola, Pacte pel Plàstic, Forética, 
Fundació Seres...) per avançar en el compliment dels ODS.

•  Col·laboració amb entitats que fomenten la integració 
laboral de persones amb discapacitat.

Components en què 
té impacte*:

* Components:  C “El Cap”  T El Treballador  P El Proveïdor  S La Societat  Ca El Capital
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Materialitat i grups d'interès

L’any 2022 Mercadona ha analitzat la materialitat de cada un dels aspectes d'interès relacionats amb els assumptes 

més rellevants per a la seva activitat i per als grups d'interès les necessitats dels quals busca satisfer i que identifica 

i concreta dins del seu model a través dels cinc components: “El Cap”, El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El 

Capital.

Per primera vegada, aquest estudi s'ha abor-

dat des d'una doble perspectiva, i s'han iden-

tificat i avaluat els temes que influeixen en el 

valor de l'empresa, així com l'opinió dels grups 

d'interès en aquests mateixos aspectes. Per 

a això, el conjunt de responsables de la com-

panyia implicats ha dut a terme una anàlisi ex-

haustiva sobre la materialitat, s’han consultat 

diferents “Caps” a través d'un qüestionari que 

avalua la totalitat dels temes materials i s'ha 

fet una anàlisi de tendències en què han parti-

cipat diversos grups d'interès (analistes finan-

cers, experts del sector de la distribució, pe-

riodistes...). Gràcies a això, s'han captat nous 

temes materials, s’han definit expectatives i 

s’han introduït noves valoracions. Cal matisar 

que aquesta doble anàlisi es troba en procés 

de desenvolupament i de millora intern. 

Aquest treball s’ha dut a terme mitjançant un 

procés seqüencial en quatre fases. S'ha iniciat 

amb la identificació i l’avaluació dels temes 

materials en què s’ha prioritzat cada assumpte 

en funció dels seus impactes i de la influència 

en les decisions i les expectatives. Seguida-

ment, s'ha elaborat la matriu i, finalment, s’ha 

validat. Com a resultat, el 2022 s'han identificat 

30 aspectes materials agrupats en set catego-

ries 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 avaluacions contínues que se’n fan.
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El Model

Temes materials

Satisfacció de “El Cap”

1 Seguretat i qualitat alimentària

2 Atenció al client

3 Innovació de productes

Ocupació de qualitat

4 Atracció i retenció del talent

5 Conciliació familiar

6 Formació

7 Salari competitiu

8 Igualtat i diversitat

9 Salut i seguretat

10 Canals de comunicació interns

Gestió sostenible i ètica en la cadena 
de subministrament

11 Criteris ètics i ASG* en la cadena de subministrament

12 Producció sostenible

13 Benestar animal

Sostenibilitat i medi ambient

14 Gestió del malbaratament alimentari

15 Reciclatge i economia circular

16 Logística sostenible

17 Millora de l'eficiència energètica i digitalització

18 Control d’emissions de CO
2

Diàleg i transparència amb l'exterior 19 Comunicació corporativa

Compliment normatiu, ètica i bon 
govern

20 Etiquetatge i informació de productes

21 Seguretat i protecció de dades

22 Bones pràctiques de govern corporatiu

23 Prevenció del frau i de la corrupció

24 Transparència de la informació

Impacte socioeconòmic i generació 
de valor

25 Donacions d'aliments i acció social

26 Integració a la comunitat

27 Foment i suport a l'emprenedoria

28 Mecenatge esportiu

29 Desenvolupament econòmic de l'entorn

30 Aportació tributària i transparència fiscal

* ASG: ambientals, socials i de governança.
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Components Riscos Polítiques i estratègies

“El Cap”

El nostre objectiu principal és satisfer totalment 
els “Caps” (clients) aplicant l’estratègia Totaler 
Radical per oferir-los sempre productes amb 
una qualitat contundent i amb la possibilitat 
d'encertar-la

Qualitat

• Model de qualitat amb seguretat alimentària
• Contrastacions de productes
• Simulacres “Accidents Molt Molt Greus MMG”
• Exercicis de traçabilitat

   
   
   

Canvi d'hàbits de consum

• Assortiment Eficaç i Model de Coinnovació
• Assortiment d'alimentació saludable
• Estratègia Frescos Global
• Implantació del model A punt per Menjar
• Impuls de la compra online a través de Ruscs i la Nova Telecompra

 
 
 

Transformació digital

• Servei d'Atenció al Client 
• Innovació transversal
• Mercadona Online
• Automatització de processos

   
   

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

El Treballador

Qui satisfà “El Cap” ha d'estar  
satisfet al 100 %

Estratègies remuneratives i de compromís de la plantilla

• Llocs de treball fixos
• Sous per sobre de la mitjana del sector actualitzats anualment sobre la base d'una política de trams i la variació interanual de l'IPC
• Prima per objectius
• Formació, transparència i promoció interna

   
   
   
   

Conciliació

• Conciliació de la vida familiar, laboral i personal
• Foment de la corresponsabilitat
• Horari 5+2 en botigues
• Calendari anual d'horaris, vacances i descansos conegut

   
   
   
    

Igualtat i diversitat
• Principi d’equitat
• Pla d’Igualtat i gestió de la diversitat

   
  

Prevenció de riscos laborals 

• Servei mèdic a disposició de les treballadores i els treballadors
• Servei sanitari d'atenció telefònica 24/7, 365 dies a l'any (3C)
• Equip tècnic especialitzat en prevenció de riscos laborals
• Mesures preventives i protocols sanitaris COVID-19, quan ha calgut

   
   

   

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

El Proveïdor

Els proveïdors 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 Compra de Productes de la Pesca 
• Coinnovació amb proveïdors

   
   

   

   
   

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

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 prevenció del malbaratament alimentari
• Model de Botiga Eficient (Botiga 8)

   

Relació amb comunitats locals

• Diàleg i transparència 
• Model de relació amb les comunitats locals, ONG i associacions de consumidors
• Impulsar l'emprenedoria
• Gestió Proactiva de Veïns per detectar i eliminar possibles focus de risc i molèsties
• Gestió per solucionar els inputs, els suggeriments i les queixes del veïnat de manera ràpida i eficaç 

   
   
   
   
   

Medi ambient i canvi climàtic

• Sistema de Gestió Mediambiental 
• Estratègies 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
• Pla d'acció i reducció de les emissions en logística
• Model de Botiga Eficient (Botiga 8)

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

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

   
   

El Capital

L'objectiu és obtenir benefici a conseqüència 
de fer bé les coses que afegeixin valor

Rendibilitat i sostenibilitat

• Polítiques de gestió de risc financer
• Reinversió i visió a llarg termini
• Generació de riquesa i creixement compartit
• Capital conscient
• Revisió constant dels processos interns

   
   
   
   
   

Desenvolupament sostenible  

i prevenció de possibles riscos 
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El Model

Mercadona impulsa protocols per prevenir i gestionar els riscos inherents a la seva activitat, que desenvolupa 

sempre dins el marc de la legalitat vigent. A més, comparteix la seva evolució i els resultats amb la plantilla, els 

proveïdors i la societat, a través dels diferents canals que té al seu abast. 

Desempeño 2022

Components Riscos Polítiques i estratègies

“El Cap”

El nostre objectiu principal és satisfer totalment 
els “Caps” (clients) aplicant l’estratègia Totaler 
Radical per oferir-los sempre productes amb 
una qualitat contundent i amb la possibilitat 
d'encertar-la

Qualitat

• Model de qualitat amb seguretat alimentària
• Contrastacions de productes
• Simulacres “Accidents Molt Molt Greus MMG”
• Exercicis de traçabilitat

   
   
   

Canvi d'hàbits de consum

• Assortiment Eficaç i Model de Coinnovació
• Assortiment d'alimentació saludable
• Estratègia Frescos Global
• Implantació del model A punt per Menjar
• Impuls de la compra online a través de Ruscs i la Nova Telecompra

 
 
 

Transformació digital

• Servei d'Atenció al Client 
• Innovació transversal
• Mercadona Online
• Automatització de processos

   
   

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

El Treballador

Qui satisfà “El Cap” ha d'estar  
satisfet al 100 %

Estratègies remuneratives i de compromís de la plantilla

• Llocs de treball fixos
• Sous per sobre de la mitjana del sector actualitzats anualment sobre la base d'una política de trams i la variació interanual de l'IPC
• Prima per objectius
• Formació, transparència i promoció interna

   
   
   
   

Conciliació

• Conciliació de la vida familiar, laboral i personal
• Foment de la corresponsabilitat
• Horari 5+2 en botigues
• Calendari anual d'horaris, vacances i descansos conegut

   
   
   
    

Igualtat i diversitat
• Principi d’equitat
• Pla d’Igualtat i gestió de la diversitat

   
  

Prevenció de riscos laborals 

• Servei mèdic a disposició de les treballadores i els treballadors
• Servei sanitari d'atenció telefònica 24/7, 365 dies a l'any (3C)
• Equip tècnic especialitzat en prevenció de riscos laborals
• Mesures preventives i protocols sanitaris COVID-19, quan ha calgut

   
   

   

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

El Proveïdor

Els proveïdors 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 Compra de Productes de la Pesca 
• Coinnovació amb proveïdors

   
   

   

   
   

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

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 prevenció del malbaratament alimentari
• Model de Botiga Eficient (Botiga 8)

   

Relació amb comunitats locals

• Diàleg i transparència 
• Model de relació amb les comunitats locals, ONG i associacions de consumidors
• Impulsar l'emprenedoria
• Gestió Proactiva de Veïns per detectar i eliminar possibles focus de risc i molèsties
• Gestió per solucionar els inputs, els suggeriments i les queixes del veïnat de manera ràpida i eficaç 

   
   
   
   
   

Medi ambient i canvi climàtic

• Sistema de Gestió Mediambiental 
• Estratègies 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
• Pla d'acció i reducció de les emissions en logística
• Model de Botiga Eficient (Botiga 8)

Protecció de dades • Aplicació del Reglament general de protecció de dades    

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

   
   

El Capital

L'objectiu és obtenir benefici a conseqüència 
de fer bé les coses que afegeixin valor

Rendibilitat i sostenibilitat

• Polítiques de gestió de risc financer
• Reinversió i visió a llarg termini
• Generació de riquesa i creixement compartit
• Capital conscient
• Revisió constant dels processos interns

   
   
   
   
   



Irmãdona:  

Mercadona a Portugal

L’any 2016 Mercadona va iniciar el seu procés d'internacionalització a Portugal amb la societat Irmãdona, la “ger-

mana de Mercadona”. Tres anys després, el 2019, inaugurava la seva primera botiga al país veí. Aquest projecte 

ambiciós no ha parat de créixer i, en tot just sis anys, ha arribat a un total de 39 supermercats, després d'haver-ne 

inaugurat deu durant els darrers dotze mesos, fet que li permet ser present el 2022 en nou districtes: Porto, Bra-

ga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria i Lisboa. 

Irmãdona, que desenvolupa la seva activitat 

com una empresa portuguesa d'origen espa-

nyol amb seu a Vila Nova de Gaia, ha aconse-

guit consolidar el Model de Mercadona al país 

lusità. És un model que ha generat valor des 

del principi, com ho demostra els 590 milions 

d'euros d'inversió acumulada -140 milions el 

2022-, o les 3.500 persones que formen la 

seva plantilla, 1.000 d'elles noves incorpora-

cions d’aquest exercici. Totes elles s'han su-

mat a un projecte sostenible, no solament de 

present sinó també de futur. Un projecte que 

inverteix en la seva força principal, les treba-

lladores i els treballadors, com reflecteix la 

decisió que es va prendre el mes d'octubre 

passat d’apujar un 11 % el salari d'entrada a 

Portugal per al 2023, i que genera dinamis-

me i creixement conjunt en les zones on és 

present.

Amb aquestes bases, Irmãdona ha continu-

at avançant i ha estret els seus llaços amb el 

país lusità, fet que li ha permès conèixer cada 

vegada més i millor la societat portuguesa, 

els seus gustos i les seves necessitats. També 

li ha permès aprofitar al màxim l'oportunitat 

de desenvolupament del Projecte Mercadona 

a Portugal a través de la col·laboració conjun-

ta amb els proveïdors locals, als quals s'han 

fet compres per valor de 789 milions d'euros.

Igualment, Irmãdona continua incorporant 

sinergies al projecte conjunt i assolint noves 

fites, com ara l'ampliació del bloc logístic de 

Póvoa de Varzim (Porto); els avanços fets a 

Almeirim (Santarém), on s'està construint el 

que serà el segon bloc logístic i el més gran de 

la cadena, o l'entrada de Mercadona en cinc 

districtes nous durant aquests dotze mesos. 

Aquestes fites i resultats, amb una factura-

ció de 737 milions d'euros l’any 2022, s'han 

aconseguit gràcies a l'esforç del conjunt de 

la plantilla, compromesa a fer tot el que cal-

gui per satisfer “O Chefe” (“El Cap”) i també 

motivada per la confiança dels “Chefes” i la 

col·laboració dels fornecedores, tots ells im-

prescindibles per poder consolidar una em-

presa que la societat portuguesa vulgui que 

existeixi i de la qual se senti orgullosa.

treballadores i treballadors
3.500

de facturació
737 M€

d’inversió
140 M€39

botigues obertures
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Façana del supermercat de Montijo a Setúbal.
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El Model
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01 02

“EL  
CAP”

Mercadona ha seguit avançant en l'estra-
tègia de Totaler Radical, on radical signi-
fica sempre i es persegueix oferir a “El 
Cap” qualitat contundent en cada pro-
ducte i, per tant, la possibilitat d'encer-
tar-la. Tot això en un context marcat per 
l'encariment de les matèries primeres i 
l'energia i per faltes de servei puntuals 
a les quals la companyia no es va saber 

anticipar. Tanmateix, l'esforç realitzat ha 
permès reduir aquest impacte enfront 
de la inflació de l’alimentació general, 
que ha tancat l'any en un 15,7 % a Espa-
nya i un 19,9 % a Portugal, i exercir de dic 
de contenció enfront de la pujada dels 
costos, com a reciprocitat a la confiança 
que més de 5,7 milions de llars dipositen 
en la companyia diàriament.

Adaptació al 
context actual

Botigues i 
Mercadona Online
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Adaptació al context actual

L’any 2022 Mercadona s’ha enfrontat a situacions inimaginables que han tingut un impacte rellevant en la seva 

activitat. Ha estat un context desafiant, com demostra l'evolució de l’IPC general (+5,7 % a Espanya i +9,6 % a 

Portugal) i molt especialment el de l'alimentació general (+15,7 % a Espanya i +19,9 % a Portugal), activitat prin-

cipal de la companyia, davant del qual ha reaccionat optimitzant processos i reforçant l'eficiència per absorbir 

part de la pujada de costos i no traslladar-la en la seva totalitat als consumidors, fet que contribueix a esmorteir 

l'efecte de la inflació.

També s’ha vist afectada per les vagues de 

transport dels mesos de març i novembre 

passats. Aquestes aturades van generar un 

impacte considerable en la cadena de sub-

ministrament i van exigir un esforç addicional 

per garantir el proveïment als “Caps” en totes 

les botigues de la cadena.

Malgrat la complexitat de l'any, les 99.000 

persones que formen part de la plantilla, així 

com els 3.000 proveïdors de producte, han 

continuat donant el millor de si mateixos per 

seguir en el camí de ser Totaler Radical, o cosa 

que és el mateix, oferir a “El Cap” la possibi-

litat d'encertar-la amb un assortiment d'una 

qualitat contundent a uns preus imbatibles.

Qualitat amb seguretat alimentària

El 2022 Mercadona ha continuat reforçant el 

seu compromís amb la qualitat, per a la qual 

cosa aplica dos criteris indispensables en tots 

els productes: ésser bo, o sigui, que el pro-

ducte ofereixi unes característiques organo-

lèptiques diferencials que proporcionin bon 

gust, olor, color i textura, i resultar bo, és a 

dir, que garanteixi la seguretat alimentària i, 

a més, sigui saludable per al cos, sostenible 

amb el planeta i socialment responsable.

Gràcies a això, disposa d'un assortiment efi-

caç que dona resposta a les necessitats dels 

“Caps” en alimentació, begudes, neteja de 

la llar, higiene personal i cura d’animals de 

companyia. És un assortiment viu d’apro-

ximadament 8.000 referències que abor-

da i desenvolupa individualment en el marc 

de l’estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), 

que la companyia va posar en marxa el 1993 

per garantir, des d'aquest any, el carretó de 

la compra de més qualitat al preu més baix 

possible. 

En aquesta definició de qualitat contundent 

s'inclou de manera intrínseca la seguretat 

alimentària. En aquest àmbit, Mercadona va 

desenvolupar fa gairebé dues dècades un Sis-

tema de Qualitat i de Seguretat Alimentària 

Accions concretes

El Sistema de Qualitat i de Seguretat Alimentària de Mercadona ha fet el 2022 un total de 
35.000 contrastacions de productes frescos, 520 inspeccions en els processos logístics i 
53.900 anàlisis de superfícies i ambients. En la mateixa línia, la companyia i els proveïdors 
han fet 12 simulacres amb la col·laboració de les autoritats sanitàries de 12 comunitats 
autònomes. Aquests exercicis han permès consolidar les aptituds individuals i col·lectives 
dels seus equips i la formació conjunta per afrontar possibles contingències futures amb 
més garanties, coneixement i eficiència. 
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“El Cap”

propi en el qual també participen els prove-

ïdors. D'aquesta manera, totes les parts im-

plicades en la cadena de subministrament se 

sotmeten a controls estrictes en cada procés, 

des de l'origen fins al consumidor final, amb 

el triple objectiu de tenir zero riscos, zero de-

fectes i zero crisis, i es desenvolupa una es-

tratègia orientada cap a tres vèrtexs clars: el 

preventiu, el reactiu i el de contrastació. 

L'any 2022 ha suposat l'inici de la digita-

lització de diversos sistemes de gestió de 

qualitat i seguretat alimentària, com les ac-

tes d'inspecció de les autoritats sanitàries 

i la documentació de registres d'anàlisi de 

perills i punts de control crítics. D'altra ban-

da, s'ha actualitzat el contingut de les for-

macions internes en aquesta matèria per a 

les noves incorporacions en botigues i blocs 

logístics.

A més, la companyia disposa de dos panels 

independents de professionals de reconegut 

prestigi, un a Espanya i un altre a Portugal. La 

vintena de científics especialistes, membres 

d'aquests comitès científics consultius, asses-

soren l'equip intern, amb qui es comparteixen 

coneixements i experiències amb l'objectiu 

de minimitzar els problemes existents i pre-

venir possibles riscos emergents.

Mari Carmen, “Cap” del supermercat de Mula a Múrcia.



Qualitat basada en la millora constant 

L'assortiment de Mercadona, que es compon 

de 8.000 referències aproximadament, apos-

ta per la innovació constant per adaptar-se a 

les noves necessitats i per la millora contínua 

gràcies a l'aplicació diària del model, a més 

de tenir en compte totes les inquietuds dels 

clients i de la societat. La seva definició és 

fruit del treball conjunt i d'un procés col·la-

boratiu en què, en diferents moments i fases, 

participen tant les treballadores i els treballa-

dors com els proveïdors i els “Caps”.

En el cas de les treballadores i els treballa-

dors, un equip de 1.200 persones entre els 

departaments de prescripció i compres cop-

sen una sèrie de necessitats a les quals es 

dona resposta en col·laboració amb pro-

veïdors especialistes, capaços d'oferir 

solucions eficients i de qualitat. 

A més, es dona suport a aquest 

treball d'innovació i millora de 

l'assortiment amb anàlisis de 

mercat pertinents i s’aprofiten els 

suggeriments que fan els clients 

a través de diferents canals, com 

ara la línia 800 o els perfils oficials 

de la companyia en xarxes socials. 

De la mateixa manera, Mercadona dispo-

sa d’un Model de Coinnovació mitjançant el 

qual introdueix millores gràcies a la implica-

ció i la participació directa de molts dels seus 

“Caps”, fet que es tradueix en un assortiment 

totalment adaptat als gustos i els costums 

dels clients. Per a això, disposa de 22 cen-

tres de coinnovació repartits entre Espanya 

i Portugal, després d'haver-ne inaugurat un 

de nou, concretament a Madrid, el darrer any. 
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11.000
a Espanya

1.500
a Portugalsessions de coinnovació 

amb “Caps”

12.500

centres de  
coinnovació

22

En tots aquests centres, on treballen més de 

200 especialistes, s'han dut a terme el 2022 

un total de 12.500 sessions de treball, en què 

han participat els “Caps” enamorats, que són 

aquells  que sempre van a buscar un producte 

independentment d'on es trobi. Aquest pro-

cés col·laboratiu ha estat clau per continuar 

fent evolucionar l'assortiment amb 370 millo-

res, 217 novetats i 25 innovacions de producte. 

N’és un exemple el nou pepperoni, a punt 

per utilitzar en receptes com les pizzes, que 

s'ofereix en un format més manejable i fàcil 

de conservar mitjançant una bossa amb tan-

cament zip, o els filets de tonyina del nord, 

que incorporen una tapa amb obertura fàcil 

i un pot amb la boca més ampla per poder 

treure els filets amb més facilitat.

Model de Coinnovació de Mercadona

Per definir la qualitat d'un nou producte o mi-

llorar-ne la d'un altre ja disponible als lineals, 

la companyia duu a terme un procés basat 

en cinc fases. En primer lloc, ja sigui a peu de 

botiga, per canals oficials, veient la venda o 

analitzant tendències de mercat, l’especialis-

ta copsa que “El Cap” té una nova necessitat 

que no se li està oferint o que sí que se li està 

brindant, però necessita una millora concre-

ta. A partir d'aquí, se seleccionen els “Caps” 

enamorats d'aquests productes i, amb la seva 

col·laboració a través de les sessions de coin-

novació, es defineixen les característiques del 

producte. Seguidament, el gerent de compres, 

juntament amb el proveïdor seleccionat, esta-

bleix la fórmula o la recepta necessària per-

què els atributs copsats es compleixin. Quan 

es té la solució, l'especialista inicia un període 

de proves mitjançant sessions de coinnova-

ció amb “El Cap”, ja sigui als centres de coin-

novació o a casa seva, on es tasta o prova el 

producte per comprovar si compleix les seves 

expectatives. Finalment, si el producte satisfà 

el que demana “El Cap”, es posa a la venda a 

les botigues de Mercadona.
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Satisfer les necessitats dels “Caps”

Mercadona, coneixedora de la relació direc-

ta entre alimentació i salut, que es tradueix 

en la necessitat d'una dieta equilibrada dels 

“Caps”, ha continuat treballant en aquesta lí-

nia durant l'any 2022. Per a això, ha seguit el 

criteri de qualitat d'ésser bo i resultar bo, i 

també ha reforçat el compromís de facilitar 

al client el seu cistell equilibrat, amb l'objec-

tiu que triï quins aliments consumeix, com els 

elabora i quant en consumeix. 

Per això, la companyia, que és conscient de la 

individualitat de cada persona i de les seves 

necessitats nutricionals, fet que en l'àmbit 

alimentari es tradueix en necessitats, hàbits 

i gustos diferents, ha treballat en tres línies al 

llarg de l'any.

D'una banda, oferir un assortiment variat, efi-

cient i de qualitat que permeti disposar d'una 

àmplia gamma de productes, tant frescos 

com no peribles, perquè “El Cap” pugui selec-

cionar els que cobreixin les seves necessitats. 

D’una altra banda, també ha fet un esforç per 

adaptar-se a les necessitats de quantitat i 

freqüència d'alimentació. Així, s’ha continuat 

fent moviments per definir les racions d'una 

manera òptima i adaptar-les al consum dels 

clients. És el cas de la carabassa a trossos o 

de l'ametlla sense pell. De la mateixa manera, 

ha explorat amb el seu assortiment formes 

de cuinar més saludables i ha continuat po-

sant atenció a la composició nutricional. Són 

exemples d'aquesta millora d'assortiment els 

capricis de lluç introduïts l’any 2022, croque-

tes saludables que tenen peix com a ingredi-

ent principal i que, a més, es poden cuinar al 

forn o a la fregidora d'aire sense necessitat 

de fregir, o el formatge cottage, ric en proteï-

nes i baix en greix.

Així mateix, la companyia ha millorat les re-

ceptes de maneres diferents. En són alguns 

exemples la incorporació d'ingredients total-

ment naturals, com a l’snack d'espelta inte-

gral, en què el 100 % de la farina és integral 

d'espelta, o l'eliminació, la reducció o la subs-

titució dels ingredients que no afegeixen va-

lor, com és el cas de les begudes de soja amb 

gust de xocolata i de vainilla sense sucres 

afegits, en què s'ha suprimit pràcticament tot 

el sucre; de l'hamburguesa de lluç, sense ad-

ditius, o dels crackers, amb menys sal.

Cal destacar també que l'any 2022 va con-

cloure el Pla de col·laboració per a la millora 

d'aliments i begudes, que promou l'Agència 

Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició 

(AESAN), i amb el qual s'han reformulat més 

de 400 productes des del 2018.

Igualment, en col·laboració amb proveïdors 

especialistes i diferents entitats de referència 

a Espanya i Portugal, ha continuat incorpo-

rant referències sense gluten, com és el cas 

de la totalitat de productes carnis empanats, 

i s’ha aconseguit arribar als 1.533 productes 

lliures d'aquesta proteïna. Aquest treball tam-

bé es fa evident en una altra de les intoleràn-

cies més habituals, la lactosa, per a la qual 

ofereix cada any noves solucions, com ho han 

estat la beixamel o les mandonguilles de porc 

l'any 2022.

Amb aquest objectiu d’oferir respostes ade-

quades als “Caps” que dipositen cada dia la 

seva confiança en Mercadona, la companyia 

col·labora amb nombroses entitats de refe-

rència a Espanya i Portugal, com la Federació 

d'Associacions de Celíacs d'Espanya (FACE) 

i les seves associacions autonòmiques, Celí-

acs de Catalunya (SMAP), l'Associació d'In-

tolerants a la Lactosa d'Espanya (ADILAC), 

l'Associació de Celíacs i Sensibles al Gluten 

(ACSG), l'Associació Espanyola de Persones 

amb Al·lèrgia a Aliments i Làtex (AEPNAA) 

i l'Associació Portuguesa de Celíacs (APC). 

També manté el seu compromís amb l'Es-

tratègia Nacional sobre Nutrició, Activitat 

Física i Prevenció de l'Obesitat (NAOS) per 

promoure, juntament amb els proveïdors, una 

nutrició saludable, i amb el Codi d'Autoregu-

lació de la Publicitat (Codi PAOS).

A més, Mercadona ha continuat donant res-

posta a diferents necessitats, com l'alimenta-
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ció vegana o vegetariana, no solament amb 

l'àmplia oferta de productes frescos sinó amb 

altres referències com els gelats vegetals, l'in-

gredient base dels quals és la fruita seca, o 

el seitan, un preparat alimentari elaborat amb 

blat i gluten al qual, a més, s'han reduït les 

traces d'al·lergògens de cinc a una.

Transparència a l'etiquetatge

En el marc del seu compromís amb la trans-

parència, Mercadona fomenta des de fa anys 

els packagings i la informació a l'etiquetatge. 

Per a això, disposa d'un mètode propi amb 

què identifica els proveïdors fabricants de tots 

els productes elaborats sota el paraigua de les 

seves marques pròpies (Hacendado, Bosque 

Verde, Deliplus i Compy) i notifica als “Caps” 

qualsevol aspecte nutricional o informatiu 

com, per exemple, el telèfon d'atenció al client 

de la companyia, que s’inclou en tots els eti-

quetatges per facilitar el contacte en cas que 

sigui necessari.

Gràcies a aquest esforç, cada client disposa 

de tota la informació necessària sobre cada 

producte. Una informació objectiva, veraç i ac-

cessible que permet introduir els aliments en 

les dietes lliurement, però amb el valor afegit 

de disposar de dades i detalls més concrets 

per poder elaborar el seu cistell equilibrat.

Marques pròpies

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus 
i Compy són, entre d’altres, marques 
que Mercadona desenvolupa des del 
1996, els fabricants de les quals estan 
clarament identificats a l’etiquetatge.
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Assortiment  
més saludable

MÉS VARIETAT 
PER A DIETES 
VEGETARIANES I 
VEGANES

03

Mercadona ha continuat 

treballant per oferir als “Caps” 

un assortiment eficaç en el qual 

trobin tot el que necessiten 

per elaborar el seu cistell 

equilibrat i aportar la quantitat 

necessària de nutrients i energia 

a l'organisme

ALIMENTS 
SENSE SUCRES 
AFEGITS

02

UTILITZACIÓ 
D'INGREDIENTS  
100 %  
INTEGRALS

01
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MÉS 
OFERTA EN 
PRODUCTES 
FRESCOS

04

05

REDUCCIÓ 
D'ADDITIUS I 
SUCRES

06

ADAPTACIÓ 
DE LA MIDA AL 
CONSUM DE 
“EL CAP”
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Servei d'Atenció al Client

Mercadona manté una relació constant amb 

els seus clients basada en la transparència i 

l’honestedat, i en la qual el diàleg i la comu-

nicació són elements prioritaris que perme-

ten detectar les inquietuds dels “Caps”, avan-

çar-se a possibles anomalies i oferir respostes 

concretes a cada contingència. 

Sota aquesta filosofia, disposa d'un Servei 

d'Atenció al Client (SAC) que es compon de 

81 persones: 67 a Espanya i 14 a Portugal. 

Aquest equip ha atès els 250.000 dubtes, 

sol·licituds i propostes (230.000 a Espanya i 

20.000 a Portugal) que els “Caps” han tras-

lladat per telèfon o per correu, i ha tractat 

d'oferir la millor solució possible després d'un 

estudi individualitzat de cada cas. En aquest 

àmbit, cal destacar que el maig del 2022 es 

va unificar el número d'atenció al client per 

a Espanya i Portugal per facilitar el contacte 

dels clients amb aquest servei i es va mante-

nir el funcionament, l’horari, la gratuïtat i la 

disponibilitat els 365 dies de l'any.

A més, al llarg de l'any s'han mantingut actius 

els diferents perfils que Mercadona utilitza en 

xarxes socials per mantenir una relació estre-

ta amb els clients (Facebook, Twitter, YouTu-

be, Instagram i LinkedIn). A través d'aquests 

perfils, s'han abordat un total de 645.000 

converses (545.000 a Espanya i 100.000 a 

Portugal), un diàleg que ha permès detec-

tar punts de millora i consolidar el SAC com 

una de les eines més eficients per poder sa-

tisfer plenament “El Cap”, com persegueix la 

companyia.

Paral·lelament, en el decurs de l'any s'ha in-

crementat el nombre de FAQ al lloc web cor-

poratiu amb l'objectiu d'oferir als clients un 

mecanisme més àgil i directe per resoldre 

dubtes comuns. Alhora, s’ha reforçat el ser-

vei d'assistent virtual via WhatsApp, anome-

nat Carol, operatiu a Espanya les 24 hores del 

dia i els 7 dies de la setmana, que el 2022 ha 

mantingut un total de 25.000 converses amb 

els clients.

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

 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal 

PortugalEspanya

Telèfon d’atenció al client



Pedro, treballador del Servei d’Atenció al Client de Mercadona.
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Botigues i Mercadona Online

Dins de la seva missió, Mercadona identifica dos tipus de compradors: el físic, que acudeix a les botigues amb 

l'objectiu de cobrir les seves necessitats d'alimentació, beguda, cura personal, cura de la llar i cura d’animals de 

companyia, i el que ho fa a través de les plataformes digitals disponibles. Amb l'objectiu de satisfer-los tots dos, 

la companyia, les seves treballadores i treballadors i els proveïdors centren els esforços a desenvolupar i oferir 

productes i serveis d'una qualitat contundent a uns preus imbatibles, alhora que es respecta el medi ambient i 

l'entorn, i es fomenta una compra i un consum responsables.

Supermercats eficients (Botiga 8)

Mercadona ha continuat creixent l’any 2022, 

apostant per la proximitat i per la qualitat con-

tundent a preus imbatibles, i durant aquests 

mesos ha seguit consolidant un projecte dife-

rencial orientat a satisfer totalment “El Cap”. 

A finals de l'exercici, tenia una xarxa de 1.676 

supermercats a Espanya i Portugal, després 

d'haver tancat 49 botigues que no s'adaptaven 

als estàndards de qualitat de la cadena i d’ha-

ver-ne inaugurat 63 noves, 53 a Espanya i 10 a 

Portugal.

Per poder impulsar aquest creixement, ha in-

vertit 587 milions d'euros, 356 dels quals s'han 

destinat a aquestes obertures, 10 milions d'eu-

ros a equipament per als supermercats i 83 a 

l'adquisició de nous terrenys i locals. Al llarg de 

l’any, també s'han implementat millores impor-

tants a les botigues ja existents i s'han adaptat 

un total de 41 immobles al Model de Botiga Efi-

cient (Botiga 8), fet que ha suposat un esforç 

inversor de 138 milions d'euros. Gràcies a això, 

ha tancat l'any amb una xarxa de 1.287 super-

mercats eficients, enfront dels 1.183 de l'exercici 

precedent. 

Aquest model de botiga propi i pioner no sola-

ment ofereix una millor experiència de compra 

als “Caps”, amb una millor disposició de l'assor-

timent i més confort, sinó que també contribu-

eix a reforçar el compromís amb la sostenibili-

tat, ja que genera estalvis energètics de fins a 

un 40 % respecte d’una botiga convencional. 

De fet, gràcies a les tecnologies avantguardis-

tes i a l’aposta per la digitalització de molts 

processos, les Botigues 8 impulsen l'optimitza-

ció dels recursos naturals i el foment del con-

sum conscient i crític.

A punt per Menjar

Mercadona ha continuat treballant al llarg del 

2022 en la seva secció A punt per Menjar a 

Espanya i Pronto a Comer a Portugal, iniciati-

587 M€
invertits

356 M€ 
en obertures

10 M€ 
en equipament

83 M€ 
en nous terrenys i locals

138 M€ 
en reformes

botigues

1.676 
botigues reformades per adaptar-les 

al Model de Botiga Eficient

41



37

“El Cap”

ves amb què dona resposta a aquells “Caps” 

que opten per solucions de plats preparats 

variats i de qualitat en alguns dels seus àpats. 

Així, ha aconseguit tancar l'any amb aquesta 

secció a 972 botigues, 933 a Espanya i 39 a 

Portugal.

Des que es va iniciar el projecte l'any 2018, la 

companyia s'ha anat adaptant a les necessi-

tats i les tendències de consum dels clients 

any rere any. D'aquesta manera, en els darrers 

dotze mesos ha introduït nous plats. Concre-

tament, el servei A punt per Menjar ha incor-

porat macarrons a la bolonyesa o llenties, i 

els “Caps” que acudeixen a Pronto a Comer 

poden gaudir de sandes de leitão o bolinhos 

de bacalhau. Igualment, en tots dos països 

s'ha inclòs una àmplia varietat d'assortiment 

asiàtic compost per plats com yakisoba, poke 

de salmó o gyozes de porc i verdura.

A més, amb la finalitat d'oferir el millor servei, 

ha implantat a les 972 botigues amb aquesta 

secció un nou model de venda, en què s'ofe-

reix la majoria de l'assortiment en lliure servei, 

de manera que s’aconsegueix més agilitat, es 

redueix el temps d'espera a “El Cap” i se li 

garanteix una gran qualitat. Aquest projecte 

ha suposat un esforç inversor el 2022 de 50 

milions d'euros, xifra que li ha permès assolir 

una venda mitjana de 323 milions d'euros en 

tota la cadena.

Mari Carmen i Beatriz, “Caps”, a la zona de taules i cadires del supermercat de Casco Viejo a Talavera de la Reina, Toledo.

La secció 
A punt per 
Menjar està 
disponible en 
972 botigues 
d’Espanya i 
Portugal
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Mercadona Online

Al llarg del 2022, Mercadona ha seguit refor-

çant el desenvolupament del seu servei de 

compra online a Espanya, projecte que con-

tinua creixent i consolidant-se amb l'objectiu 

de satisfer els “Caps” que opten per aquest 

canal amb solucions concretes i eficients per 

a les seves necessitats. 

Per fer-ho, ha inaugurat dos nous Ruscs, magat-

zems exclusivament per a la venda online, a Ala-

cant i a Sevilla, que se sumen als tres que ja te-

nia operatius a València, Barcelona i Madrid. En 

el cas del Rusc d'Alacant, inaugurat el maig del 

2022, la companyia ha invertit 18 milions d'euros 

i reparteix a 200 codis postals de les províncies 

d’Alacant i Múrcia. En la construcció del Rusc de 

Sevilla, operatiu des del mes de novembre pas-

sat, Mercadona ha invertit 27 milions d'euros. El 

servei està disponible per als “Caps” online que 

fan les comandes des de 102 codis postals de 

part de les províncies de Sevilla i Huelva.

A més del Model de Ruscs, i per poder fer 

front a les necessitats dels “Caps” d'àrees 

amb menys densitat de comandes, Mercado-

na ha continuat treballant en el seu model de 

preparació i repartiment des de les botigues 

físiques: la Nova Telecompra, que aprofita 

l'experiència, la tecnologia i part dels pro-

cessos desenvolupats als Ruscs per reduir el 

temps de preparació de les comandes, que 

es fa amb més agilitat, una optimització con-

siderable dels recursos físics i una reducció 

dels sobreesforços per part dels treballadors. 

Rosario i José Damián, treballadors del Rusc d’Alacant.
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Mercadona Tech

El 2022 Mercadona Tech ha 
obert oficina a Madrid. La divisió 
tecnològica que desenvolupa els 
processos i el software de la compra 
online de Mercadona ha triat un edifici 
emblemàtic al passeig de Recoletos, 
al costat de la plaça de Cibeles, que 
permetrà incrementar la seva aposta 
per aquest projecte centrat en el 
desenvolupament dels productes 
digitals per a la companyia.

Després de provar-lo en tres botigues el 2021, 

i amb l'objectiu d'expandir-se a la resta de 

ciutats, durant el 2022 aquest servei s’ha po-

sat en marxa en diverses províncies més, com 

Lleida, Girona, Almeria o Navarra, fins a elevar 

a 18 el nombre de botigues que l’oferien al 

tancament de l’any.

Per poder arribar a casa dels “Caps” online 

des dels Ruscs, Mercadona compta amb 

un equip que es compon de més de 2.000 

persones, totes amb ocupació estable i de 

qualitat, i amb una formació específica. Dins 

d’aquesta plantilla es troba Mercadona Tech, 

la divisió que analitza, planifica i desenvo-

lupa els processos i la tecnologia d’aquest 

projecte. En definitiva, un equip que ha estat 

clau per poder aconseguir unes vendes de 

540 milions d'euros.

Atesa l'evolució que ha experimentat aquest 

canal, així com el suport creixent dels seus 

usuaris, la companyia seguirà accelerant 

els plans de creixement online, per a la qual 

cosa ja té prevista la inauguració l'any 2023 

del Minirusc ubicat a Boadilla del Monte (Ma-

drid), així com el desenvolupament i l’expan-

sió dels models de Nova Telecompra i Nou 

Servei a Domicili.

treballadores i treballadors 

+2.000

Ruscs (magatzems per
preparar les comandes online)

5

de facturació

540 M€
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Salut i seguretat  
de la plantilla

Ocupació estable i 
de qualitat

Apostar per les 
persones

01 02 03

EL  
TREBALLADOR

Mercadona té una plantilla cohesi-
onada i altament compromesa de 
99.000 persones, la implicació diària 
de les quals ha estat determinant per 
afrontar amb èxit el context d'incer-
tesa viscut. Gràcies al seu alt acom-
pliment, la companyia ha accelerat el 
seu procés de transformació i ha con-
tinuat avançant cap a un model de 

contrastació conegut per tots, basat 
en la transparència i la comunicació 
fluida, amb el qual ha aconseguit con-
trolar els costos de cada procés, es-
morteir l'impacte de la inflació i, per 
mitjà d'un assortiment eficaç de mà-
xima qualitat i a preu imbatible, cor-
respondre a la confiança que “El Cap” 
li diposita diàriament.
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Ocupació estable  

i de qualitat

Per a Mercadona, les persones que formen la plantilla són un element clau del seu projecte. Són un factor prio-

ritari i fonamental per satisfer plenament “El Cap” a través de l'excel·lència en el servei i la qualitat. Conscient de 

la seva rellevància, motiva i reté el conjunt de la plantilla a través del seu lot de valor, que es concreta en unes 

condicions altament competitives, en un entorn de treball estable, amb salaris per sobre de la mitjana del sector 

i una política de recursos humans que, a més, aposta per la formació, la projecció professional, l'impuls al talent, 

el foment de la conciliació i el respecte a la igualtat i la diversitat.

Edats

14 % 30 % 40 %
fins a 29 anys 30-39 anys 40-49 anys més de 50 anys

16 %

botigues logística oficines
82 % 12 % 6 %

Àrea d'activitat

61 %
dones homes

39 %

Gènere

Encarni, treballadora del supermercat de La Noria a Múrcia.

Distribució de la plantilla 99.000 treballadores i 
treballadors
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Indicadors de plantilla

Per poder abordar els reptes marcats i seguir li-

derant un sector tan competitiu com el de la dis-

tribució, la companyia ha incorporat més talent 

al llarg d'aquests dotze mesos: 3.200 persones 

en total, 2.200 a Espanya i 1.000 a Portugal, to-

tes amb contractes fixos i de qualitat.

Gràcies a això, ha tancat l'any amb una plantilla 

composta per 99.000 persones, 95.500 a Espa-

nya i 3.500 al país lusità, un equip d'alt rendi-

ment que persegueix l'excel·lència i al desenvo-

lupament, la formació i la projecció del qual es 

destinen recursos importants, convençuda que 

invertir en les persones és fer-ho en el futur de 

la companyia i dels retorns que implica aplicar 

la veritat universal: “per poder rebre, primer s’ha 

de donar”.  

Sota aquesta filosofia, la política de recursos 

humans de Mercadona reconeix l'esforç i el 

compromís amb salaris que, des de fa anys, es-

tan per sobre del sector, així com del salari mí-

nim interprofessional, en el cas d'Espanya, i del 

salari mínim nacional, a Portugal. Al tancament 

de l'exercici, i en coherència amb el Model de 

Mercadona, el Comitè de Direcció va acordar 

incrementar el sou de tota la plantilla d'acord 

amb l'IPC. D'aquesta manera, els salaris a Espa-

nya han registrat una pujada el 2023 del 5,7 % 

i els de Portugal es van incrementar un 9,6 %. 

En aquest últim cas, addicionalment, la compa-

nyia ja s'havia compromès a augmentar el salari 

d'entrada al personal base un 11 %. 

A banda de tot això, el rendiment individual de 

cada treballadora i treballador es reconeix a 

través d'una política de retribució variable amb 

la qual s’incentiva el lideratge i la productivitat. 

D'aquesta manera, la companyia comparteix 

els seus beneficis amb tots els qui s'impliquen 

i assoleixen els objectius específics anuals, prè-

viament marcats. L’any 2022 això s'ha traduït 

en un total de 405 milions d'euros destinats en 

concepte de primes per objectius, repartits en-

tre el 99 % de les persones amb més d'un any 

d'antiguitat.
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Jonathan, treballador del supermercat de Fuente Capala a Navalmoral de la Mata, Càceres. 
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* El salari mínim de Mercadona a Espanya és 

aproximadament un 20 % superior al salari mínim 

interprofessional (1.260 € bruts/mes); en l'últim 

tram, és un 62 % més (pagues extres incloses).

* El salari mínim de Mercadona a Portugal és 

aproximadament un 28 % superior al salari mínim 

nacional (887 € bruts/mes); en l'últim tram, és un 

75 % més (pagues extres incloses). Però, a més, 

amb l'objectiu de continuar creixent al país veí i 

en la seva aposta per la promoció de condicions 

Espanya

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

*1.507 € 1.655 € 1.837 € *2.039 €

1.282 € 1.375 € 1.505 € 1.645 €

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

Brut/mes

Net/mes

En vigor 01/01/2023. Increment de l'IPC del 5,7 %.

laborals competitives i de qualitat, la companyia 

ha decidit elevar aquest salari mínim un 11 %, fins 

als 1.133 bruts al mes, a partir del mes de gener 

del 2023.

** En tots dos països, al sou brut anual cal afe-

gir la prima per objectius, que des del primer any 

d'antiguitat i fins a assolir el tram 5 és d'una men-

sualitat, i a partir del segon any com tram 5 és de 

dues mensualitats. 

al salari mínim interprofessional 

 20 %
al salari mínim interprofessional

 62 %

Portugal

*1.133 € 1.258 € 1.397 € *1.550 €

915 € 1.003 € 1.072 € 1.160 €

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

Brut/mes

Net/mes

En vigor 01/01/2023. Increment de l'IPC del 9,6 %.

al salari mínim nacional 

 28 %
al salari mínim nacional 

 75 %
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Apostar per les persones

El model de recursos humans de Mercadona propicia un entorn laboral dirigit al creixement i el desenvolupa-

ment de la plantilla, tant en l'àmbit personal com professional. Per a això, impulsa nombroses mesures, moltes 

d'elles pioneres, que es deriven de compromisos irrenunciables, com la formació i l'aprenentatge continu, la 

defensa del principi d'igualtat de tracte i d’oportunitats, el foment de la conciliació o la col·laboració constant. 

Aquestes iniciatives permeten disposar d'una plantilla d'alt rendiment que es consolida com la millor del seu 

sector any rere any.

Formació i aprenentatge continus

Per a Mercadona, la inversió en la formació de 

tots els qui formen part de la plantilla és una 

de les seves palanques de creixement princi-

pals. Genera retorns directes no solament de 

caràcter quantitatiu, amb un increment nota-

ble de la productivitat, sinó també qualitatiu, 

derivats de la consolidació d'un model que 

sap aprofitar el talent individual per superar 

els reptes conjunts a través de la col·labora-

ció constant.

Així, la plantilla rep formació general, comuna 

per a totes les persones de la companyia, i 

formació de caràcter més específic, que per-

met afrontar les responsabilitats derivades 

d'un lloc concret amb més solvència. L'exem-

ple més clar de formació transversal és el Pla 

d'Acollida que es rep el primer dia de feina 

i en què, a més de la benvinguda, s'incideix 

en aspectes fonamentals relacionats amb la 

seguretat laboral i la prevenció. A més, durant 

sis mesos cada treballadora i treballador rep 

formació en el model que ha d'aplicar en el 

seu dia a dia.

L’any 2022, en el marc d'aquest compromís 

amb la formació, s’han destinat un total de 

100 milions d'euros a consolidar i millorar les 

habilitats i el coneixement de la plantilla, que 

s'han concretat en un total de 3 milions d'ho-

res de formació. Aquest esforç ha permès 

intensificar l'aprenentatge de nous proces-

sos i eines. En aquest exercici, Mercadona ha 

engegat un nou centre de formació ubicat a 

Porto, on les treballadores i els treballadors 

d’Irmãdona disposen de nou sales per for-

mar-se d’una manera tant teòrica com pràc-

tica, i de dos espais per fer formacions per 

videoconferència. A Lisboa també s'ha cons-

truït un altre centre d'aquestes característi-

ques, que obrirà les portes el 2023. 

A més, Mercadona ha seguit impulsant el seu 

programa Directius Líders, que des que es va 

posar en marxa l’any 2009, ha permès refor-

çar la formació d'un total de 4.665 persones 

que formen part del seu equip directiu. L’any 

2022, a més, 583 persones han millorat les se-

ves habilitats i el lideratge a través d'aquest 

programa, amb una inversió mitjana que su-

pera els 40.000 euros per persona. Paral·le-

lament, la companyia ha continuat reforçant 

els seus plans de formació amb programes 

externs quan ha calgut en funció de l'especi-

alització i ha seguit apostant per la formació 

online, tret dels casos en què la presencialitat 

veritablement aporta valor als participants. 

Igualment, en el decurs de l'any un total de 

1.171 treballadores i treballadors han estat 

promocionats a llocs de més responsabilitat 

a Espanya i Portugal gràcies a la seva capaci-

tat, vàlua i compromís, fet que evidencia que 

Mercadona és un projecte empresarial que 

permet als membres que el componen créi-

xer al ritme que ho fa la companyia. 

És un projecte que aposta per les persones, 

que hi inverteix, capaç de retenir talent i de 

ser una opció real per al desenvolupament 

d'una vida laboral completa. De fet, el 2022 

un total de 111 persones es van jubilar a Mer-

cadona, la majoria d'elles després d'estar-hi 

vinculades durant dècades. La companyia 
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agraeix a tots l'esforç i la implicació demos-

trats durant tot el recorregut a l'empresa, ja 

que el seu compromís ha contribuït a acce-

lerar i consolidar el Projecte Mercadona, un 

projecte empresarial que genera ocupació, 

prosperitat i riquesa.

Activo2: una eina col·laborativa

El 2022, Mercadona ha seguit impulsant Ac-

tivo2, una aplicació de desenvolupament 

propi que permet a tots els qui formen part 

de la plantilla estar informats constantment 

de l'evolució de l'empresa i, pràcticament a 

temps real, dels objectius i les fites que es 

van assolint. Gràcies a aquest canal de co-

municació interna, que a més és una eina 

col·laborativa, es detecten oportunitats de 

millora importants a través dels comentaris 

de les treballadores i els treballadors, que 

el 2022 han arribat als 22.000, xifra que re-

presenta una mitjana de 110 interaccions per 

publicació.

En aquest exercici, l'app ha inclòs nombroses 

millores, com ara la possibilitat per a la planti-

lla de les botigues de consultar les vacances i 

els horaris mensuals. En conjunt, ha contribu-

ït a reforçar l'orgull de pertinença i a compar-

tir informació rellevant mitjançant les 205 pu-

blicacions i els gairebé 500 exemples difosos 

amb més de 13,9 milions de visualitzacions en 

total, que representen una mitjana de 68.000 

visualitzacions per publicació, relacionades, 

per exemple, amb els moviments d'assorti-

ment, la igualtat, la salut i la prevenció labo-

ral, les obertures de botigues i blocs logístics, 

o els avanços en matèria de sostenibilitat.

Vicen Balaguer, 49 anys d'esforç i dedicació a Mercadona

El 31 de desembre es va jubilar una persona molt 
especial per a tots els qui formem Mercadona: la cap de 
gabinet de presidència, Vicen Balaguer. Han estat 49 
anys en els quals Vicen s’ha dedicat a desenvolupar i a 
fer créixer el Projecte Mercadona. Quan l'únic capital 
de què disposava la companyia a l’inici, allà als anys 
setanta, era la il·lusió, l'autoexigència, l'entusiasme 
i la voluntat de contribuir al somni empresarial de 
joventut de Juan Roig, Vicen sempre hi era.

Ella ha servit de pilar i d’inspi-
ració per a tots els qui formem 
Mercadona. El seu esforç i la 
seva dedicació sempre seran un 
exemple. Les 99.000 treballado-
res i treballadors de Mercadona 
et desitgem que aquesta nova 
etapa sigui tan fructífera com la 
que acabes de deixar.
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Compromesos amb la igualtat i la diversitat

El model de gestió de recursos humans de 

Mercadona fomenta la igualtat i la diversitat, 

valors fonamentals que per a la companyia 

són irrenunciables. Ho fa a través de l'equitat 

en tots els àmbits i a tots els efectes, i rebutja 

qualsevol classe de discriminació per raó de 

sexe, orientació sexual, discapacitat, edat, na-

cionalitat o d’altra índole. 

En aquest sentit, cal destacar que la compa-

nyia disposa d’un Pla d'Igualtat signat l’any 

2009 que s'ha anat adaptant al desenvolu-

pament normatiu en aquesta matèria a Espa-

nya, un pla que manté viu i que es troba en 

un procés de millora constant. Per mitjà d’ell, 

s'avança en la igualtat de tracte i d’oportuni-

tats entre dones i homes, i es reforça la inte-

gració de la perspectiva de gènere en la ges-

tió de l'empresa. A més, el Pla d'Igualtat de 

Mercadona és un compromís envers la planti-

lla i la resta de la societat, un compromís per 

garantir la corresponsabilitat entre dones i 

homes, assegurar l'equitat retributiva, basada 

en el principi “mateixa responsabilitat, mateix 

sou”, i prevenir la violència de gènere i prote-

gir les víctimes.   

Un exemple clar és el protocol d'actuació en 

cas de violència de gènere que la companyia 

va engegar l’any 2013. Des d'aquesta data, 

s'utilitza per protegir i ajudar les víctimes 

d'aquest tipus de violència, a les quals s’ofe-

reix un suport ràpid i directe en matèria assis-

tencial, psicològica i jurídica, així com avantat-

ges concrets relacionats amb el lloc de treball, 

com l'excedència, la reducció de jornada o el 

trasllat, que són un suport important per a les 

treballadores víctimes de violència.

També des del 2013 està subscrita al Pacte 

d'Estat contra la Violència de Gènere i per-

tany al grup “Empreses per una societat lliure 

de violència de gènere”, alhora que participa 

amb assiduïtat en campanyes de sensibilitza-

ció, com les del Dia Internacional de la Dona, el 

Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència 

2.163 
dones 

directives 

46 % 

Dionisio, treballador del supermercat de La Florida a Oviedo, 
Astúries. 

Daiana, treballadora del supermercat d’Urgezes  
a Guimarães, Braga. 
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contra les Dones, tant a Espanya com a Por-

tugal, la Carrera contra la Violència de Gènere 

o la campanya del 8 de març “Junt@s sumem 

més”. En el cas de Portugal, Irmãdona també 

és signant del Pacte contra la Violència des de 

l’any 2020 i disposa d’un protocol contra la vi-

olència domèstica semblant al que manté a Es-

panya, però adaptat a la legislació portuguesa.

Aquesta política d'igualtat i equitat queda 

avalada per les xifres: el 61 % de la plantilla de 

Mercadona es compon de dones; 2.163 treba-

lladores, el 46 % del total, ocupen llocs direc-

tius, i 571 han accedit el 2022 a llocs de més 

responsabilitat dins de la companyia. 

A conseqüència de tot aquest compromís glo-

bal amb la igualtat, Mercadona ha estat reco-

neguda per tercer any consecutiu com a em-

presa líder en diversitat, i ha ocupat el novè 

lloc del rànquing Financial Times Diversity 

Leaders, concretament del sector del comerç 

minorista, en què participen 75 empreses.

Alba i Teresa, treballadores del supermercat 
d’Avenida Pontevedra a A Estrada, Pontevedra. 

Ángel, treballador del supermercat de Guadalquivir 
a Ronda, Màlaga. 

Iniciatives a favor de la diversitat

Mercadona col·labora des del 2016 amb 
la Fundació Capacis, els usuaris de la 
qual s’encarreguen de la construcció i 
el manteniment dels jardins urbans que 
la companyia té a diverses botigues. 
Paral·lelament, participa des del 2019 
en un conveni amb la Fundació ONCE 
orientat a la inclusió sociolaboral de 
persones amb diferents graus de 
discapacitat. De la mateixa manera, 
des de l’any 2011 potencia el Projecte 
Trencadís, que dona feina a més de 
800 persones de 27 fundacions i 
centres ocupacionals per a l’elaboració 
dels murals que decoren la secció de 
la peixateria de les botigues. Aquests 
projectes, juntament amb les persones 
que duen a terme la seva activitat a 
Mercadona, permeten a la companyia 
incentivar i aprofitar el talent de més 
de 5.000 persones amb capacitats 
diferents. 



Gracielinda, treballadora del supermercat de Taguspark a Oeiras, Lisboa. 
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Mesures per a la conciliació

Afavorir el benestar de les treballadores i els 

treballadors és fonamental per consolidar un 

equip motivat i cohesionat. Per això, Merca-

dona fomenta el respecte a la jornada laboral 

i analitza la singularitat de cada lloc de treball 

i les necessitats de les persones amb l'objec-

tiu de desenvolupar polítiques i estratègies 

amb les quals consolidar un clima laboral que 

promogui la conciliació professional i perso-

nal. Aquestes mesures s'inclouen en el Pla 

d'Igualtat i l'acrediten com a una companyia 

compromesa amb tots els qui formen part 

del seu projecte. 

En aquest sentit, per exemple, a Espanya les 

treballadores i els treballadors que acaben de 

ser mares i pares han pogut ampliar un mes 

el permís per naixement que estableix la llei 

i disposar de 20 setmanes per a la cura del 

nadó. El 2022 ho han fet un total de 2.000 

persones.  Aquestes mares i pares també po-

den optar per una excedència per a la cura de 

filles i fills fins als 12 anys, o mantenir un horari 

reduït fins que compleixin els 15 anys, amb el 

compromís per part de l'empresa de recupe-

rar el seu contracte a temps total al terme. 

Igualment, s’ofereix a la plantilla la possibilitat 

d'acollir-se a una excedència si cal cuidar un 

familiar consanguini, amb una durada de fins 

a cinc anys. També es pot sol·licitar la mobi-

litat geogràfica per poder fer front a aquesta 

situació. A més, les treballadores víctimes de 

violència de gènere poden optar per una ex-

cedència de fins a tres anys, amb reserva del 

lloc de treball. 

La companyia manté l'horari 5+2 a les seves 

botigues d'Espanya. D’ençà de la seva imple-

mentació l'any 2020, aquest sistema pioner 

garanteix a les treballadores i els treballadors 

vuit caps de setmana llargs a l'any, de dis-

sabte a dilluns, així com dos dies de descans 

setmanals. Per la seva banda, als blocs logís-

tics ofereix un sistema de torns, amb jornada 

intensiva i calendari anual conegut. En el cas 

de Portugal, tant la plantilla dels establiments 

com la dels magatzems té dos dies consecu-

tius de descans, ja que les botigues obren de 

dilluns a diumenge.

Totes aquestes polítiques de gran rellevància 

social fan de Mercadona una companyia que 

s'implica en la millora constant de les condi-

cions de la seva plantilla i que aposta per la 

conciliació. Ho reflecteixen les 3.574 persones 

que el 2022 han gaudit de permisos per nai-

xement, les 1.309 treballadores i treballadors 

que han sol·licitat una excedència per cura de 

filles o fills, o els 14.928 membres de la planti-

lla que han gaudit de jornades reduïdes.

persones han gaudit  
de permisos per 

naixement

3.574
persones han sol·licitat 
excedències per cura  

de filles o fills

persones han  
gaudit de jornades  

reduïdes

1.30914.928
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Salut i seguretat de la plantilla

Protegir la salut del conjunt de la plantilla i vetllar per la seva seguretat laboral és un compromís que Mercadona as-

sumeix com una responsabilitat i al qual, com a tal, destina recursos i esforços importants. És una tasca que aborda 

a través de la prevenció i d'una xarxa de professionals sanitaris interns, conscient del fet que invertir per garantir la 

seguretat de les treballadores i els treballadors és assegurar la seva salut i el futur de la companyia.

Pla de prevenció i servei mèdic

Any rere any, Mercadona reforça el coneixe-

ment i la formació en prevenció de la planti-

lla, tasca en què estan involucrats tots i cada 

un dels llocs de treball, i que aborda a través 

del seu Pla de Prevenció i Programa de Salut. 

Per a això, el 2022 ha continuat comptant 

amb la col·laboració de serveis de prevenció 

aliens, en concret de Quirón Prevención, Pre-

vis, Preving i Cualtis, que han contribuït en 

l'àmbit de la vigilància de la salut, de l'apre-

nentatge i de la prescripció de criteris, així 

com en el desenvolupament de nous proces-

sos, la promoció de l'ergonomia i la higiene 

industrial, i la implementació de diferents 

protocols i iniciatives per minimitzar els acci-

dents de treball i les malalties professionals.

De la mateixa manera, s’ha seguit desenvolu-

pant i avançant el servei mèdic i de prevenció 

propi a Espanya i Portugal, que al tancament 

de l’exercici es compon de 214 persones, en-

tre les quals hi ha metges, infermers, direc-

tius d'àrees de la salut i treballadores i tre-

balladors del servei telefònic denominat 3C 

(Call Center Consulta). El servei 3C ha seguit 

donant assistència sanitària telefònica les 24 

hores del dia al conjunt de la plantilla. L’any 

2022 ha rebut prop de 400.000 consultes, 

amb una mitjana de 1.700 trucades diàries. 

Aquestes xifres avalen la seva bona accep-

tació i eficiència des que es va engegar el 

2020 en el context de la COVID-19.

En aquest sentit, cal recordar que el primer 

trimestre de l'exercici 2022 va estar marcat 

per la pandèmia, motiu pel qual Mercado-

na va mantenir gran part de les mesures 

de seguretat i protecció per als clients i la 

plantilla d'acord amb les recomanacions de 

les autoritats sanitàries. De fet, gràcies a la 

detecció precoç de possibles casos posi-

tius, la companyia va prescriure les pautes 

que calia seguir i va minimitzar els possibles 

contagis.

104  
avaluacions de riscos dels 
nous centres i les reformes 

realitzades

29 
dies de durada 

mitjana de la baixa

27 M€ 
d'inversió en prevenció de 

riscos laborals i salut

* Índex d'incidència = nre. d'accidents amb baixa per cada 1.000 treballadores i treballadors.

28,78 ‰*  
incidència d'accidents 

de treball
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Espais col·laboratius a les noves oficines 

d'Albalat dels Sorells

El 2022 Mercadona ha seguit potenciant el 

seu nou model d'oficines, que es va iniciar 

l’any 2020 a Vila Nova de Gaia (Porto). Així, 

ha inaugurat les instal·lacions d'Albalat dels 

Sorells (València), que en acabar l'any alber-

gaven 250 treballadores i treballadors. Les 

noves oficines, el disseny de les quals és a 

càrrec de l'estudi ERRE Arquitectura, s’han 

concebut com un entorn que fomenta la col-

laboració i l'intercanvi de coneixement entre 

les diferents parts del procés per afavorir 

l'execució i l'agilitat en la presa de decisions. 

El projecte, dissenyat en tres fases, va co-

mençar el 2014 amb la posada en marxa del 

seu Centre de Processament de Dades (CPD) 

i el de Serveis. La segona fase, iniciada l’any 

2018, es completarà al llarg dels tres anys 

vinents, amb la incorporació progressiva de 

les treballadores i els treballadors a aques-

tes noves instal·lacions en les quals Merca-

dona preveu invertir 100 milions d’euros en 

aquest període. El nou espai, pensat per sa-

tisfer les necessitats i les experiències de les 

treballadores i els treballadors, presenta fins 

a 15 tipologies d'ambients diferents perquè 

cada persona pugui triar en funció de la tas-

ca que hagi d’exercir. D'aquesta manera, el 

model tradicional de despatxos ha evolucio-

nat a un d'espais oberts, més col·laboratius 

i creatius. Les instal·lacions incorporen un 

menjador ampli i funcional, amb una oferta 

gastronòmica completa i variada perquè les 

treballadores i els treballadors puguin se-

guir una dieta sana i equilibrada. A més a 

més, disposen d'una àrea de vènding, ano-

menada Kiosko Hacendado, perquè en el 

temps de descans el conjunt de la plantilla 

pugui gaudir d'una selecció de l'assortiment 

que hi ha als supermercats. Paral·lelament, 

les noves oficines tenen també una àmplia 

zona d'aparcament que inclou places per a 

patinets i bicicletes, i punts de recàrrega per 

a vehicles elèctrics.

Com a mostra de l’aposta per la sostenibi-

litat i el medi ambient, l’edifici disposa de 

patis enjardinats interns que contribueixen a 

absorbir la contaminació i a produir oxigen, 

i té una orientació est-oest, que afavoreix 

l’aprofitament de la llum solar i la reducció 

conseqüent del consum elèctric. A banda 

d’això, per a la construcció s’estan fent servir 

materials de producció local, és a dir, de qui-

lòmetre 0, de manera que es redueix al mà-

xim la seva petjada de carboni. També s’hi 

han instal·lat 380 plaques fotovoltaiques i un 

sistema de gestió intel·ligent de l’edifici per 

garantir l’ús eficient i racional dels recursos.

Aquest projecte continua en desenvolupament 

i està previst que la darrera fase comenci l’any 

2023 i acabi el 2025 amb la construcció d'un 

nou centre de coinnovació. D'aquesta manera, 

les noves oficines albergaran finalment 2.600 

persones, que es traslladaran progressivament 

durant els tres anys vinents.

Solucions tecnològiques innovadores

Les noves oficines d’Albalat dels Sorells (València) disposen d’un nou sistema de reserva 
de sales, armariets intel·ligents, impressió més sostenible i retinguda, suport informàtic, 
entre altres solucions integrades en una app mòbil. També s’ha creat la barra IT, un suport 
amb experts informàtics que atenen dubtes i incidències, i que fomenta la transformació 
digital que s’està duent a terme a tota l’empresa.
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d’inversió entre el 2018 i el 2024
100 M€

Oficines d’Albalat dels Sorells (València)

Armariets intel·ligents 
que les treballadores i els 

treballadors controlen 
des d'una aplicació  

mòbil pròpia

Menjador amb una  
oferta gastronòmica 

variada, completa  
i de qualitat

Zones exteriors 
enjardinades i ecoeficients, 

que absorbeixen la 
contaminació, generen 

oxigen i afavoreixen 
l'aprofitament de  

la llum solar
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El Treballador

Gloria Hernández, responsable de projectes a ERRE Arquitectura; Nichan Bakkalian i Victor Ferré, responsable 
d’organització i director tècnic de Mercadona, juntament amb els seus equips, i responsables d’obres i compres de 
la companyia, que s’han encarregat de dur a terme el projecte de les noves oficines d’Albalat dels Sorells, València.
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Logística eficient i 
sostenible

Un model basat en 
el compromís

Aguditzar l'enginy en 
el context actual

01 02 03

EL  
PROVEÏDOR

L’any 2022 Mercadona i els seus pro-
veïdors han fet passos importants en 
el seu camí cap ser Totaler Radical. Ho 
han fet a través d'un assortiment efi-
caç, capaç de satisfer “El Cap” sempre. 
Uns proveïdors amb una especialitza-
ció i un coneixement del mercat que 
garanteixen la prescripció òptima en 

cada producte i que s’han seguit adap-
tant a la brutal transformació en què la 
companyia està immersa per continu-
ar impulsant un model de relació únic 
que ha esdevingut un dels seus millors 
avantatges competitius: una cadena de 
subministrament eficient en què totes 
les baules són rendibles. 

57



58

Un model basat en  

el compromís

El Proveïdor constitueix una baula clau en el Model de Mercadona i el seu compromís és fonamental per crear 

les condicions necessàries per abordar l'objectiu principal de la companyia: satisfer plenament “El Cap”. De 

fet, ocupa un lloc essencial en el procés de brutal transformació en què està immersa i amb el qual persegueix 

impulsar de manera eficient el seu assortiment eficaç i el desenvolupament de la cadena de subministrament.

Per això, Mercadona estableix amb els seus 

proveïdors una relació basada en la transpa-

rència, la confiança i la planificació, en què 

el compromís amb la qualitat i l'especialitza-

ció és inqüestionable. Aquesta relació perse-

gueix el creixement compartit i garanteix en 

cada producte la màxima qualitat, un preu 

imbatible i un servei excel·lent, amb criteris 

d'elaboració ètics pel que fa a la producció 

sostenible i la responsabilitat social. 

Bones pràctiques

Mercadona és una empresa compromesa 

que aborda la seva activitat d'una manera 

responsable. És per això que està adherida 

des de fa anys 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. Impulsat pel 

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 

(MAPA), aquest codi persegueix introduir 

i consolidar pràctiques comercials justes 

en el sector agroalimentari, objectiu per al 

qual col·labora amb nombroses associacions 

del conjunt de la cadena agroalimentària a 

Espanya. 

A Portugal, la companyia és signant del Codi 

de Bones Pràctiques en la Cadena Agroali-

mentària des del 2019. L’objectiu d’aquest 

codi és millorar la relació comercial entre els 

agents econòmics, treball fonamental per 

assegurar un equilibri i una cooperació de-

sitjables entre les diferents parts implicades, 

no solament en defensa dels seus interessos 

sinó també en defensa dels consumidors.

A més d'això, tant Mercadona com Irmãdona 

comparteixen i exigeixen als proveïdors amb 

què col·laboren el compliment d'unes pautes 

de conducta ètica, alineades amb els princi-

pis del Pacte Mundial de les Nacions Unides 

i dels convenis de l'Organització Internaci-

onal del Treball (OIT). Aquestes normes es 

tradueixen en l'exigència d'un compromís 

ferm en matèria de drets humans i ètica la-

boral, seguretat i higiene en el treball, medi 

ambient i sostenibilitat, alhora que promoci-

onen la igualtat, independentment del país 

on es dugui a terme l'activitat. En cas d'in-

compliment, la companyia es reserva el dret 

de posar fi a la relació comercial d’una ma-

nera immediata, prèvia comunicació escrita 

al proveïdor.

Benestar animal

Mercadona disposa d'una Política de Benes-

tar Animal que es fonamenta en els principis 

de l'Organització Mundial de Sanitat Animal 

(OIE) sobre aquesta matèria. A conseqüèn-

cia d'aquest compromís, la carn, la llet i els 

ous procedeixen de proveïdors certificats en 

estàndards de benestar animal reconeguts i 

avalats, tant en la fase de granja com durant 

el transport i el sacrifici posterior. 

Per la seva banda, tots els proveïdors d'ous 

d’Irmãdona disposen d’aquest certificat de 

benestar animal. Pel que fa als proveïdors de 

Pautes de 
Conducta Ètica 

per a proveïdors

https://info.mercadona.es/ca/pautes-de-conducta-etica-per-als-proveidors
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carn, se segueix treballant perquè tots esti-

guin certificats el 2023.

A més, ja s’ofereixen referències d'ous de ga-

llines lliures de gàbia a tota la cadena, tant 

de gallines de pagès com criades a terra. Per 

continuar avançant en aquest compromís, la 

companyia té com a objectiu garantir que el 

100 % dels ous frescos sigui de gallines lliures 

de gàbia i criades en sistemes no combinats 

abans de finals de l’any 2025.

Així mateix, tots els proveïdors amb centre 

de sacrifici que col·laboren amb Mercadona 

Ovelles del proveïdor Queijaria Victor Fernandes a Azeitão, Setúbal. 

a Espanya disposen de sistemes d'enregis-

trament i emmagatzematge d'imatges a les 

seves instal·lacions amb l'objectiu de garan-

tir bones pràctiques. També cal destacar que 

els productes cosmètics de la marca Deliplus 

que es venen a les 1.676 botigues d'Espanya i 

Portugal no es testen en animals.

En el cas de Mercadona, els proveïdors de 

carn i llet estan adherits al Pla Nacional de 

Resistència als Antibiòtics (PRAN) que im-

pulsa l'Agència Espanyola de Medicaments i 

el Ministeri de Sanitat. 

Política de 
Benestar Animal

https://info.mercadona.es/ca/cuidem-el-planeta-0/els-nostres-fets/la-politica-de-benestar-animal-de-mercadona/news
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Pesca Sostenible

Mercadona fomenta la sostenibilitat tant en 

l'àmbit de la pesca extractiva com en el de 

l'aqüicultura. És per això que col·labora exclu-

sivament amb proveïdors que comparteixen 

els principis de la seva Política de Compra de 

Productes de la Pesca, que garanteix el com-

pliment de les mesures de l'ordenament en 

vigor i que defensa pràctiques sostenibles, 

com l'eliminació d'espècies amenaçades o 

en perill d'extinció del seu assortiment o l'as-

segurament de la traçabilitat des de l'origen 

fins a la venda, independentment del tipus 

d'espècie de què es tracti.

Així, doncs, tots els proveïdors d'aqüicultura, 

tant els que treballen amb Mercadona com 

els que ho fan amb Irmãdona, estan certi-

ficats en estàndards reconeguts internaci-

onalment, que avaluen els seus processos i 

avalen els aspectes mediambientals, socials 

i de seguretat alimentària associats a la seva 

activitat.

En aquest sentit, un exemple de bones pràc-

tiques és el cas del proveïdor Lerøy Seafood 

que, any rere any, i també el 2022, renova les 

seves certificacions en seguretat alimentària i 

medi ambient, amb les quals acredita que tot 

el salmó fresc que la companyia ven prové de 

piscifactories sostenibles i responsables. 

En aquesta mateixa línia, els proveïdors Es-

curís i Frinsa fa anys que garanteixen que el 

100 % de la tonyina en conserva Hacendado 

procedeix de caladors responsables i sosteni-

bles, objectiu per al qual col·laboren estreta-

ment amb la International Seafood Sustaina-

bility Foundation (ISSF).

Per la seva banda, el 2022 Irmãdona s'ha ad-

herit a la iniciativa “Comprobante Compra en 

Lonja”, que va crear Docapesca l’any 2010 

amb l'objectiu de contribuir a la valoritza-

ció del sector portuguès de la pesca, a favor 

d'una retribució més justa al pescador i per 

promoure alhora una alimentació saludable 

amb productes frescos i de proximitat.

Agricultura sostenible

Els proveïdors de fruita i verdura de Mercado-

na estan certificats sota l'estàndard de sos-

tenibilitat de Global GAP, que persegueix el 

foment i el desenvolupament de pràctiques 

de producció segures i sostenibles. A conse-

qüència d'això, acrediten una activitat res-

ponsable que garanteix la seguretat alimen-

tària, la traçabilitat, la salut i seguretat dels 

treballadors, la protecció del medi ambient i 

l'ús eficaç dels recursos, factors amb els quals 

avancen cap a la consecució de l'Objectiu de 

Desenvolupament Sostenible 12 de consum i 

producció responsables.

Mercadona cerca sinergies amb 
els diferents sectors per millorar el 
funcionament de la cadena, com 
ha quedat constància amb la visita 
al centre de coinnovació del Jarro 
(“Jarrods”) a Paterna (València) que 
el 5 de juliol va fer la plataforma 
Carne y Salud, que agrupa les 
sis interprofessionals càrnies 
Asici, Avianza, Intercun, Interovic, 
Interporc i Provacuno.

Política de 
Compra de 

Productes de 
la Pesca

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
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Gràcies a aquesta aposta per la sostenibilitat 

del sector, els proveïdors agrícoles de Merca-

dona creixen i es consoliden any rere any. N’és 

una mostra evident Agroponiente, amb qui la 

companyia col·labora des del 2014 i que no ha 

deixat de créixer. Actualment, disposa d'un to-

tal de 3.500 hectàrees a Andalusia, la Regió 

de Múrcia i Castella-la Manxa, en què treballen 

més de 3.000 agricultors, l'esforç i la dedica-

ció dels quals són essencials per ajudar a pro-

veir les botigues de la cadena de productes 

com pebrot, albergínia i carabassó verd.

En aquesta mateixa línia, a Portugal, el pro-

veïdor Queijaria Artesanal Victor Fernandes 

s'encarrega des del 2019 d‘assortir les boti-

gues del país del típic Queijo de Azeitão, un 

producte artesanal amb denominació d'origen 

protegida (DOP), que s’elabora a partir de llet 

de les ovelles que pasturen a Setúbal, Palmela 

i Sesimbra. Aquesta formatgeria familiar, que 

es va fundar l'any 1988, és l'empresa més anti-

ga del mercat que produeix aquest tipus de 

formatge.

Creixement compartit

Mercadona col·labora des de fa anys amb pro-

veïdors especialistes per construir una cadena 

agroalimentària sostenible i un important clús-

ter industrial entre tots. Un ecosistema empre-

nedor que, a través de l'intercanvi de coneixe-

ments i de l'aposta per la innovació conjunta, 

incorpora pràctiques i processos cada vega-

da més eficients per fomentar els principis de 

l'economia circular i reduir l’impacte en el can-

vi climàtic. Durant aquests dotze mesos, s’ha 

reforçat aquest compromís i s’ha continuat 

col·laborant en la construcció d'aquest ecosis-

tema generador d'indústria i motor de desen-

volupament per a tots els implicats. 

Amb aquest objectiu, l'any 2022 la compa-

nyia ha col·laborat amb 3.000 proveïdors 

de producte i més de 13.500 proveïdors no 

comercials i de serveis, entre els quals hi ha 

300 transportistes, que en conjunt han se-

guit impulsant el Projecte Mercadona. Al 

llarg de l’exercici, aquest projecte, que per-

segueix el creixement a través de la quali-

tat, l'estabilitat, la seguretat en la compra i 

l'especialització, ha estat capaç de generar 

un volum total de compres de 23.112 milions 

d'euros, 22.323 a Espanya i 789 a proveïdors 

portuguesos. 

Gràcies a aquest treball conjunt, Mercadona 

ha continuat incorporant avenços importants, 

com ara el llançament de noves solucions. 

N’és un exemple el salpicó de marisc del pro-

veïdor Profand, que destaca pel seu gust, per 

un alt valor nutritiu i per la comoditat d’ús, ja 

que “El Cap” no l’ha de preparar prèviament 

per consumir-lo. També en són un exemple 

la incorporació a l’assortiment del formatge 

torrat anyenc del proveïdor Entrepinares, un 

producte únic al mercat que ha tingut una 

acollida molt favorable entre els clients, o la 

unificació del gruix dels talls del salmó fumat 

del proveïdor Ubago Group Mare, que millo-

ren la textura i el gust del producte. 

D'altra banda, la companyia treballa igual-

ment amb proveïdors d'altres països per 

poder oferir sempre la millor opció existent 

al mercat a “El Cap”. Per a això, és present a 

12 països, a més d'Espanya i Portugal, on 38 

persones de la plantilla fa anys que treballen 

amb els millors proveïdors especialistes, els 

productes dels quals, integrats en l'assorti-

ment de Mercadona, permeten satisfer les 

necessitats dels clients i garantir la màxi-

ma qualitat a un preu imbatible. En aquest 

marc, la companyia ha obert una delegació 

permanent a Brussel·les que li permet tenir 

més visibilitat i poder compartir i explicar 

millor el seu model davant les institucions 

europees.



ASSORTIMENT

01

Eficient per garantir 

a “El Cap” que 

l’encertarà, sempre

QUALITAT

02

Tot producte ha de 

garantir qualitat 

contundent 

amb seguretat 

alimentària, sempre

SERVEI

03

Garantir a “El Cap” 

que tindrà sempre 

el producte que 

necessita

Fonaments

Crear equip

Truites del proveïdor Elaborados Naturales de la Ribera a Funes, Navarra.

1.200
persones als departaments de 

prescripció i compres

62

proveïdors de 
producte

3.000

Tots hem de tenir el rumb clar:  
ser Totaler Radical, on Radical significa fer-ho SEMPRE

Oferir a “El Cap” la possibilitat d’encertar-la



PREU

04

Assegurar sempre 

un preu imbatible en 

cada producte

RENDIBILITAT

05

Garantir sempre 

el benefici per a 

Mercadona i per al 

proveïdor

Productes 
Totaler

Fonaments

06

Treball constant 

per seguir revisant, 

continuar millorant 

i potenciar sempre 

el creixement d’una 

manera socialment 

responsable

MILLORA  
CONTÍNUA

TOTALER RADICAL
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Aguditzar l'enginy  

en el context actual

Un dels reptes principals que Mercadona ha afrontat l'any 2022 ha estat el de tractar de minimitzar l'impacte 

que l'escenari inflacionista ha tingut en el preu del cistell de la compra, amb un IPC en l'alimentació del 15,7 % 

a Espanya i del 19,9 % a Portugal en acabar l'any. 

En un context de “tempesta perfecta” que es 

va iniciar l'abril del 2021, i que ha encadenat 

factors com l'increment del preu de l'ener-

gia, l'augment del cost dels recursos que for-

men part del procés productiu en general o 

la guerra d'Ucraïna, amb les conseqüències 

que el conflicte està tenint en les diferents 

economies, especialment en l'europea, Mer-

cadona i els proveïdors amb què col·labora 

han optat per aguditzar l’enginy i avançar en 

l’objectiu d’esdevenir Totaler Radical. Gràcies 

a això, han introduït noves iniciatives en els 

seus processos per mitigar l'encariment ge-

neral dels productes i poder seguir oferint als 

“Caps” productes de la màxima qualitat a un 

preu imbatible malgrat el context.

Per fer-ho, durant aquests mesos Mercadona 

i els seus proveïdors no han deixat de treba-

llar conjuntament en l'optimització dels re-

cursos i els processos. Ho han fet abordant 

quatre eixos fonamentals: suprimint el que és 

innecessari, optimitzant la logística, ajustant 

formats i apostant per materials i energies 

més respectuoses amb el medi ambient.

En el primer dels eixos, la companyia ha ana-

litzat tot allò que, dins del seu assortiment, no 

afegeix cap valor a “El Cap”. Així, ha confirmat 

que la substitució o la reducció de l'ús de certs 

materials, principalment el plàstic, el cartó, el 

paper o la tinta, generen estalvis importants.

En el cas de l'optimització logística, tant Mer-

cadona com els proveïdors s'han replantejat 

l'organització dels productes i la planificació 

dels viatges per aconseguir transportar més 

amb menys recursos. A banda d'això, s'ha 

treballat en un ajust important de formats 

durant aquests mesos amb l'adaptació de 

les quantitats de certs ingredients en alguns 

productes (s’ha confirmat prèviament que 

aquesta mesura no afecta en absolut la qua-

litat final) i amb l'estandardització dels enva-

sos en productes concrets.

En aquesta línia, tant la companyia com els 

proveïdors han incrementat els esforços i les 

inversions per revisar els seus envasos i em-

balatges, i apostar per materials més soste-

nibles en els casos en què ha estat possible. 

Al mateix temps,  han continuat introduint 

procediments automatitzats tradicionals a les 

instal·lacions per reduir el consum innecessari 

d'energia i incorporar l'ús d'energies renova-

bles en diversos dels seus processos. 

Totes aquestes decisions han permès a la 

companyia traslladar estalvis importants als 

seus productes i processos, i en conseqüèn-

cia esmorteir l'impacte de la inflació en els 

preus finals. Per això, seguirà treballant en 

aquesta línia que, a més, introdueix millores 

en matèria de sostenibilitat, amb la matei-

xa filosofia de garantir sempre la qualitat i, 

paral·lelament, generar un impacte positiu 

en el medi ambient per fer palès el compro-

mís que té amb els “Caps” i amb la cura del 

planeta.

15,7 % 
IPC alimentació a 
finals del 2022 a 

Espanya

19,9 % 
IPC alimentació a 
finals del 2022 a 

Portugal
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Façana del supermercat de Zaramaga a Vitòria, Àlaba.
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SUPRIMIR EL QUE ÉS INNECESSARI
APOSTA PER

MATERIALS SOSTENIBLES

ESCOMBRES
Eliminació de  
l'embalatge de cartó

PECES DE FORMATGE

Reducció del 50 %  
de film plàstic

SAFATES DE CARN

Reducció de l’alçària i del 
gruix de la safata perquè 
tingui menys plàstic

LÍNIA DE XAMPÚ CURLY 
I GEL D’AVENA

Incorporació d’envàs rPET

MELMELADES I OLI 
D'OLIVA ESPRAI

Substitució de l’sleever per una 
etiqueta o serigrafiat

AMBIENTADORS 
COTXE

Substitució de la capsa de 
plàstic per cartó

Algunes accions dutes a terme per 
minimitzar l'impacte de l'increment dels 
costos de les matèries primeres
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AJUST DE FORMATSOPTIMITZACIÓ LOGÍSTICA

estalviats l’any 2022
150 M€

NECESSERS

Eliminació del farciment 
de paper per optimitzar 
el transport

OMPLIMENT DE CAMIONS

Reajustament en diversos 
productes de les unitats  
per palet i caixa per  
omplir més  
els camions

ENVASOS DE PERFUMS 
I POTS

Comprats en la totalitat a 
Europa per reduir trajectes i 
emissions de CO

2

GAMBA BLANCA

Reducció de la quantitat 
de glaç per capsa

LLAGOSTINS

Els magatzems passen 
de servir a les botigues 
el producte per unitats 
soltes a fer-ho per 
caixes

BANDERILLES EN OLI I 
SEITONS EN VINAGRE

Reducció de la quantitat d'oli de 
gira-sol

MELÓ DE PELL DE 
GRANOTA I ORADA

Replanificació dels processos de 
càrrega per apropar el proveïdor 
al bloc logístic corresponent

CAIXES LOGIFRUIT

Canvi de model de caixes per al 
transport de diversos productes 
frescos en què s’amplien les 
unitats per caixa
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Logística eficient i sostenible

Amb l'objectiu de poder proveir els 1.676 supermercats que té tant a Espanya com a Portugal, Mercadona dis-

posa d'una xarxa logística eficient, de més d’1,4 milions de metres quadrats, distribuïts entre 16 blocs logístics, 

2 magatzems satèl·lits i 2 de reguladors.

Conscient de l'impacte que genera la seva ac-

tivitat, fa anys que aposta per la sostenibilitat 

en els seus processos logístics, fet que impli-

ca un esforç constant en la cerca de l'opti-

mització, l'aposta per l'economia circular i el 

compromís amb l'automatització dels proce-

diments que ho necessitin.

Per assolir aquests objectius, la companyia 

compta amb un equip especialitzat que es 

compon de 12.000 professionals, el compro-

mís dels quals permet oferir un servei efici-

ent i garantir la cadena de subministrament 

de cada supermercat. També compta amb 

l'esforç inversor constant propi, tant per a la 

modernització de les seves estructures logísti-

ques com per al desenvolupament del disseny, 

per adaptar-se a les noves tecnologies de mo-

delatge i metodologia de treball BIM (Building 

Information Modeling), i la construcció de no-

ves instal·lacions, una inversió que l’any 2022 

ha superat els 129 milions d'euros.

De fet, durant aquests dotze mesos s’ha se-

guit reforçant la xarxa logística amb actua-

cions importants. N’és un exemple l'avanç 

en la construcció del futur bloc logístic d'Al-

meirim, al districte portuguès de Santarém, 

en una parcel·la de més de 440.000 metres 

quadrats. La primera fase d'aquest bloc, que 

contempla l'edificació d'un magatzem con-

vencional per al subministrament de produc-

tes secs, refrigerats, frescos i congelats, es va 

iniciar el mes de juny passat i requerirà una 

Ampliació del bloc logístic de Guadix a Granada.



69

El Proveïdor

inversió total de prop de 225 milions d'euros, 

dels quals ja s'hi han destinat 41,6 l’any 2022.

Una altra mostra de les millores incorporades 

a la xarxa logística, en aquest cas a Espanya, 

són els avanços que s’han fet al bloc logístic de 

Parc Sagunt (València), que es té previst aca-

bar el 2025 amb la posada en marxa del ma-

gatzem automatitzat de congelat, any en què 

s’hauran invertit més de 320 milions d'euros en 

el projecte. Després d'iniciar la seva activitat el 

2021 amb la posada en marxa del magatzem 

de frescos, el juny del 2022 es va iniciar també 

la del magatzem de refrigerats, que completa 

l'edifici de fred, amb una superfície de 74.000 

metres quadrats. Aquest any també es va im-

plantar el Picking Pont Grua (PPG), un sistema 

innovador de preparació automàtica que per-

met reduir sobreesforços del treballador.

També cal destacar les obres projectades al 

bloc logístic de Riba-roja de Túria (València). 

En aquestes instal·lacions s’invertirà un total 

de 60 milions d'euros per reformar integral-

ment la nau de frescos, la qual cosa permetrà 

passar de 23.000 a 40.000 metres quadrats i 

incorporar, a més, el PPG per seguir apostant 

pels magatzems intel·ligents. 

129 M€  
d'inversió

16  
blocs logístics 
operatius

Magatzem Segle XXI

La companyia va posar en marxa fa anys aquest projecte propi i pioner que impulsa la 
tecnologia i la innovació en aquest tipus d’instal·lacions, fet que li ha permès reduir els 
sobreesforços i dotar aquests entorns amb més seguretat. Actualment, té cinc blocs 
d’aquestes característiques, situats a Ciempozuelos (Madrid), Villadangos del Páramo 
(Lleó), Abrera (Barcelona), Vitòria (Àlaba) i Parc Sagunt (València). Els blocs logístics de 
Guadix (Granada), Sant Isidre (Alacant) i Saragossa també disposen de subministrament 
de peribles amb aquesta innovació i avenç tecnològic.

El Proveïdor
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8 Ingenio

6 Granadilla de Abona

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

BARCELONA

2 Antequera

MADRID

15 Getafe

14 Póvoa de Varzim

3 Sant Sadurní d’Anoia

7 Ciempozuelos

17 Almeirim

SEVILLA

R1 Riba-roja de Túria Regulador

VALÈNCIA

13 Vitòria

A1 Mercapalma

ALACANT

R2 Sant Esteve Regulador

BOADILLA DEL MONTE

Xarxa logística de Mercadona

Pilar Sanz, directora general d’obres i expansió de  
Mercadona; Ximo Puig, president de la Generalitat  
Valenciana; Juan Roig i Fernando Roig, president i  
accionista de la companyia, i Rosa Aguado, directora 
general de logística, durant la visita feta el mes  
d’octubre passat al bloc logístic de Parc Sagunt, València.

Kevin, treballador del bloc logístic de Parc Sagunt, València. 
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 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

 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, Porto

 15 GETAFE, Madrid 

 16 PARC SAGUNT, València 

 17 ALMEIRIM, Santarém (en construcció)

 A1 MERCAPALMA, Palma (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

ALACANT

SEVILLA

BOADILLA DEL MONTE (en construcció)

A Magatzem 
satèl·lit

Rusc en 
funcionament

@

Rusc en 
construcció

@

Bloc logístic en 
construcció

Radi acció

R Magatzem 
regulador

Bloc logístic en 
funcionament

Pedro, treballador del bloc logístic de Póvoa de  
Varzim, Porto.  

Tamara, treballadora del bloc logístic de Sant Isidre, Alacant.
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Relació amb  
la societat

Un model social i 
responsable

Reconeixements Compromisos 
mediambientals

01 02 03 04

LA 
SOCIETAT 

Mercadona promou una gestió res-
ponsable, que aposta per l'eficiència 
i l'optimització dels recursos, en línia 
amb la seva decisió de contribuir a 
protegir i preservar el planeta. A més, 
és un model que es basa en l'honeste-
dat i la transparència, que persegueix 
tornar a la societat part del que en 
rep, a través d'un compromís profund 
amb la generació de riquesa compar-

tida i la recerca conjunta de solucions 
que, en conjunt, fan de Mercadona 
un projecte vertebrador, una compa-
nyia compromesa amb el seu entorn 
i amb un propòsit que mobilitza tots 
els qui la formen: irradiar amb fets a la 
societat la necessitat de disposar de 
models d'empreses que promoguin la 
prosperitat sostenible de tots els seus 
components.
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Reconeixements

La complexitat de l'any 2022 també s'ha traslladat al conjunt de la societat. Malgrat aquest context, Mercadona 

ha treballat amb intensitat durant aquests dotze mesos per aconseguir, com en cada exercici, tornar a la soci-

etat part del que en rep. Per a això, hi ha col·laborat conjuntament i ha engegat iniciatives concretes centrades 

en el desenvolupament i el benestar de les persones.

En aquest sentit, i atesa la gravetat de la si-

tuació que afronten els refugiats procedents 

d'Ucraïna, al llarg de l'any Mercadona i Irmã-

dona han donat un total d’1,5 milions d'euros, 

repartits en 30.000 Targetes Societat de 50 

euros de valor cadascuna, que s'han distri-

buït amb la col·laboració de diverses entitats 

socials reconegudes i autoritzades dins dels 

plans oficials d'acollida de persones despla-

çades d'Ucraïna a Espanya i Portugal. 

D'altra banda, la companyia ha seguit parti-

cipant en nombroses campanyes solidàries 

per ajudar els més necessitats i contribuir a 

millorar-ne la qualitat de vida. El treball que 

s’ha fet en aquest àmbit ha rebut reconeixe-

ment, com ha estat el cas dels ajuntaments 

andalusos d'Estepona i Marchena, que han 

fet valer la tasca de l'empresa en matèria de 

donacions, o el Govern d'Aragó, que ha ator-

gat a Mercadona el segell de responsabilitat 

social empresarial per segon any consecutiu. 

De la mateixa manera, el 2022 la col·labora-

ció amb els menjadors socials de Tenerife ha 

estat mereixedora del Premi Solidaritat del 

Cabildo de l’illa.  

A banda d'aquests reconeixements, la plan-

tilla de la companyia ha vist com la socie-

tat valorava l'esforç especial i complex fet a 

conseqüència de la pandèmia, no solament 

el 2022 sinó en anys previs. Per aquest mo-

tiu, l'Associació Espanyola de Distribuïdors, 

Autoserveis i Supermercats (ASEDAS) va 

decidir reconèixer aquest paper essencial i 

crucial al conjunt de treballadors de la dis-

tribució majorista i minorista, fet que con-

verteix igualment les 99.000 persones que 

formen part de Mercadona en “herois de 

proximitat” d'aquesta I Gala ASEDAS. La tre-

Raquel Santos, coordinadora estatal de l’àrea d’inclusió de la 
Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), lliurant una 
Targeta Societat de Mercadona a Yuliia Moskovkina. 

Raquel Zamora, treballadora del supermercat de La 
Tenería a Pinto, Madrid, i Ricard Cabedo, director general 
de relacions empresarials a Mercadona, rebent de mans 
de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, 
el premi “Héroes de Proximidad”, que impulsa ASEDAS. 
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balladora de la botiga de La Tenería a Pinto 

(Madrid), Raquel Zamora, va ser l'encarrega-

da de recollir el guardó en representació de 

tota la plantilla.

Un altre dels gestos que demostra el valor 

que la societat atorga al compromís i el tre-

ball de Mercadona és el fet que l'any 2022 

s'hagi convertit en l'empresa amb millor re-

putació a Espanya segons el Monitor Espa-

nyol de Reputació Corporativa (Merco) i, per 

tant, hagi revalidat el primer lloc entre les 

empreses del seu sector. A més, els resultats 

d'aquest monitor, en el qual participen més 

de 46.000 persones d'àmbits molt diferents, 

també han situat Juan Roig, president de la 

companyia, en el primer lloc del Rànquing 

General de Líders 2022 per quart any conse-

cutiu. De la mateixa manera, aquest monitor 

ha inclòs Irmãdona en el seu rànquing de mi-

llors empreses a Portugal, concretament en 

la 19a posició, per primera vegada en la seva 

història. La companyia també ha estat reco-

neguda per la consultora OnStrategy com la 

marca que més ha crescut respecte de l'exer-

cici anterior en el seu estudi de rellevància i 

reputació emocional de les marques.

Per a Mercadona, aquest tipus de reconeixe-

ments suposen un gran honor. Però, sobre-

tot, són una motivació especial per seguir 

esforçant-se i detectant oportunitats amb les 

quals contribuir a generar prosperitat com-

partida, i també per continuar impulsant ini-

ciatives que reconeixen igualment l'esforç 

d'altres col·lectius en la creació d'un entorn 

social més solidari.

N’és un exemple la tasca que duu a terme la 

família Gómez, accionista de la companyia, 

per mitjà dels Premis Gómez Serrano, impul-

sats en honor del seu pare per fer valer la tas-

ca de les forces de seguretat ciutadana. En 

aquesta mateixa línia s'emmarquen els Pre-

mis Patrocinio Gómez, en honor de la seva 

mare, destinats a destacar i lloar els valors i la 

dedicació generosa en la tasca assistencial i 

l'atenció sanitària a Antequera. 

 

Irmãdona ha estat reconeguda per primera vegada 
com la marca que més ha crescut l’any 2022, segons 
la consultora OnStrategy.

Los hermanos Gómez Gómez, accionistas de Mercadona, en la 
entrega del Premio Juan Manuel Gómez Serrano. 

Guanyadors del Premi Patrocinio Gómez, impulsat pels germans 
Gómez Gómez.

Mercadona 
ha repartit 
30.000 
Targetes 
Societat 
per valor 
de 50 euros 
cadascuna 
a refugiats 
de la guerra 
d’Ucraïna
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Furgonetes microhíbrides de repartiment de Mercadona Online al Rusc de Sevilla.

Compromisos 

mediambientals 

Mercadona manté un compromís profund amb la cura i la protecció del medi ambient, i en tot moment perse-

gueix dur a terme la seva activitat amb el mínim impacte possible. Per a això, impulsa polítiques específiques 

en matèria de gestió de residus, petjada de carboni i petjada hídrica, entre d'altres, a través del seu Sistema de 

Gestió Ambiental propi, coordinat per un equip de més de 30 persones expertes en la matèria i en què col·labo-

ren tots els departaments de la companyia d’una manera transversal. És un compromís que està en línia amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que promou l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i que 

l’any 2022 s'ha traduït en un esforç inversor de 40 milions d'euros.

Contaminació i canvi climàtic

Al llarg d'aquests dotze mesos, la companyia 

ha seguit treballant en la prevenció de riscos 

ambientals i ha fet un esforç especial per re-

duir l'impacte de la seva activitat en el medi 

ambient amb què ha disminuït la contaminació 

atmosfèrica i la seva petjada de carboni. Per a 

això, ha conclòs el seu primer pla de reducció 

d'emissions, fixat entre el 2015 i el 2021, i actu-

alment està abordant el segon pla en el marc 

del seu camí cap a la descarbonització, amb 

l’objectiu marcat per a l’any 2050.

Mercadona va començar a calcular les emissi-

ons indirectes per transport, per béns o serveis 

comprats i per béns o serveis subministrats el 

2021, establint el 2015 com a any base. Durant 
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l'exercici 2022, s'ha treballat en la millora del 

càlcul i, gràcies a les accions que s’han dut a 

terme en matèria de reducció, ha aconseguit 

una disminució de les emissions del 38,4 % en-

tre els anys 2015 i 2022 en les emissions i su-

pressions directes de gasos amb efecte d’hi-

vernacle, així com en les emissions indirectes 

per energia importada. Són unes dades molt 

positives si es té en compte que les vendes 

en quilitres en aquest període de temps van 

augmentar un 22 %. La companyia té l'objectiu 

d'aconseguir un 30 % addicional en els proces-

sos propis amb l’horitzó en l’any 2030.

Per aconseguir aquesta reducció d'emissions, 

s’han implantat a les botigues sistemes de fred 

industrial amb tecnologies que utilitzen gasos 

refrigerants respectuosos amb el medi ambi-

ent, principalment basats en CO
2
 transcrític. 

A més, aquestes instal·lacions disposen de 

detectors de fuites i d’un pla de manteniment 

exhaustiu per prevenir i reparar les possibles 

fuites al més aviat possible. El conjunt d'aques-

tes accions s'ha traduït en una reducció de  

215.749 tCO
2
-eq per fuites de gasos fluorats.

El Model de Botiga Eficient (Botiga 8), que es 

va començar a implantar a tota la cadena el 

2016, també contribueix a reduir les emissions 

evitables en consum d'electricitat, amb mesu-

res com la col·locació de portes als mobles de 

congelació, la utilització d'il·luminació LED o la 

millora en els sistemes de climatització i refri-

geració. Concretament, des de l’any 2015 s'ha 

aconseguit una reducció de les emissions de 

consum d'electricitat de 303.599 tCO
2
-eq.

En l'àmbit del transport, la companyia ha con-

tinuat optimitzant la logística de la flota de 

camions contractada, que es compon en la 

totalitat per vehicles últim model Euro VI, més 

respectuosos amb el medi ambient. El 2022, a 

més, s'han utilitzat 95 camions propulsats amb 

Emissions directes i emissions 
indirectes per consum 
d'electricitat vs. venda QLT

Electricitat consumida en instal·lacions

Fuites de gasos fluorats

Combustió en instal·lacions

Vehicles propis o de flota

Venda en QLT (quilitres)

2015 2021

00

200.000

6600.000

4400.000

8800.000

101.000.000

141.400.000

2

1.223.237

tCO
2
-eq Milers de milions de quilitres

757.265 753.062

202220212015

121.200.000

gas natural liquat i 18 camions propulsats amb 

gas natural comprimit, que utilitzen combusti-

bles més sostenibles, així com 3 bitràilers i 40 

megatràilers, amb més capacitat de càrrega. 

Tot i haver incorporat 493 furgonetes bicom-

bustibles i 158 microhíbrides, la companyia i 

els proveïdors de transport amb què col·labo-

ra continuen la recerca de vehicles d'energies 

alternatives, com l'elèctrica o l'hidrogen. De la 

mateixa manera, cal destacar que durant l’exer-

cici s’han fet més de 600 transports en tren a 

Espanya, amb la disminució d’emissions que 

això comporta, ja que s’eliminen viatges per 

carretera. Totes aquestes accions han permès 

deixar d'emetre més de 209.296 tCO
2
-eq des 

del 2015.
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1.  Petjada de carboni calculada segons l’estàndard ISO 14064. Dades del 2021 verificades per AENOR. 

Dades del 2022 provisionals. 

2021

Reducció anual d’emissions
(tones de CO

2
-eq) -73.215

757.265

Intensitat de les emissions
(tCO

2
-eq/M de QLT venda) 59,04

Emissions per fuites de gasos fluorats
(tCO

2
-eq/M de QLT venda) 13,50

La companyia no  
utilitza substàncies que 

esgoten l’ozó
Emissions de substàncies que esgoten l’ozó

7,64Emissions directes per transport de mercaderies
(kgCO

2
-eq/m3 servit a la botiga)

Emissions totals  
(tones de CO

2
-eq)

 

Petjada de carboni
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Certificat del càlcul de la petjada de carboni de Mercadona de l’any 2021 emès 

per AENOR.

2022

-4.204

753.062

58,07

11,80

La companyia no  
utilitza substàncies que 

esgoten l’ozó

7,30

 

Certificado Huella de Carbono 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

AAEENNOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..UU. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.es
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Ús sostenible dels recursos

El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona 

promou l'ús responsable dels recursos entre 

la plantilla, a través de polítiques específiques 

que any rere any reforcen la sostenibilitat de 

la companyia.

En l'àmbit de l'energia, l'objectiu constant és 

ajustar al màxim el consum a les necessitats 

i, paral·lelament, impulsar mesures pioneres, 

com per exemple la implantació progressiva 

de la Nova Botiga Eficient (Botiga 8), model 

que redueix fins a un 40 % el consum d'ener-

gia respecte d’una botiga tradicional i que ja 

és present en un total de 1.287 supermercats 

dels 1.676 que té la cadena.

Així mateix, any rere any incrementa la seva 

aposta per les energies renovables no con-

taminants. És el cas de la solar, que s’impul-

sa a través de la col·locació i l’ús de panells 

solars en 114 botigues, 9 blocs logístics i 3 

Ruscs. Gràcies a aquest esforç, el 2022 la 

producció total d'energia solar ha estat de 

12.192 MWh (10.995 MWh a Espanya i 1.197 

MWh a Portugal), volum que es preveu in-

crementar a curt i mitjà termini gràcies als 

projectes d'energies netes que s'introduiran 

gradualment. A més, al llarg d'aquests dotze 

mesos s'ha seguit avançant en l'ús d'ener-

gia renovable que, en conjunt, incloent-hi 

la producció pròpia a través de les plaques 

solars, ja representa el 52,68 % de les seves 

necessitats. 

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al supermercat de Cañadas del Teide a Paracuellos del Jarama, Madrid.

Mercadona 
disposa de 

2.059 punts 
de recàrrega 

per a vehicles 
elèctrics a 

les seves 
botigues, 

blocs 
logístics i 

oficines
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Dins de l'àmbit de la descarbonització, Merca-

dona ha continuat apostant per la instal·lació 

de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a 

les seves botigues, als blocs logístics i a les ofi-

cines. Així, el 2022 s'ha arribat als 2.059 punts 

de recàrrega (1.985 a Espanya i 74 a Portugal) 

després d'haver-ne instal·lat 340 de nous. 

Les polítiques sostenibles de la companyia 

també incideixen en l'ús responsable de l'ai-

gua, a través d'estratègies hídriques que n’op-

timitzen el consum a les botigues i els magat-

zems en els diferents processos per als quals 

es necessita. Per contribuir a assolir aquest 

objectiu, disposa d’un sistema de telemesura-

ment que permet controlar el consum d'aigua 

en temps real, tant a Espanya com a Portu-

gal, on l’abastament és 100 % municipal. Pa-

ral·lelament, per tornar les aigües lliures de 

contaminants i que puguin continuar el seu 

cicle hidrològic, disposa d'estacions depura-

dores d'aigües residuals als blocs logístics de 

Riba-roja (València), Huevar (Sevilla), Ingenio 

(Gran Canària), Parc Sagunt (València) i Vitò-

ria (Àlaba), a les quals s'unirà aviat l'estació de 

Guadix (Granada), actualment en construcció.

A més, Mercadona és totalment conscient que 

protegir la biodiversitat és crucial per garantir el 

futur del planeta. Per això, i com correspon a una 

empresa líder i responsable, impulsa nombroses 

iniciatives que contribueixen a mitigar l'efecte 

que la seva activitat pot tenir en aquest àmbit. 

N’és un exemple la implantació a les botigues 

de cobertes enjardinades amb espècies autòc-

tones de baixes necessitats hídriques. A més 

de reduir la contaminació i l'anomenat efecte 

d’illa de calor, aquesta iniciativa verda permet 

atreure més biodiversitat, ja que ofereix punts 

de descans per a les aus en els seus processos 

de migració. En aquesta mateixa línia s'em-

marca la relació que la companyia manté des 

de fa anys amb SEO/BirdLife, col·laboració 

que ha permès mantenir un entorn urbà més 

sostenible en àrees del centre de Madrid.

Portugal

2022

Total cadena

114,16 m3/m 119 m3/m 111,60 m3/m 233,50 m3/m118 m3/m 209 m3/m

2,26 hm3

1,44 hm3

2,40 hm3

1,40 hm3

2,17 hm3

1,43 hm3

0,09 hm3

0,008 hm3

2,30 hm3

1,40 hm3

0,068 hm3

0,004 hm3

100 % 100 %100 %

Consum total 
blocs logístics

Consum 
total botigues

Consum 
mitjà/botiga

Abastament 
municipal

Espanya

2021 2022 20222021 2021

Estalvi consum elèctric

2116,8 milions de kWh

22
59,4 milions de kWh

Consum energètic

217.634.639 GJ

22
7.558.131 GJ
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Prevenció de residus i economia circular

Com a empresa compromesa amb els prin-

cipis de l'economia circular, Mercadona dis-

posa d'una política de gestió de residus per 

reduir l'impacte en tots els seus processos, 

l'objectiu de la qual és prevenir la generació 

de residus i millorar-ne la gestió. 

Per la seva activitat, a la companyia es gene-

ren residus perillosos i no perillosos, la gestió 

correcta dels quals depèn del treball diari de 

les botigues i els blocs logístics, i determinen 

en gran part l'eficiència dels processos que s’hi 

duen a terme. Considerats recursos valuosos 

i amb moltes opcions de ser reincorporats de 

nou al cicle productiu, tots els residus es gesti-

onen amb gestors autoritzats, seguint les ope-

racions de valorització que especifica la llei. 

Així, l’any 2022 la taxa de valorització ha estat 

del 80 % enfront del 79 % de l'exercici anterior.

En l'àmbit dels residus no perillosos, desta-

ca la gestió que es fa amb els envasos co-

mercials que acompanyen i protegeixen els 

productes durant tot el procés logístic de la 

distribució, principalment cartó, film plàstic, 

porexpan i fusta, i que acaben als supermer-

cats de la cadena. Un cop recollits, s’agru-

pen i es recondicionen als blocs logístics per 

lliurar-los a un gestor autoritzat, que els rein-

trodueix en el procés productiu. És el cas del 

film plàstic, que es converteix en les bosses 

de plàstic reutilitzables que “El Cap” fa servir 

per transportar la compra i que s’utilitzen en 

el lliurament de les comandes online. Aquest 

procés circular ha permès reutilitzar un total 

de 8.200 tones de plàstic l’any 2022.

Pel que fa als residus assimilables a urbans, el 

2022 se n'han generat 128.877 tones deriva-

des de la seva activitat. A més, la companyia 

ofereix als clients la possibilitat de dipositar 

tant piles com càpsules de cafè en conteni-

dors disponibles a les seves instal·lacions. 

D'aquesta manera, s'han aconseguit recupe-

rar 289 tones de piles i 747 tones de càpsules 

de cafè generades a les llars dels “Caps”. En 

col·laboració amb Arecafé, aliança d'empre-

ses del sector cafeter, Mercadona ha lliurat 

aquestes càpsules de cafè a gestors autorit-

zats per a la seva valorització correcta. Així, 

es converteix el marro del cafè en compost i 

es dona una segona vida a l'alumini i al plàstic 

recuperats.

De la mateixa manera, la companyia ha seguit 

treballant en la gestió correcta dels subpro-

ductes que es generen en els processos de 

fabricació i manipulació. Per això, tant el 

SANDACH, subproducte animal no destinat a 

consum humà que es genera a les botigues 

i els magatzems, com el subproducte origi-

nat en el procés de les fàbriques de pa, són 

transformats per gestors autoritzats en in-

gredients per a alimentació animal. El 2022 

se n'han aconseguit valoritzar un total de 

16.622 tones, enfront de les 12.254 de l'exer-

cici anterior.

A banda de tot això, Mercadona ha seguit 

apostant per la seva Estratègia 6.25 per a 

la reducció de l'ús de plàstic i la seva gestió 

adequada, cosa que al llarg de l'any li ha per-

mès continuar revisant els envasos i detectar 

oportunitats de millora amb l'objectiu de re-

duir l'ús d'aquest material en un 25 % el 2025. 

Igualment, ha avançat en el seu projecte de 

digitalització, que comprèn des del procés 

de producció fins a la gestió final dels resi-
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dus generats, amb l'objectiu de millorar-ne la 

prevenció, la gestió i la valorització, així com 

tenir-ne més traçabilitat. La companyia tam-

bé disposa de plans de prevenció de residus 

perillosos que es generen únicament en els 

processos relacionats amb el manteniment 

preventiu de les instal·lacions.

L'aposta de Mercadona per l'economia cir-

cular té un retorn directe tant en l'eficiència 

de la seva activitat com en la protecció del 

medi ambient. A més, el 2022 ha rebut un re-

coneixement social, com reflecteix el fet que 

el Ministeri per a la Transició Ecològica i el 

Repte Demogràfic (MITERD) hagi seleccionat 

en la tercera edició del seu Catálogo de Bu-

enas Prácticas en Economía Circular els mu-

rals de trencadís que decoren les seccions de 

peixateria de les botigues de la cadena com 

una de les 22 pràctiques més destacades de 

l'any en aquest àmbit, ja que reuneixen tots 

els objectius perseguits: donar una segona 

vida als productes, en aquest cas de ceràmi-

ca; ampliar el compromís de l'empresa amb 

els ODS dins de la seva Política de Responsa-

bilitat Social, i sobretot proporcionar ocupa-

ció a persones amb discapacitat a través de 

fundacions i centres ocupacionals.

5.127 2.844Fusta

245.070 244.490Paper i cartó

17.754 19.527Plàstic i porexpan

2021 2022Residus separats i reciclats   
(en tones)

Taxa de valorització   
(sobre el total de residus generats)

reciclatge/valorització

destrucció/no informat

79 % 80 % 

21 % 20 % 

9.470 
tones de 
SANDACH 
generades i 
valoritzades

7.152  
tones de 
subproductes 
del pa 
generades i 
valoritzades
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Ajust dels preus dels 
productes amb data de 

caducitat pròxima

Comandes diàries als 
proveïdors de producte i 
serveis diaris a la botiga 

per evitar l'estoc en 
magatzems  

i supermercats

Política SPB (Sempre 
Preus Baixos) sense 

ofertes ni promocions, 
per fomentar un 

consum responsable

Mesures principals per a la prevenció del 
malbaratament alimentari
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Ajust de comandes a la 
previsió de venda gràcies 

a una eina informàtica 
pròpia que es basa en els 

històrics de venda

Donacions diàries dels 
excedents no venuts 
a entitats socials de 

proximitat

Lliurament dels productes 
no aptes per al consum 

a gestors autoritzats que 
els transformen en adob, 

energia o pinso  
per a animals

Més informació  
sobre medi ambient:

https://info.mercadona.es/ca/cuidem-el-planeta-0/compromis-sostenible
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Un model social  

i responsable

D’ençà de la seva fundació, Mercadona ha consolidat un projecte empresarial que impulsa el creixement com-

partit, generador de projectes solidaris i creador de riquesa conjunta. Aquests objectius els treballa a través del 

seu Pla d'Acció Social, amb què promou iniciatives d’índole diferent, com la solidària, formativa o innovadora, i 

hi dona suport, ja que són alhora elements clau de cohesió i equilibri social. En definitiva, és un projecte que no 

només aporta valor a la societat, sinó que en forma part i, com a tal, col·labora amb l'objectiu de créixer plegats 

i construir “una empresa que la societat vulgui que existeixi i de la qual se senti orgullosa”.

Acció social

Mercadona, conscient del paper que li dema-

na la societat com a empresa líder, s’ha tornat 

a solidaritzar amb els col·lectius més vulne-

rables l’any 2022. Per pal·liar-ne en part les 

urgències i atendre’n les necessitats, la com-

panyia, sota l'empara del seu Pla d'Acció So-

cial, ha mantingut el seu compromís i ha fet 

donacions de productes a diverses entitats 

socials, a més de participar un any més en 

nombroses campanyes de captació promo-

gudes per diferents organismes. 

El suport que s’ha donat al llarg de l'any mit-

jançant la donació d'aliments i altres pro-

ductes s'ha traduït en el lliurament d'un total 

de 25.100 tones, 23.200 a Espanya i 1.900 a 

Portugal, xifra equivalent a més de 418.200 

carretons de la compra. Aquest ajut s'ha ca-

nalitzat a través de la col·laboració amb més 

de 550 entitats solidàries presents tant a Es-

panya com a Portugal, i ha suposat un incre-

ment del 22 % respecte de l'any anterior.

La implicació de Mercadona no s'ha cenyit 

únicament a la donació de productes bàsics. 

De fet, el 2022 també ha participat en el Gran 

Recapte d’Aliments que organitza la Fede-

ració Espanyola de Bancs d'Aliments (FES-

BAL). Gràcies a aquesta iniciativa, entre la 

companyia i els seus “Caps” s'han donat 3,5 

milions d'euros per transformar-los íntegra-

ment en més de 2.300 tones d'aliments. En 

aquesta edició, Mercadona va posar a dispo-

sició del projecte un total de 1.623 botigues 

en què va dur a terme diferents activitats 

de coordinació i de comunicació perquè els 

clients poguessin fer les donacions monetàri-

es, en múltiples d'1 euro, en el moment de la 

compra en passar per les caixes. És una inno-

vació social que permet ajustar les donacions 

a les necessitats reals dels beneficiaris i, alho-

ra, multiplicar-ne l’eficiència. 

Signant del Pacte Mundial

En defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, 
mediambientals i lluita contra la corrupció, l’any 2022 la companyia ha mantingut un 
paper actiu en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. A través d'aquest fòrum, el de més 
responsabilitat social que hi ha i del qual forma part des del 2011, ha pogut participar amb 
les més de 21.000 entitats signants de 162 països diferents, col·laboració clau per poder 
contribuir a construir una societat més responsable, solidària i sostenible. De fet, la seva 
implicació al llarg d'aquests mesos s'ha concretat en nombroses accions. Però, sobretot, li 
ha permès avançar com a empresa en la recerca de solucions i respostes a les necessitats 
que plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible a l'empara del Pacte Mundial 
de les Nacions Unides i ser distingida com a soci prescriptor bronze a través de la Xarxa 
Espanyola del Pacte Mundial.
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Igualment, a Portugal la companyia ha col·la-

borat en diferents campanyes de captació de 

recursos, com “Shop for Goodness”, en què 

els “Caps” van donar  més de 10.000 euros 

a les caixes perquè la Creu Roja portuguesa 

els distribuís en Targetes Societat, o el “Gran 

Recapte”, en el qual “El Cap” portuguès ha 

aportat més de 56.000 euros també a través 

de la donació econòmica a les caixes. A més, 

Irmãdona ha participat per primera vegada 

en la campanya de recollida d'aliments per a 

animals que organitza Animalife, en la qual es 

van aconseguir recaptar més de 21.000 euros.

Dins del seu pla d'acció solidari, també cal 

emmarcar la iniciativa en suport dels refugi-

ats procedents d'Ucraïna, a qui el Grup Mer-

cadona ha donat un total d’1,5 milions d'euros 

que, amb la col·laboració de diverses entitats 

socials d'Espanya i Portugal, han permès ga-

rantir l’accés a béns de primera necessitat 

durant els primers mesos d’acollida al país.

Carmela, treballadora i voluntària, i Leticia, “Cap”, durant el Gran Recapte al supermercat d’Avenida Valladolid a València.

23.200 
a Espanya

1.900 
a Portugaltones de productes donats  

+22 %

25.100
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Suport a l'emprenedoria

La formació i l'emprenedoria són valors ir-

renunciables per a una societat que vulgui 

créixer i modernitzar-se, elements que Mer-

cadona considera fonamentals per generar 

entorns d'innovació disruptiva. Per consoli-

dar-los, aposta pel coneixement i l'aprenen-

tatge a través de diferents projectes externs.

L'exponent més evident del compromís que 

manté amb la captació de talent, l'impuls a 

l'educació i el suport a la formació és, sen-

se cap mena de dubte, Marina de Empresas. 

Aquest projecte, que forma part del llegat de 

Juan Roig, no ha parat de créixer, fidel al seu 

objectiu de construir a Espanya l’aposta més 

gran del Mediterrani pel talent de les per-

sones, amb la consolidació d’un ecosistema 

emprenedor que genera valor i és motor d'in-

novació a través dels seus tres eixos: EDEM, 

Lanzadera i Angels.

Per mitjà d'EDEM s'aborda el primer dels pi-

lars que permeten impulsar el talent: la for-

mació. Per a això, aquest centre universitari 

i escola de negocis ofereix tant programes 

preuniversitaris com graus, màster, progra-

mes especialitzats en executive education o 

en alta direcció. Es tracta d’una àmplia oferta 

educativa per la qual han passat 3.700 alum-

nes l'any 2022, i que ha comptat amb la par-

ticipació de diferents directius i directives de 

la companyia i del president mateix de Mer-

cadona, Juan Roig, que com cada any ha es-

tat professor del curs d'alta direcció “15x15: 

15 dies amb 15 empresaris líders”, del progra-

ma Superpymes d’Executive Education i del 

4t curs dels graus en ADE i en Enginyeria i 

Gestió Empresarial. A més, EDEM ha conti-

nuat ampliant el seu radi d'acció i apostant 

per la formació i l'educació en tots els seus 

àmbits amb iniciatives noves, com per exem-

ple la primera edició del Premi Hortensia 

Roig de literatura infantil, l'objectiu del qual 

és promoure l'estudi de disciplines STEM (en 

anglès, Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) entre les dones. La guanyadora 

d’aquest premi ha estat Andrea Navarro amb 

l'obra Elsa y el club de los números.

A través d'EDEM, des d'on també s'irradia el 

Model de Qualitat Total, es contribueix igual-

ment a fomentar el lideratge i l'esperit em-

Javier Jiménez, director general de Lanzadera, i Vicente del Bos-
que, exseleccionador de futbol, en una trobada amb emprenedors 
a Marina de Empresas.

Juan Roig juntament amb Laura Llopis i Pablo Motos, 
en una visita a les instal·lacions de Marina de Empresas.
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prenedor, i es treballa per incorporar la major 

part d'aquest talent i posar-lo al servei de la 

societat. De fet, en aquest exercici EDEM ha 

aconseguit assolir una ocupabilitat del 95 %, 

després de gestionar les més de 2.000 ofer-

tes, procedents de més de 800 empreses col-

laboradores, que s'han canalitzat a través del 

seu portal d'ocupació propi.

Al llarg d'aquests dotze mesos, també ha se-

guit creixent Lanzadera, el segon dels eixos 

de Marina de Empresas. Aquesta accelera-

dora i incubadora d'empreses va néixer l’any 

2013 i ha aconseguit impulsar més de 1.100 

projectes en conjunt, 300 només el 2022. 

Aquestes xifres han contribuït a una creació 

d'ocupació agregada de més de 10.000 llocs 

de treball, després d'haver destinat una in-

versió en préstecs de suport a emprenedors 

de 22 milions d’euros des de la seva fundació, 

dels quals 1,1 milions corresponen a la seva 

activitat de l'exercici.  

Les dades d'Angels, el tercer dels eixos, són 

igual de determinants. El 2022 aquesta socie-

tat d'inversió ha invertit 3 milions d'euros per 

impulsar set projectes, cosa que eleva l'esforç 

total fet des de la seva creació a 35 milions 

d'euros, amb què s'ha invertit en 45 compa-

nyies en conjunt, totes elles relacionades amb 

projectes sostenibles i escalables que aposten 

per introduir el Model de Qualitat Total en la 

seva gestió. A més, al llarg de l'any ha creat la 

plataforma Angels Conecta, que permet es-

tablir contactes directes entre inversors i em-

prenedors, i celebra anualment el seu IDAY, el 

Dia dels Inversors, al qual assisteixen presen-

cialment més de 200 inversors per conèixer 

els projectes, en aquest cas de Lanzadera, en 

la seva primera ronda d'inversió.

D'altra banda, en el marc del suport a l'em-

prenedoria com a palanca de creixement 

futur de la societat, la companyia patroci-

na, juntament amb EDEM i AVE (Associació 

Valenciana d'Empresaris), la categoria “pre-

mi a l'emprenedor” dels Premis Rei Jaume I. 

El 2022, en la seva XII edició, la guanyadora 

d'aquesta categoria ha estat la biòloga valen-

ciana Ángela Pérez, fundadora de Health in 

Code, projecte especialitzat en medicina pre-

ventiva, personalitzada i de precisió.

Arturo Valls, Pepe Peris, director general d’Angels, i 
Tony Paños, director de projectes a Lanzadera.

Quique Dacosta juntament amb Tony Paños, director de projec-
tes a Lanzadera, i Neus García, de comunicació corporativa de 
Marina de Empresas, a la seu de Lanzadera.

1.100  
projectes 
impulsats a 
Lanzadera

3.700  
alumnes 
a EDEM
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Relació amb la societat

Mercadona estableix relacions fluides amb els entorns en què desenvolupa la seva activitat a través del con-

tacte permanent i del foment del diàleg. Per estrènyer els seus vincles en les àrees on és present, potencia 

una actitud d'escolta activa, a través de la qual detecta les necessitats reals dels entorns i proposa solucions 

eficients. D'aquesta manera, aplica una de les veritats universals sobre les quals es fonamenta el seu model: 

“per poder rebre, primer hem de donar”. 

Consumidors 

Tant per a Mercadona com per a Irmãdona, les 

associacions de consumidors són la veu legí-

tima de bona part dels “Caps” que diàriament 

dipositen la seva confiança en el Grup, motiu 

pel qual manté canals de diàleg permanent-

ment oberts amb els seus representants en 

tots els àmbits territorials. 

El 2022, a través d'aquest diàleg constant en 

què prevalen la transparència i l'honestedat, el 

Grup Mercadona ha mantingut contacte amb 

un total de 119 associacions diferents, fet que 

no solament li ha permès estrènyer-hi els lla-

ços sinó també comprendre’n de primera mà 

les inquietuds i les necessitats per poder tro-

bar solucions encertades per mitjà de l'anàlisi 

i el consens.

Igualment, el treball conjunt que s’ha fet al llarg 

d'aquests mesos ha incidit, un cop més, en el 

foment i el desenvolupament d'activitats for-

matives i informatives per millorar la protecció 

i la satisfacció dels consumidors. D'aquesta 

manera, gràcies a la presència activa en més 

de 75 jornades, la participació en 18 actes i 

accions promoguts per diferents associaci-

ons i les administracions de consum estatals 

i europees, o els 26 convenis de col·laboració 

renovats, dos d'ells a Portugal, Mercadona ha 

tornat a demostrar que “El Cap” és al centre 

de totes les seves decisions i que el seu Model 

de Qualitat Total és un model de gestió vigent, 

que detecta oportunitats de millora a través 

del diàleg amb els consumidors i que estableix 

relacions d'entesa i benefici comú.

“Taula de Participació” 

En l'exercici 2022, Mercadona ha seguit impulsant la “Taula de Participació” (MPAC), un 
fòrum d'anàlisi i debat fundat l’any 2014 juntament amb les confederacions i federacions 
d'associacions de consumidors i usuaris CECU, FUCI, UNAE i UCAUCE. La MPAC, que 
des de fa un any compta amb un comitè científic propi, ha estudiat el 2022 els canvis 
introduïts en alimentació derivats del context actual a través de la seva enquesta Hàbits 
de Consum i ha redactat un decàleg amb recomanacions rellevants. Paral·lelament, ha 
fet quatre enquestes en xarxes socials sobre reciclatge, hàbits saludables, COVID-19 i 
noves tendències en hàbits de consum, alhora que ha elaborat diversos informes visuals 
i ha estrenat nou lloc web, més intuïtiu i formatiu. Gràcies a totes aquestes iniciatives, la 
MPAC se segueix consolidant com un referent en l'àmbit dels hàbits de consum, una veu 
sectorial experta que contribueix a anticipar comportaments i a analitzar quines possi-
bles respostes i conseqüències poden tenir aquests canvis d'hàbits.



91

La Societat

Joana i María Teresa, “Caps” del supermercat d’Avenida Doctor Alexandre Alves a Viseu.

11  
visites a instal·lacions de 

Mercadona 

18  
actes i accions promoguts 

per les associacions

106 
reunions i trobades amb associacions de 
consumidors i d'intoleràncies i al·lèrgies

26 
convenis de col·laboració amb associacions 
de consumidors, de celíacs, d'intoleràncies i 

d’altres al·lèrgies

28 
participacions en vídeos i edicions 

promoguts per les associacions

94  
interaccions amb associacions de 

consumidors i d'intoleràncies i al·lèrgies

119 
relacions amb associacions de consumidors 

i associacions d’intoleràncies i al·lèrgies

75 
participacions en congressos i 

jornades del sector
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Gestió amb el veïnat 

Mercadona és una empresa socialment res-

ponsable que aposta per la convivència amb 

els seus veïns. A través del projecte Gestió 

Proactiva amb el Veïnat, que es va iniciar l’any 

2014, treballa en la construcció d'unes rela-

cions de respecte i d’entesa mútua. Aquesta 

eina detecta possibles punts de controvèrsia 

i ofereix solucions que, per mitjà del consens 

i l'acord, minimitzen les possibles molèsties 

i enforteixen els llaços entre Mercadona i els 

seus veïns.

El 2022, la companyia ha revisat a Espanya un 

total de 18.926 processos de càrrega i descàr-

rega a les seves botigues, a més de 4.901 pro-

cessos interns a les seves instal·lacions. Paral-

lelament, com a resultat del diàleg permanent 

amb els veïns, ha atès un total de 346 suggeri-

ments i ha estat capaç de detectar i aplicar 

una solució satisfactòria en menys de 30 dies 

naturals en el 78 % dels casos. 

A Portugal, durant aquests dotze mesos Irmã-

dona ha analitzat 75 processos interns a les 

seves instal·lacions i ha supervisat un total de 

725 processos de càrrega i descàrrega. Així 

mateix, ha atès 10 suggeriments per part dels 

clients, al 50 % dels quals ha donat solució 

també en menys de 30 dies naturals. 

Les relacions que Mercadona construeix any 

rere any amb els seus veïns no solament per-

meten estrènyer llaços i afavorir la convivèn-

cia. Moltes vegades es concreten en accions 

visibles en els seus propis supermercats. Així, 

el Model de Botiga Eficient s'adapta a les es-

tratègies d’accessibilitat que recomana el Co-

mitè Espanyol Representant de Persones amb 

Discapacitat (CERMI) amb l'objectiu de facili-

tar el procés de compra a aquests col·lectius.

De la mateixa manera, la companyia promou 

la recuperació d'edificis emblemàtics en 

moltes de les seves botigues, com és el cas 

de la reforma de la botiga situada al centre 

històric de Talavera de la Reina (Toledo) que 

s’ha fet el 2022. Mercadona ha simulat un 

conjunt de cases pati tradicionals en un em-

plaçament on, des del segle XIII fins a mit-

jan segle XX, s'alçava el temple mudèjar de 

l'Església de Sant Pere, i ha restaurat i recu-

perat columnes, gerres o empedrats que es 

van trobar durant la fase d'excavació. D'altra 

banda, durant aquest exercici, i en col·labo-

ració amb l'Associació Pajarillos Educa i els 

comerços veïns, la companyia ha rehabilitat 

espais comuns propers a la seva botiga del 

passeig Juan Carlos I a Valladolid, amb la 

incorporació de murals decoratius que han 

elaborat joves del barri en situació de vulne-

rabilitat o cultura social desarrelada.

A banda de tot això, Mercadona dona suport 

a l'activitat de tots els formats comercials, 

elements dinamitzadors dels barris, i els de-

fensa en el seu sector. Convençuda d'això, fa 

més de dues dècades que contribueix a re-

vitalitzar mercats municipals. Així ho posen 

de manifest les 36 botigues que gestiona en 

aquest tipus d'entorn.

revisions en processos 
de càrrega i 

descàrrega en botiga

19.651 
suggeriments, 

queixes i millores 
gestionats 

356
revisions en processos 

interns de les instal·lacions i 
els supermercats

4.976 

Mercadona 
disposa de 

36 botigues 
ubicades 

en mercats 
municipals 
d’Espanya
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La Societat

Mural al costat del supermercat de Paseo Juan Carlos I a Valladolid, iniciativa impulsada per Mercadona en col·laboració 
amb l’Associació Pajarillos Educa i els comerços veïns per rehabilitar espais comuns del barri. 
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de gestió
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EL 
CAPITAL

L'aplicació del Model de Mercadona, 
sumada a l'esforç de la plantilla i a la 
implicació dels proveïdors, ha per-
mès superar la complicada conjun-
tura i assolir els objectius de venda 
i benefici marcats, encara que no els 
de rendibilitat, que ha estat inferior a 
la de l’any passat. La companyia ha 
aconseguit aquests resultats després 

de satisfer seqüencialment la resta 
de components: “El Cap”, El Treballa-
dor, El Proveïdor i La Societat. Això 
ha estat possible gràcies a un model 
de gestió que se sustenta en la veritat 
universal segons la qual “per poder 
rebre, primer cal donar”, que té cura 
de les persones i que sempre aposta 
pel llarg termini.
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El Grup Mercadona es compon principalment 

de Mercadona S.A., domiciliada a Espanya (Ta-

vernes Blanques, València), i Irmãdona Super-

mercats, domiciliada a Portugal (Vila Nova de 

Gaia, Porto). Totes dues societats compartei-

xen un mateix objecte social i desenvolupen la 

mateixa activitat: la distribució de productes 

d'alimentació, beguda, cura personal, neteja 

de la llar i cura d’animals de companyia. Per a 

aquesta tasca, compten amb el suport d'una 

sèrie de filials, sucursals i oficines de represen-

tació en 12 països diferents. Gràcies a aques-

ta xarxa comercial, la companyia canalitza les 

compres internacionals, que fa en quatre con-

tinents, i garanteix als seus “Caps” un assorti-

ment eficaç de màxima qualitat i a un preu im-

batible també en tots els articles elaborats fora 

d'Espanya i Portugal. 

Com s'ha deixat constància al llarg d'aquesta 

Memòria Anual, Mercadona té una xarxa de 

1.637 supermercats a Espanya i 39 a Portugal 

en acabar el 2022. Tots aquests supermercats, 

1.287 dels quals són ja del Model de Botiga Efi-

cient (Botiga 8), es proveeixen per mitjà d'una 

xarxa logística pròpia que es compon de 16 

blocs logístics, 2 magatzems satèl·lits i 2 ma-

gatzems reguladors.

Juntament amb aquesta xarxa de botigues i 

centres logístics, disposa d'un model propi de 

magatzems, denominats Ruscs i dedicats a la 

gestió i la preparació de comandes online per 

donar servei als clients que a Espanya opten 

pel canal de venda digital, que està en funcio-

nament a València, Barcelona, Madrid, Alacant 

i Sevilla. Actualment disposa de 22 centres de 

coinnovació en els quals desenvolupa novetats 

i incorpora millores en l'assortiment juntament 

amb els “Caps”. 

Tot aquest esforç ha permès a la companyia 

seguir creixent el 2022 i continuar construint 

un projecte diferencial liderat per les 99.000 

treballadores i treballadors que comprometen 

diàriament la seva dedicació i el seu esforç per 

satisfer els “Caps”. 

Des de l’any 2011, Mercadona és membre del 

Fòrum de Grans Empreses de l'Agència Tribu-

tària (Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), en 

què es fomenta un marc de col·laboració ba-

sat en els principis de transparència, confiança 

mútua, bona fe i lleialtat entre les grans empre-

ses i l'Administració Tributària de l'Estat. A més, 

la companyia està acollida al Codi de Bones 

Pràctiques Tributàries, que promou una relació 

recíprocament cooperativa entre l'Agència Tri-

butària i les empreses que el subscriuen. Així 

mateix, i de manera voluntària, presenta anu-

alment un Informe sobre Transparència Fis-

cal amb la informació més rellevant de l'any. 

Aquest informe apareix al lloc web de l'Agèn-

cia Tributària, fet que acredita que la compa-

nyia compleix els estàndards de col·laboració i 

transparència que demana l'agència estatal.

El 2022, com en l’exercici precedent, els comp-

tes anuals de Mercadona i d’Irmãdona han es-

tat auditats per Ernst & Young, S.L. i Ernst & 

Young Audit & Associados - SROC, S.A. res-

pectivament, que han emès en tots dos casos 

l'informe favorable, sense excepcions. Aquests 

informes, juntament amb els comptes anuals, 

es dipositen als organismes corresponents en 

cada cas.

En memòria de Juan Carlos Gómez

Des de Mercadona volem recordar la figura de Juan Carlos Gómez, accionista de la companyia 
des del 1998. La seva defunció, el mes de desembre passat, va ser una notícia molt trista per 
a tots els qui formem la companyia. Juan Carlos va ser sempre una persona compromesa 
amb la seva ciutat, Antequera. La seva visió empresarial i el seu esperit emprenedor van 
impregnar la ciutat que tant va estimar i, també, Mercadona. Des d'aquí, ens sumem al dolor 
de la seva esposa, Carmen, i dels seus fills, Juan Carlos i Moisés. Ells, sens dubte, continuaran 
el seu llegat.
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Entrada del supermercat de Guadalquivir a Ronda, Màlaga. 
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Tempesta perfecta  

i repercussió als marges

Els escenaris imprevistos i inimaginables amb què es va iniciar l’any 2022 a causa de la ressaca de la COVID-19, 

la guerra d’Ucraïna i una inflació elevada han tingut un impacte en les despeses de Mercadona, que s’han 

incrementat en un 8 %, xifra que suposa més de 500 milions d’euros.

Si aquests escenaris feien presagiar un any 

2022 complex, al llarg d’aquests dotze mesos 

s’han produït, a més, una crisi energètica sen-

se precedents, uns mesos d’altes temperatu-

res i sequera prolongada, s’ha incrementat el 

cost de les matèries primeres i els productes, i 

en alguns casos s’ha arribat a situacions d’es-

cassetat d’oferta que han suposat faltes de 

servei puntuals. Tots aquests esdeveniments 

han tingut com a conseqüència un increment 

prolongat en els preus de cost per als proveï-

dors (al voltant d’un 39 % en el sector primari 

i d’un 20 % en la indústria alimentària) que la 

companyia, següent baula de la cadena, ha 

hagut de gestionar amb la màxima flexibilitat 

i agilitat.

Mercadona, com els seus proveïdors, no ha 

estat aliena a aquesta conjuntura complexa 

en la seva pròpia estructura de costos, que 

s’ha vist afectada tant per la repercussió de 

l’increment de l’IPC (6,5 % a Espanya i 2,7 % a 

Portugal) en salaris i arrendaments, com per 

l’efecte directe en la despesa de transport de-

rivada de la pujada del preu dels carburants.

Gràcies a l’esforç mental de les 99.000 per-

sones que formen la plantilla i dels 3.000 pro-

veïdors de producte amb què col·labora, la 

companyia ha aconseguit pal·liar l’impacte de 

l’increment dels preus de cost en origen i, a 

costa de reduir els seus marges d’explotació, 

evitar traslladar-los en la totalitat als “Caps”, 

la qual cosa els ha suposat un estalvi d’apro-

ximadament 375 milions d’euros. 

El compromís col·lectiu de totes les persones 

que formen Mercadona per oferir solucions 

que aportin valor als “Caps” també reque-

reix millores de la competitivitat i rendibilitat 

per assegurar i consolidar un projecte fona-

mentat en un model d’empresa que promou 

la prosperitat sostenible i els beneficis de la 

qual es difonen àmpliament entre la societat. 

Així ho demostren les xifres de l’exercici: una 

contribució tributària històrica de 2.263 mi-

lions d’euros, un 12 % més respecte de l’any 

2021, una prima per objectius de 405 mi-

lions d’euros i un increment del benefici net 

del 5,6 %.

Tots aquests moviments i decisions que s’han 

desenvolupat al llarg de l’exercici acrediten, 

un any més, que Mercadona és fidel a un mo-

del de gestió amb un ordre seqüencial en 

què qualsevol decisió es pren pensant sem-

pre en “El Cap” en primer lloc; després, en 

les vendes, i, en tercer lloc, en el benefici. 

Aquest model de gestió ha sabut adaptar-se 

a les circumstàncies, assumir reptes i aportar 

solucions que donar suport als “Caps”, i ha 

tractat, sempre que ha estat possible, d’evitar 

l’impacte de totes les circumstàncies en la ca-

pacitat de compra dels 5,7 milions de famílies 

que diàriament acudeixen als supermercats 

de la companyia.
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Mercadona: dic de contenció dels preus de cost 

375 M€
d’estalvi per als “Caps”10 %

Esmorteir preus

Escenaris de l’any 2022

+39 % +20 %
sector primari indústria alimentària

Oli Llet PastaTomàquetOus

Repercussió de la tempesta perfecta a Mercadona

500 M€

+17 % +5 % +2,7 %
(Portugal)

+6,5 %
(Espanya)

Transport Lloguer de locals Augment salari 
a la plantilla

SS

DESPESES

+8 %

PREUS
DE COST
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Unitats de venda (quilitres)

El 2022 el Grup Mercadona va vendre un total 

de 12.968 milions de quilitres, xifra que suposa 

un increment de l'1,1 % respecte de l'exercici 

anterior. Aquest increment, en una situació de 

contenció del consum per l'augment genera-

litzat de preus, posa de manifest la confiança 

que “El Cap” diposita en Mercadona, clau per 

al seu desenvolupament i creixement.

Vendes

El 2022 el Grup ha elevat la facturació fins als 

31.041 milions d'euros, un 11,6 % més que el 2021, 

gràcies a les vendes realitzades mitjançant els 

diferents canals de compra (presencial, servei 

online i Nova Telecompra) i al fet que la com-

panyia ha aconseguit esmorteir la pujada de 

costos als seus “Caps” via innovació i reducció 

de marges. 

Benefici

El benefici net del Grup s'ha situat en 718 mi-

lions d'euros, un 5,6 % més que l'any anterior, 

sensiblement inferior a l'increment en vendes 

i que reflecteix l'esforç que ha fet la com-

panyia per contenir l'impacte de la situació 

inflacionista, via la reducció de marges en el 

preu del cistell de la compra dels “Caps”.

EBITDA

L’EBITDA del Grup (definit com el resultat 

d'explotació + amortitzacions - ingressos fi-

nancers) ha assolit els 1.622 milions d'euros al 

tancament del 2022. Per la seva banda, el re-

sultat operatiu del Grup ha mantingut una evo-

lució d'acord amb el benefici, coherent amb 

l'estratègia i en línia amb l'aposta ferma pels 

resultats a llarg termini.

Evolució quilitres venuts
milions de quilos-litres (quilitres)

2112.827

22
12.968

Evolució de les vendes brutes
milions d'euros

2127.819

22
31.041

Evolució del benefici net
milions d’euros 

21680

22
718

Evolució de l’EBITDA
milions d’euros

211.525

22
1.622
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Recursos propis

El benefici obtingut en l'exercici i la capita-

lització de la pràctica totalitat d'aquest han 

suposat que, al tancament de l'exercici 2022, 

la xifra de recursos propis ascendeixi a 7.529 

milions d'euros, la qual cosa posa de manifest 

la voluntat de reinversió que té la companyia. 

Cal assenyalar que la ràtio de recursos propis 

respecte a l'actiu total s'ha mantingut al vol-

tant del 62 % en l'any.

Evolució dels recursos propis
milions d'euros

216.972

22
7.529

Façana del supermercat des Rafal a Palma, Illes Balears.
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En aquest sentit, el Grup ha invertit 587 mi-

lions d'euros per seguir implantant el Model 

de Botiga Eficient mitjançant les obertures i 

reformes a Espanya, al mateix temps que ha 

continuat incorporant botigues a Portugal per 

enfortir el projecte al país lusità. Un total de 

129 milions d'euros s'han destinat a la cons-

trucció i les reformes de blocs logístics, entre 

els quals cal destacar Parc Sagunt, a València. 

En l'àmbit de la transformació digital, el 2022 

la inversió ha estat de 91 milions d'euros, inclo-

Inversions i  

millores de gestió

Malgrat l'impacte que han tingut els escenaris impredictibles en la seva activitat, la companyia ha seguit apostant 

per continuar invertint en tots aquells moviments necessaris per avançar i afegir valor als cinc components. L’es-

forç inversor fet ha estat de 923 milions d'euros, que s'han destinat a la brutal transformació en què està immersa 

per poder afrontar els reptes futurs, ja que el Model de Mercadona assumeix la presa de decisions pensant en el 

benefici a llarg termini.

ent-hi el projecte Mercadona Online. La com-

panyia ha continuat avançant aquest any en el 

desenvolupament d'aplicacions i eines pròpi-

es que, sota l’arquitectura CNA (Cloud Native 

Architecture) i la plataforma Kubernetes, pro-

porcionen més resiliència, escalabilitat, agilitat 

i innovació als processos del negoci. Aquest 

projecte ja compta amb un equip multidiscipli-

nari i especialitzat de més de 1.000 persones 

i acumula una inversió de 580 milions d'euros 

des del 2017.

Treballadores i treballadors de l’equip de la divisió de Mercadona que ha liderat el desenvolupament 
de l’eina DPP (Direct Product Profit).
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Evolució de les inversions
milions d'euros

211.200

22
923

Paral·lelament, Mercadona ha engegat un pro-

jecte que permet conèixer d’una manera cien-

tífica els costos de cada procés, tant directes 

com indirectes, així com els de cadascun dels 

productes, amb l'objectiu de saber quines mi-

llores d'eficiència i optimització es poden in-

troduir sense deixar de garantir sempre, i fins 

i tot millorar, la qualitat i el servei als clients. 

D'aquesta manera, després de dos anys de tre-

ball i d’una inversió superior als 5 milions d'eu-

ros, que ha implicat un esforç formatiu per part 

de 600 persones, Mercadona disposa des de 

principis del 2022 d’una eina informàtica inno-

vadora de desenvolupament propi. Coneguda 

com a DPP (Direct Product Profit), aquesta 

eina facilita a temps real la rendibilitat de cada 

un dels 8.000 productes que aproximadament 

formen l'assortiment eficaç, i detecta millores 

en els processos que abarateixen els costos. De 

fet, gràcies a aquesta innovació, que segueix en 

contínua evolució i en què es continuen incor-

porant avenços, la companyia ha estat capaç 

d'esmorteir la pujada de molts preus a través 

de l’optimització de processos i de contenir els 

costos en el conjunt del 2022 en més de 150 

milions d'euros, que s’han destinat a amortir 

l’increment de preus. 

Mercadona seguirà apostant per aquest tipus 

d'eines que milloren l'eficiència, com ja està 

fent amb altres de característiques similars, 

com ara l’anomenada ADT (Aportació Directa 

de Botigues) que permet conèixer els costos i 

els beneficis per botiga. En l'àmbit de la gestió 

de botigues, s’ha continuat utilitzant i millo-

rant les eines informàtiques de què es dispo-

sa per gestionar les comandes, la venda i el 

control de l’estoc, amb l'objectiu de reduir el 

malbaratament alimentari. 

La resta de la inversió, aproximadament 100 

milions d’euros, s’ha destinat principalment a 

la construcció de les noves oficines centrals a 

Albalat dels Sorells (València).

Altres indicadors

Proveïdors

El termini mitjà de pagament a proveïdors ha 

estat de 44 dies i el termini de rotació d’exis-

tències, de 12 dies.

OPEX

Definit com a despesa de personal i altres des-

peses i ingressos d'explotació (sense tributs), 

ha estat d'uns 5.515 milions d'euros.

Productivitat

Durant l'exercici, Mercadona i Irmãdona han in-

crementat la seva productivitat (massa salarial 

més beneficis abans d'impostos/hores treballa-

des) en un 7 %, fet que acredita la implicació 

de les persones que formen part del Projec-

te Mercadona i l'esforç que fan per contribuir 

a optimitzar els costos dels processos de la 

companyia.

Fluxos d'efectiu

Tenint en compte les inversions realitzades en 

l'exercici 2022, la generació de fluxos d'efectiu 

ha estat la següent:

L'activitat inversora descrita anteriorment 

s'ha realitzat amb fons propis.

Fluxos activitats 
d'explotació1.710 M€

Fluxos nets d'activitats 
d'inversió i finançament1.285 M€

Variació neta de l'efectiu425 M€
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D'aquesta manera, distribueix els recursos que 

genera anualment entre El Treballador (pri-

ma), La Societat (impostos) i El Capital (divi-

dends per als accionistes), i en deixa una part 

important a la companyia per reinvertir i po-

tenciar tant el creixement com la continuïtat 

del projecte.

En el marc de la seva filosofia segons la qual 

“l'èxit, si és compartit, és millor”, la compa-

nyia reparteix el 25 % a través d'una política 

de retribució variable. Amb ella recompensa 

l'esforç, l’alt rendiment i la productivitat de 

les treballadores i els treballadors que tenen 

més d'un any d'antiguitat i la implicació dels 

quals ha permès complir els objectius perso-

nals específicament pactats per als seus llocs 

de treball. L’any 2022, per reconèixer aquesta 

cerca de l'excel·lència per part del conjunt de 

la plantilla fins i tot en conjuntures tan exi-

gents, la companyia ha compartit un total 

de 405 milions d'euros del seu benefici, que 

s'han repartit entre el 99 % de les persones 

que la componen.

A més, aquest exercici, la plantilla s'ha vist am-

pliada en 3.200 persones, 2.200 a Espanya i 

1.000 a Portugal, xifra que suposa una mitjana 

de 9 llocs de treball creats al dia. D'aquesta 

manera, l’any 2022 Mercadona ha comptat 

amb 99.000 treballadores i treballadors com-

promesos, amb treball estable i de qualitat, i 

amb salaris per sobre de la mitjana del sector.

D'altra banda, el Grup Mercadona impulsa la 

prosperitat compartida en les àrees on desen-

volupa la seva activitat a través de la contribu-

Creixement  

sostenible i compartit

Mercadona és un projecte empresarial responsable, amb un model de gestió, el Model de Qualitat Total, 

que aposta per la creació de valor compartit entre tots els components: “El Cap” (client), El Treballador, El 

Proveïdor, La Societat i El Capital.

ció tributària realitzada a les administracions 

públiques. El 2022, en el cas d'Espanya, la con-

tribució en concepte de tributs suportats ha 

estat de 1.215 milions d'euros, dels quals 240 

milions corresponen a l'impost de societats, 

144 milions al pagament de diversos impostos 

i taxes, i 831 a la Seguretat Social. En el cas de 

Portugal, a través d'Irmãdona, la contribució 

ha estat de 18 milions d'euros en tributs supor-

tats, dels quals 12 corresponen a la Seguretat 

Social i 6 al pagament d'altres impostos i taxes.

Durant aquests dotze mesos, com les xifres 

confirmen, el Projecte Mercadona ha conti-

nuat creixent de la mà de la societat. En con-

trapartida, bona part dels seus èxits han re-

vertit en ella, amb una aportació d'un total de 

27.246 milions d'euros al PIB d'Espanya l’any 

2022, xifra que representa el 2,05 % del total. 

En aquesta línia, l'Institut Valencià d'Investi-

gacions Econòmiques (Ivie) ha estimat que 

l'activitat econòmica de la companyia a Es-

panya ha generat un total de 684.211 llocs de 

treball directes, indirectes i induïts, fet que es 

tradueix en un 3,59 % de l'ocupació total i que 

demostra, efectivament, que el creixement de 

Mercadona incideix directament en el creixe-

ment de la societat.

A tot això s’ha de sumar l’impacte en la recap-

tació fiscal, que l’any 2022 s’ha situat en 9.858 

milions d’euros, xifra que representa el 2,1 % de 

la recaptació total estimada de les administra-

cions públiques espanyoles, incloent-hi les co-

titzacions a la Seguretat Social, i que suposa 

l’impacte en la recaptació fiscal més gran de 

la història de la companyia.

La 
contribució 

tributària de 
Mercadona 
ha estat de 

2.263 milions 
d’euros
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Impacte de l'activitat econòmica de Mercadona*

PortugalEspanya

Aportació total de renda, ocupació i recaptació fiscal**

aportació conjunta al PIB

27.246 M€
2,05 % del PIB

Tributs suportats i recaptats Tributs suportats i recaptats

Contribució tributària

2.170 M€ (+11 %) 93 M€ (+50 %)

Mercadona

Contribució tributària suportada

Seguretat Social

831 M€ (+7 %)

Impostos 
 

240 M€  
en impost de societats +22 %

384 M€ (+13 %)

Impostos 

6 M€ (+7 %)

Seguretat Social

12 M€ (+34 %)

Irmãdona

Seguretat Social

163 M€ (+6 %)

IVA

357 M€ (+21 %)
IVA

61 M€ (+65 %)

IRPF

435 M€ (+12 %)
IRPF

8 M€ (+31 %)

Seguretat Social

6 M€ (+34 %)

Mercadona Irmãdona

Contribució tributària recaptada

llocs de treball a Espanya

684.211 
3,59 % de l'ocupació total 

a Espanya

de recaptació fiscal

9.858 M€
2,1 % de la recaptació total 

estimada de les administracions 
públiques espanyoles 

(incloent-hi cotitzacions a la 
Seguretat Social)

*   M€: milions d’euros.
**  Dades actualitzades segons la metodologia utilitzada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques 

(Ivie) el 2022.
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ACTIU NO CORRENT 7.880.278

 Immobilitzat intangible i material 7.437.821

	 Inversions	financeres	i	altres	actius	 442.457

ACTIU CORRENT 4.278.260

	 Existències	 	878.595

	 Deutors	i	inversions	financeres	 194.767

	 Efectiu	i	altres	actius	líquids	equivalents	 3.204.898

TOTAL ACTIU 12.158.538

PATRIMONI NET 7.528.770

 Capital 15.921

 Reserves 6.794.698

	 Resultat	de	l'exercici	 718.151

PASSIU NO CORRENT 37.049

	 Provisions	i	altres	passius	 37.049

PASSIU CORRENT      4.592.719

	 Proveïdors	 3.212.361

	 Creditors	i	deutes	amb	administracions	públiques	 1.029.707

 Personal 350.651

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12.158.538

GRUP MERCADONA
Balanç de situació a 31 de desembre del 2022*
(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 2022*
(en milers d'euros)

	 Import	de	la	xifra	de	negocis	 28.466.170

 Aprovisionaments (21.238.881)

	 Altres	ingressos	d'explotació	 28.608

	 Despeses	de	personal	 (3.678.832)

	 Altres	despeses	d'explotació	 (1.910.915)

	 Amortització	de	l’immobilitzat	 (746.880)

	 Resultat	per	alienacions	de	l'immobilitzat		 4.207

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 923.477

	 Ingressos	financers	 4.956

RESULTAT FINANCER 4.956

RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS 928.433

	 Impost	sobre	beneficis	 	(210.282)

RESULTAT DE L'EXERCICI 718.151

* Dades consolidades Mercadona i Irmãdona calculades exclusivament per a aquesta Memòria.
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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 EY com a 

prestador independent de serveis de verificació que, amb data 8 de febrer del 2023, 

va emetre el seu informe de verificació sense reserves.

En el marc d’aquest encàrrec, EY ha verificat una part important dels indicadors 

que s'integren en aquesta Memòria corporativa, entre molts altres. A la taula adjunta 

‘Impacte de l’activitat econòmica de Mercadona’, es recullen els indicadors que 

es reflecteixen en aquesta Memòria i que, al seu torn, han estat verificats per EY 

(s'identifiquen amb √). En cas de discrepància, la informació que s’inclou a l'EINF 

preval sobre aquesta.”

* Tal com defineix l'estàndard GRI, l'objectiu d'aquesta Memòria és proporcionar informació veraç, rellevant i precisa.

Per a més informació, aquest informe de verificació, 

juntament amb l'Estat d'Informació No Financera, 

estarà disponible: 

Informació addicional rellevant

https://info.mercadona.es/ca/inici-ca
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Núm.   Indicador   Pàgina/Comentari

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

2 Activitats, marques, productes i serveis Pàg. 12-21, 30-31

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. 12-13, 94-97

6 Mercats que se serveixen Pàg. 4-5, 12-13

7 Dimensió de l’organització Pàg. 4-5

8 Informació sobre empleats i altres treballadors

Pàg. 4-5, 40-55

Mercadona té 99.000 empleats fixos 
(95.500 a Espanya i 3.500 a Portugal) i no té 
subcontractistes en l’activitat principal

9 Cadena de subministrament Pàg. 4-5, 56-67

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

Pàg. 6-7, 14-15, 58-61

11
Informació sobre com aborda la companyia el 
principi de precaució

Pàg. 20-21

12 Iniciatives externes Pàg. 26-27, 58-61, 86-93

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

Pàg. 90-91

14 Declaració del president Pàg. 6-7

15 Principals impactes, riscos i oportunitats Pàg. 20-21

16
Valors, principis, estàndards i normes de 
comportament

Pàg. 12-21

Mercadona es regeix pel Model de Qualitat 
Total, que fonamenta els valors i els 
paradigmes de la companyia. En ell es 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

Impacte de l’activitat econòmica 

de Mercadona
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Núm.   Indicador   Pàgina/Comentari

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 els grups d’interès sobre 
aspectes econòmics, mediambientals 
i socials

Pàg. 86-93

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, 20-21

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. 18-21

28
Anàlisi dels aspectes econòmics, 
mediambientals i socials

Pàg. 16-21

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
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Informació addicional

Núm.   Indicador   Pàgina/Comentari

32 Polítiques de remuneració

Pàg. 45

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

33
Processos mitjançant els quals es determina la 
remuneració

Pàg. 42-43, 45 

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. 18-21

36 Acords de negociació col·lectiva

Pàg. 48-49, 51

Conveni laboral propi que cobreix el 100 % 
dels treballadors

37 Identificació i selecció de grups d’interès Pàg. 18-21

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 

39 Aspectes clau i preocupacions sorgits

Pàg. 18-21

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 significatius 

Pàg. 18-21

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 de 2022 al 31 de desembre 
de 2022

44 Data del report més recent 2021

45 Cicle de report Anual

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

Dades de contacte a la contraportada
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Núm.   Indicador   Pàgina/Comentari

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

Pàg. 42-43, 45

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, 61, 103

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

S’han avaluat el 100 % de les activitats i 
els procediments interns dels diferents 
departaments en què s’han identificat possibles 
riscos relacionats amb la corrupció

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 7.558.131 GJ

54 Intensitat energètica 0,1857 GJ/m3 de mercaderia

55 Estalvi en consum energètic 59,4 milions de kWh 

56 Consum d’aigua

Consum total 3,7 hm3 (dels quals 2,259 hm3 
corresponen a botigues i 1,441 hm3 a blocs 
logístics)

Consum mitjà per botiga i mes: 114,16 m3/mes  

57 Captació d’aigua segons la font

100 % xarxa de proveïment municipal

Captació d’aigua de pluja en tres 
plataformes logístiques, que és utilitzada 
per a reg i aigualeig

58
Emissions directes de gasos amb efecte 
d’hivernacle per fuites de gasos refrigerants

11,80 t CO
2
-eq/M quilitres

59
Emissions indirectes de gasos amb efecte 
d’hivernacle per consum d’energia

21,36 t CO
2
-eq/M quilitres

60
Emissions directes de gasos amb efecte 
d’hivernacle per transport de mercaderies

7,30 kg CO
2
-eq/m3 de mercaderia

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

58,07 t CO
2
-eq/M quilitres

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

-4.204 tones de CO
2
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Informació addicional

Núm.   Indicador   Pàgina/Comentari

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

424.068 tones de residus (fusta, paper, cartó, 
plàstic, porexpan i altres), de les quals el 80 % 
va 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. 42

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 hi ha 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 d’accidents, hores perdudes i absentisme 

Incidència accidentes de treball amb baixa: 
28,78 ‰
Hores perdudes: 9.871.109
Absentisme: 4,81 %
Absentisme homes: 1,27 % 
Absentisme dones: 2,86 %

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 minimitzar riscos 
en cada lloc
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Núm.   Indicador   Pàgina/Comentari

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

Per empleat: 23,9 hores de formació i  
845,3 € invertits de mitjana per persona a 
Espanya i 240 hores de formació i 5.732 € 
invertits de mitjana per persona a Portugal

74

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

Pàg. 46-47

75

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

Pàg. 43

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, 42, 48-49

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

Pàg. 42, 45

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 2022 Mercadona no ha registrat cap cas de 
discriminació a través dels canals disponibles 

79

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

La companyia garanteix la llibertat 
d’associació en tots els seus centres de treball, 
com es recull en el Conveni Col·lectiu vigent

No s’han identificat proveïdors significatius en 
situació de risc 

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
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Informació addicional

Núm.   Indicador   Pàgina/Comentari

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. 68-93)

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

Pàg. 20-21, 92

No s'han identificat centres amb efectes 
negatius a les comunitats locals

86
Percentatge de nous proveïdors que es van 
examinar vs. criteris relatius a drets humans, 
pràctiques laborals i repercussió social

Pàg. 56-67

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

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. 30-33

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*

* La companyia considera significativa qualsevol sanció econòmica per sobre dels 50.000 €.
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Projecte Llegat de  

Juan Roig i Hortensia Herrero

Juan Roig i Hortensia Herrero han seguit impul-

sant el Projecte Llegat, iniciativa de mecenatge 

que tots dos van iniciar l’any 2012 per construir 

el seu somni comú: compartir els seus coneixe-

ments i patrimoni personal per contribuir de ma-

nera altruista al desenvolupament de la societat. 

Per a això, al llarg del 2022 han reforçat el seu 

compromís personal i la implicació econòmica, 

que s'ha concretat en una injecció de 80 milions 

d'euros procedents del seu patrimoni personal.

D'aquesta manera, el Projecte Llegat ha conti-

nuat apostant per la formació i el talent impul-

sant els tres eixos del pol emprenedor més gran 

del Mediterrani, Marina de Empresas: EDEM, 

centre universitari i escola de negocis per a la 

formació empresarial on es formen 3.700 per-

sones anualment; Lanzadera, acceleradora que 

dona suport a startups, i Angels, societat que 

inverteix en líders emprenedors i que va acu-

mular el 2022 una inversió total de 3 milions 

d'euros, 35 d’ençà de la seva fundació. 

A través de Licampa 1617 s'ha seguit treballant 

per inaugurar i consolidar a València un recin-

te multiusos i sostenible per celebrar esdeveni-

ments esportius, culturals i d'entreteniment, el 

Roig Arena, que el 2022 ha rebut una inversió 

de 38,3 milions d'euros i acumularà una inversió 

total de 280 milions d'euros quan estigui aca-

bat l’any 2024.

En l'àmbit del suport a l'esport, el Projecte Lle-

gat de Juan Roig i Hortensia Herrero ha conti-

nuat creixent de la mà de la Fundació Trinidad 

Alfonso i del suport que tots dos han donat 

als equips masculí i femení del Valencia Basket 

Club i L’Alqueria del Basket. La Fundació Trini-

dad Alfonso, que el 2022 va complir deu anys 

de vida i que dona suport a l'esport a la Comu-

nitat Valenciana, ha invertit 11,5 milions el 2022 

en prop de 40 iniciatives. El pressupost desti-

nat per part de tots dos mecenes als equips de 

bàsquet ha estat de 14 milions d'euros.

Així mateix, la Fundació Hortensia Herrero, 

presidida per la vicepresidenta de Mercadona, 

ha seguit canalitzant el suport al mecenatge ar-

tístic i cultural amb una inversió d’un total de 

6 milions d'euros el 2022. Hortensia Herrero està 

finançant els treballs de restauració del Palau de 

Valeriola, situat al centre històric de València, 

que l’any 2023 es convertirà en el futur Centre 

d'Art Hortensia Herrero, un projecte que re-

querirà una inversió total de 40 milions d'euros. 

A més, el 2022 ha impulsat una desena de pro-

jectes relacionats amb la dansa, l'art contempo-

rani i la restauració del patrimoni històric.

LLEGAT 
JUAN ROIG  

I  
HORTENSIA 
HERRERO
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1. Juan Roig i Hortensia Herrero, en la inauguració de l’exposició de l’arquitecte Ron Arad, juntament amb les seves quatre filles Horten-
sia, Juana, Carolina i Amparo, i els seus gendres Jesús, Álvaro, Roberto i Antonio. 2. Hortensia Herrero, juntament amb les ballarines i 
ballarins becats per la seva Fundació al Campus Internacional Valencia Danza 2022. 3. Hortensia Herrero, Juan Roig i Fernando Roig, 
accionistes i membres del Consell d’Administració de Mercadona. 4. Façana del Palau de Valeriola, que albergarà el Centre d’Art Horten-
sia Herrero i la seva Fundació. 5. Primer equip masculí, femení, planter i escola del Valencia Basket per a la temporada 22-23. 6. Marta 
Galimany, a la Marató de València, després de batre el rècord d’Espanya femení de la distància. 7. Simulació del Roig Arena. 8. Façana de 
la seu d’EDEM Escuela de Empresarios a València. 9. Emprenedors a la seu de Lanzadera. 10. Emilio Peña, emprenedor i CEO de l’startup 
Flamingueo, invertida per Angels, a les instal·lacions de Marina de Empresas durant l’Investors’ Day.

5
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80 M€
inversió el 2022 del 

patrimoni personal de 
Juan Roig i Hortensia Herrero
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Trajectòria Mercadona

1977-2022

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.

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

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 vuit 
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.

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

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

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

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

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 1981-1982 1988-1990 1993-1997
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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 primer 
centre educatiu 
infantil gratuït per a 
les filles i els fills de 
les treballadores i els 
treballadors, al bloc 
logístic de Sant Sadurní 
d'Anoia (Barcelona).

Primera empresa 
a realitzar una 
Auditoria Ètica.

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

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

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

Realineació de 
Mercadona amb el 
Model de Qualitat Total, 
15 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.

Inici del 
desenvolupament de la 
Cadena Agroalimentària 
Sostenible de 
Mercadona.

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

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

1999-2001 2007-20082003-2006 2013-2016
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Trajectòria Mercadona

1977-2022

Compromís amb la 
qualitat contundent 
per part de tots els 
departaments de 
Mercadona en tots els 
processos i els serveis.

Inauguració dels 
centres de coinnovació 
de Vila do Conde 
(Porto) i Lisboa.

El projecte 
d'internacionalització 
esdevé una realitat 
amb l'obertura de 
les primeres deu 
botigues a Portugal.

En el context de 
la pandèmia de la 
COVID-19, el conjunt de 
persones excepcionals 
que formen el Projecte 
Mercadona contribueix 
a aconseguir 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.

Tornar a dir sí a 
l'estratègia Totaler 
Radical, oferint a “El 
Cap” la possibilitat 
d'encertar-la amb 
productes d'una 
qualitat contundent.

Posada en marxa del 
magatzem de fred del 
bloc logístic de Parc 
Sagunt (València), 
que estarà totalment 
operatiu l’any 2025.

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

Llançament a València 
del nou servei de venda 
online i obertura del 
primer magatzem 
online, Rusc, a Vara 
de Quart (València).

Implantació de 
la nova secció 
A punt per Menjar.

2017-2018 2019-2020 2021 2022

QUALITAT
som

TOTTOTTOT SSS



El Projecte Mercadona  
segueix avançant



MERCADONA S.A.

C/ Valencia, 5 - 46016

Tavernes Blanques (Valencia)

Telèfon: (+34) 963 883 333

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, 

UNIPESSOAL, LDA.

Avenida Padre Jorge Duarte, 123 

4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)

Telèfon: (+351) 221 201 000

CANALS D’ATENCIÓ AL CLIENT 
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

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

800 500 220




