


A fotografía da portada mostra a Soraya, traballadora do supermercado de Carretera Torrequebradilla en Jaén.

MERCADONA
Memoria Anual 2020

A Visión

"Conseguir unha Cadea Agroalimentaria Sostible, que a xente queira  

que exista e sinta orgullo dela, liderada por Mercadona e tendo 'O Xefe' 

como faro"

A Misión 

Encher a barriga 

"Prescribirlle ao consumidor final produtos/solucións que cubran as 

súas necesidades de comer, beber, coidado persoal, coidado do fogar e 

coidado de animais...

... asegurando sempre Seguridade Alimentaria, Máxima 

Calidade (saudable), Máximo Servizo (sostible), Mínimo 

Presuposto e Mínimo Tempo"



GRANDE EXEMPLO  
PARA A SOCIEDADE
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Os nosos feitos máis relevantes 2020 

Mercadona Grupo 

consolidado

800
novos empregos

1.700
traballadoras e 
traballadores

113 M€
investimento

186 M€
facturación

20
tendas

369 M€
compras

1.641
tendas

70 aperturas
65 peches

15,5 %
cota de mercado 

en superficie  
total de venda en 

España

95.000
traballadoras  

e traballadores 
5.000 novos 

empregos

PORTUGAL
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1.621 
tendas

93.300
traballadoras e  
traballadores

4.200
novos empregos

26.745 M€
facturación

21.138 M€
compras

1.387 M€
investimento

21.507 M€
compras

1.500 M€
investimento

727 M€
beneficio neto

+17 %

26.932 M€
facturación

+5,5 %

ESPAÑA
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O ano 2020 foi un ano moi esixente e complicado 

de xestionar. Especialmente dende o pasado mes 

de marzo, cando aínda non eramos conscientes da 

complexidade desta pandemia, pero si, como tiven 

ocasión de trasladar á sociedade, de cal sería unha 

das nosas principais obrigas: transmitir tranquili-

dade á sociedade co compromiso de garantirlles o 

abastecemento aos nosos “Xefes”, como denomi-

namos internamente os nosos clientes, reforzando 

as medidas de protección e seguridade tanto deles 

coma do noso persoal.

Para asumir este compromiso, 

sabía que contaba co apoio 

do mellor equipo: as 95.000 

persoas de Mercadona e os 

3.000 provedores co conxun-

to das máis de 500.000 per-

soas que forman estas com-

pañías. A súa disposición a 

desafiar os retos e non poñer 

límites inspirou o movemento  

#IstoNONtenquePARAR. Unha 

vez máis, GRAZAS polo tra-

ballo e esforzo; o voso alto ni-

vel de compromiso serviu de 

apoio e exemplo á sociedade.

Porque é nos momentos ex-

cepcionais cando xorden as 

persoas excepcionais que, co 

seu esforzo e capacidade de 

superación, xestionaron as distintas ondas de incer-

teza ás que nos enfrontamos, facendo o que mellor 

saben facer: aplicar día a día no seu traballo os mé-

todos e valores que conforman o noso modelo de 

empresa para abrir cada mañá as tendas e dar o 

mellor de cada un para ofrecerlles un servizo exce-

lente aos nosos “Xefes”. 

Este ano duro, raro e difícil permitiunos reafirmar-

nos en que a verdadeira forza da transformación na 

que está inmersa a compañía son as persoas que 

formamos parte deste proxecto. Todos fomos ca-

paces, a pesar dos momentos de adversidade, de 

tomar decisións valentes e traballar unidos. 

Grazas a iso, e partindo de que a saúde e a eco-

nomía son igual de importantes, pero primeiro vai 

a saúde, quero destacar o gran traballo realizado 

polo equipo do Servizo Médico e de Prevención de 

Mercadona. O seu liderado diario abriu canles de 

escoita, atendeu as nosas inquietudes a calquera 

hora e sóubonos acompañar nos momentos difí-

ciles. Superamos os desafíos presentes e asumi-

mos os que están por vir co obxectivo claro de 

continuar satisfacendo as necesidades dos nosos 

clientes e do resto dos compoñentes da compañía: 

Traballador, Provedor, Socie-

dade e Capital.

Xestión, xestión e xestión, re-

flectida en acción, feitos e re-

sultados, foi sen dúbida o faro 

da compañía; o noso “pico 

e pa” para enfrontarnos con 

éxito ás múltiples adversida-

des que foron xurdindo. A súa 

execución acelerou a brutal 

transformación de Mercadona, 

porque cando non se teñen 

respostas para todo, o mellor 

é priorizar no que realmente 

engade valor. 

Durante estes doce meses, 

Mercadona non se detivo e 

seguiu impulsando o seu cre-

cemento. Continuamos abrin-

do e reformando supermercados, finalizamos o 

ano con 1.641 tendas, 20 delas en Portugal. Estas 

reformas permitiron avanzar no Modelo de Tenda 

Eficiente (Tenda 8), presente actualmente en 1.000 

supermercados; e na implantación da sección de 

Listo para Comer en máis de 650 tendas. Tamén, 

aceleramos o compromiso de ir cara a unha Mer-

cadona máis verde activando en máis de 70 ten-

das a nosa Estratexia 6.25. Seis accións co triplo 

obxectivo de, para 2025, reducir un 25 % o plástico, 

facer todos os envases reciclables e reciclar todos 

os residuos plásticos. Un proxecto que sacaremos 

adiante entre todos, coa implicación e a colabora-

ción dos nosos clientes.

Mensaxe do Presidente
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promover e manter, a diario, a prosperidade com-

partida; sen a creación dun ecosistema de valores e 

accións centradas en beneficiar as persoas, a socie-

dade e o planeta, decisión irrenunciable que como 

empresa aceptou e na que non hai marcha atrás. 

Neste compromiso volvemos repartir entre o cadro 

de persoal en concepto de prima por obxectivos 

máis de 400 millóns de euros, nun ano onde, gra-

zas ao seu esforzo e compromiso diario, Mercadona 

conseguiu a mellor xestión da súa historia. E tamén 

tras dar o si a coidar o planeta, temos que continuar 

avanzando de forma firme para ter unha Mercadona 

máis sostible.

O ano 2021 vai ser un ano moi 

moi difícil. O noso compromiso, 

e do que eu me sinto orgullo-

so, é continuar dando o mellor 

de cada un de nós sen esperar 

a que ninguén nolo pida, con-

vencido de que se remamos 

como sabemos, conseguire-

mos o que nos propoñamos. 

Porque ademais do talento do 

seu equipo e da dixitalización, 

unha empresa necesita un li-

derado capaz de facer todos 

os cambios necesarios; se non, 

desaparecerá. E isto pasa por 

ser capaces de formular a cri-

se sanitaria e económica como 

unha oportunidade para facer 

visible na sociedade a necesidade de dispoñer de 

modelos empresariais que xeren desenvolvemento 

sostible, eficiencia produtiva e benestar para os cinco 

compoñentes. 

Non quero despedirme sen agradecer o apoio dos 

nosos accionistas e do noso Consello de Adminis-

tración. A súa confianza no Comité de Dirección da 

compañía foi de grande axuda para xestionar con 

eficacia este ano tan difícil. E moito menos, sen ter 

unha lembranza para todas as persoas que ao longo 

destes meses loitaron e puideron superar a enfermi-

dade, e moi especialmente para quen sufriu directa-

mente a perda de seres queridos como consecuen-

cia desta pandemia.

Juan Roig

Ao longo do ano, Mercadona intensificou o seu pro-

ceso de innovación e transformación dixital para se-

guir conectada ás necesidades dos “Xefes” e á nova 

realidade social. Para iso, o pasado mes de abril, coin-

cidindo cun dos momentos máis duros da pandemia, 

abrimos un novo almacén destinado exclusivamente 

a dar servizo en liña (Colmea) á demanda dos nosos 

clientes en Madrid, que se une aos de Valencia e Bar-

celona. Ademais, seguimos traballando en diferentes 

proxectos, liderados polo departamento de informá-

tica, para poñer as bases de algo que nos fará avan-

zar máis rápido na nosa transformación dixital: ser 

capaces de ter en todos e cada 

un dos procesos da compañía 

un dato único, veraz e fácil de 

obter.

Ao tempo que estamos abor-

dando estes retos, enfrontá-

monos igualmente ao gran sal-

to que Mercadona, xunto aos 

seus máis de 3.000 provedo-

res, debe dar: mellorar ao má-

ximo a experiencia dos nosos 

clientes garantindo cada día e 

en cada un dos nosos produ-

tos, calidade, calidade, calida-

de e, sobre todo, calidade, a 

un prezo imbatible para con-

tinuar diferenciándonos cada 

vez máis do mercado. 

Para este gran desafío realizamos un investimento 

de 1.500 millóns de euros durante estes doce me-

ses, incluídos os destinados a optimizar a nosa ca-

pacidade loxística e ás múltiples innovacións de efi-

ciencia realizadas. Todo iso permitiulle a Mercadona 

incrementar as vendas en superficie constante un 

5,5 %, ata os 26.932 millóns de euros.

E como resultado, o noso beneficio neto incremen-

touse un 17 %, ata os 727 millóns de euros. Unha ci-

fra que me enche de orgullo alcanzar como empre-

sario, porque me reafirma na crenza do modelo de 

empresa que seguimos construíndo: unha empresa 

que a xente queira que exista e sinta orgullo dela. 

Porque a Mercadona actual non sería posible sen 

“Unha empresa 

necesita un liderado 

capaz de facer 

todos os cambios 

necesarios; se non, 

desaparecerá”
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Comité de Dirección

Asegura o bo funcionamento da organización e a determinación 

e o cumprimento das políticas e dos procedementos establecidos 

polo Consello de Administración.

Juan Roig 
Presidente

José Jordá 
Director Xeral de Tendas e 
Prescrición Perecedoiros

Jose Miguel Fernández 
Director Xeral de Compras 
Transformados do Campo

David Cid 
Director Xeral de Compras 
Derivados do Petróleo

Pilar Sanz 
Directora Xeral de 
Compras Forno  

Patricia Tobía 
Directora Xeral de  
Informática

Héctor Hernández  
Director Xeral Financeiro e  
Marina de Empresas

Patricia Cortizas  
Directora Xeral de 
Recursos Humanos
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Consello de 
Administración 

É o órgano encargado da 

xestión, da organización e da 

representación da compañía.

Presidente 

Juan Roig Alfonso 

 

Vicepresidenta 

Hortensia Mª Herrero Chacón 

 

Secretaria do Consello

Carolina Roig Herrero 

 

Vogais 

Hortensia Roig Herrero 

Amparo Roig Herrero 

Juana Roig Herrero 

Rafael Gómez Gómez 

Fernando Roig Alfonso

Comisión de 
Auditoría

Integrada no Consello de 

Administración, encárgase da 

supervisión da información contable, 

fiscal e financeira, dos servizos de 

auditoría, do cumprimento e da 

xestión de riscos financeiros.

Presidenta 

Juana Roig Herrero

Secretaria 

Carolina Roig Herrero

Vogal 

Rafael Gómez Gómez

Rafael Berrocal  
Director Xeral de Compras 
Carne, Mar, Froita e Verdura

Paco Espert 
Director Xeral de  
Prescrición Secos

Rosa Aguado 
Directora Xeral de  
Loxística

Guillermo Pérez 
Director Xeral de Compras  
Leite e Derivados 

José Francisco Ruiz 
Director Xeral de 
Obras e Expansión

Elena Tejedor 
Directora Xeral de  
Relacións Externas
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Detalle do interior e da cuberta axardinada do supermercado de Manuel Candela, València.10



Fundada en 1977, Mercadona 
é un proxecto empresarial en 
transformación constante que 
nace do soño emprendedor do seu 
Presidente, Juan Roig: impulsar 
un modelo de empresa que a 
sociedade queira que exista e do 
que sinta orgullo. Para iso, conta 
co Modelo de Calidade Total, unha 
cultura corporativa diferencial 
cun propósito compartido que 
impulsa e promove a paixón pola 
excelencia para satisfacer todos 
os días, e coa mesma intensidade, 
os cinco compoñentes da 
empresa: “O Xefe" (cliente), 
O Traballador, O Provedor, 
A Sociedade e O Capital. 

O Modelo
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Un modelo cunha cultura  
corporativa diferencial

Mercadona conta dende 1993 cun modelo empresarial propio encarga-

do de vertebrar os principios e valores da compañía. Este modelo de 

xestión, o Modelo de Calidade Total, persegue satisfacer, por esta orde 

e coa mesma importancia, os cinco compoñentes: “O Xefe”, como inter-

namente denomina os seus clientes, O Traballador, O Provedor, A Socie-

dade e O Capital.

Para Mercadona, ter un Modelo e per-

soas que o aplican adecuadamente 

sempre é sinónimo de ter un te-

souro. Así, o Modelo de Calidade 

Total é a base de cantos for-

man parte do Proxecto Mer-

cadona. Consciente de que a 

principal forza impulsora do 

éxito son as persoas, o Mode-

lo de Mercadona desenvólve-

se sobre verdades universais 

e paradigmas, e é o marco de 

referencia na toma de decisións 

para todos os que forman parte do 

seu proxecto. 

Permite que todas as persoas, motivadas polo seu propio impulso de 

obter uns resultados excelentes, vaian na mesma dirección e decidan 

con axilidade o xeito de actuar ante as distintas circunstancias que se 

producen diariamente. 

Como empresa que cre na transformación e evolución constante, Mer-

cadona asume, dende o liderado e a responsabilidade, o respecto me-

dioambiental nas zonas e lugares nos que ten presenza. Plenamente 

comprometida con continuar dando o “si a seguir coidando o planeta”, 

impulsa prácticas respectuosas en materia de sostibilidade e desenvolve 

a súa actividade acorde a este compromiso, sendo consciente do rol que 

exerce respecto á mellora e ao crecemento do ámbito social e económi-

co co que se relaciona, e sabendo que aínda queda un gran camiño por 

diante, unicamente alcanzable a través dunha xestión responsable.

Bélgica, “Xefa” do supermercado de El Hospitalillo en Avilés, Asturias.

“O XEFE”

O
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Materialidade e grupos de interese

En 2020, Mercadona avaliou a materialidade de cada un dos aspectos de interese en sostibilidade e plasmou os 

resultados nunha matriz de dobre eixe. Os grupos de interese coinciden cos cinco compoñentes identificados 

no Modelo de Calidade Total ("O Xefe", O Traballador, O Provedor, A Sociedade e O Capital). Todos eles vense 

afectados significativamente polas actividades, produtos e servizos da compañía, que busca satisfacer as súas 

necesidades. Coñecer as súas expectativas e os seus requirimentos é un aspecto fundamental para a creación de 

valor no negocio.

O proceso de identificación de aspectos relevantes constou de tres fases: a primeira de detección e priorización 

dos grupos de interese, seguida da definición dos asuntos materiais, e unha etapa final na que se valida a infor-

mación que se vai proporcionar sobre os asuntos materiais.

Como resultado, identificáronse 21 aspectos materiais agrupados en 8 categorías principais, que se detallan na 

seguinte matriz de materialidade e sobre os que se informa ao longo desta Memoria, tanto da xestión como das 

avaliacións continuas que realizamos destes:

Aspectos críticos Aspectos relevantes Outros aspectos relevantes

Prioridade estratexia de Negocio
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(*) ASG: AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOBERNO

TEMA MATERIAL

1. Satisfacción do “Xefe”

2. Diálogo e compromiso co exterior

3. Emprego de Calidade

4.  Xestión responsable da Cadea de 
Subministración

5. Impacto ambiental

6. Cumprimento normativo

7. Ética e Bo Goberno

8. Impacto socioeconómico

Seguridade e calidade alimentaria

Atención ao Cliente

1

2

11

12

13

16

17

18

19

20

21

4

5

6

7

8

9

10

14

15

3

Atracción e retención do talento

Conciliación familiar

Formación

Igualdade e diversidade

Saúde e seguridade

Comunicación corporativa e transmisión

Xestión do desperdicio alimentario

Redución de embalaxes e residuos

Loxística sostible

Etiquetaxe e información de produtos

Seguridade e protección de datos

Boas prácticas de Goberno Corporativo

Prevención da fraude e corrupción

Transparencia da información

Doazóns de alimentos

Integración na comunidade

Apoio ao emprendemento

Criterios éticos e ASG* na cadea de subministración

Produción sostible
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Compromisos cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 

Fin da pobreza
Mercadona apoia iniciativas e asociacións 
cuxo obxectivo é axudar a reducir 
a pobreza entre os colectivos máis 
desfavorecidos.

Traballo decente e crecemento 
económico
O cadro de persoal de Mercadona ten 
emprego estable e de calidade, con 
contratos fixos e salarios por enriba da 
media do sector.

Igualdade de xénero
Réxese polo principio de equidade “a igual 
responsabilidade, mesmo soldo” e ofrece 
as mesmas oportunidades de promoción 
interna a todo o cadro de persoal.

Educación de calidade
Mercadona potencia as habilidades e 
os coñecementos do cadro de persoal 
constantemente e aposta pola formación 
continua.

Saúde e benestar
Para Mercadona e os seus provedores, 
o máis importante é ofrecer sempre a 
máxima seguridade alimentaria, por medio 
dunha ampla oferta de produtos frescos 
e saudables, e protexer a saúde dos cinco 
compoñentes.

Fame cero
A colaboración con comedores sociais, 
bancos de alimentos e outras entidades 
favorece a redistribución de alimentos e 
facilítalles o acceso a unha alimentación 
saudable a persoas en risco de exclusión.

 · Emprego estable e de calidade cunha 
remuneración por enriba do sector.

 · Contribución ao crecemento compartido 
nos países nos que ten presenza.

 · Formación e capacitación do cadro de 
persoal.

 · Colaboración con entidades educativas 
como EDEM e creación da Cátedra 
Mercadona de Economía Circular coa 
UPF Barcelona School of Management.

 · “A igual responsabilidade, mesmo 
soldo”.

 · Participación en campañas oficiais en 
contra da violencia de xénero.

Compoñentes nos 
que ten impacto*:Accións en curso 

para o ODS

 · Sistema de xestión de calidade e de 
seguridade alimentaria.

 · Protocolos de actuación e medidas 
adoptadas fronte á pandemia da 
COVID-19.

 · Doazóns a bancos de alimentos, 
comedores sociais e outras entidades.

 · Doazóns a bancos de alimentos, 
comedores sociais e outras entidades.

* Compoñentes:  X  “O Xefe” T  O Traballador P  O Provedor S  A Sociedade C  O Capital

Mercadona é consciente da súa capacidade, como empresa, para contribuír ao desenvolvemento social dos ám-
bitos nos que ten presenza. No seu compromiso coa creación de valor compartido, é asinante do Pacto Mundial 
dende 2011, iniciativa a través da cal a Organización das Nacións Unidas promove os distintos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible (ODS).

Por iso, e no marco do seu modelo de negocio sostible e responsable, traballa para dar resposta ás necesidades 
formuladas por aqueles ODS nos que máis inflúe o impacto da súa actividade, a través de numerosas accións 
que, no seu conxunto, contribúen á consecución destes obxectivos.

X T P S C
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X T P S C

Cidades e comunidades 
sostibles
Mantén un compromiso pleno coa 
protección do medio ambiente, o 
aproveitamento eficiente dos recursos 
naturais e a Economía Circular.

 · Sistema de Xestión Medioambiental 
propio para axudar a favorecer a 
transición a unha Economía Circular.

 · Estratexia 6.25: redución do plástico e 
xestión de residuos.

Produción e consumo 
responsables
Tanto Mercadona como os provedores que 

colaboran con ela aplican boas prácticas e 

fomentan a produción responsable.

 · Política comercial SPB (Sempre Prezos Baixos).

 · Compromiso co benestar animal e con 
modelos de produción responsable na cadea 
agroalimentaria.

 · Aposta pola redución de residuos e do 
desperdicio alimentario.

 · Estratexia 6.25: redución do plástico e xestión  
 de residuos.

Acción polo clima
Mercadona dispón dun Sistema de 

Xestión Ambiental propio co obxectivo de 

aproveitar ao máximo os recursos naturais, 

optimizar os seus procesos, reducir os 

residuos e as emisións de gases de efecto 

invernadoiro.

 · Plan de Acción e Redución das  

Emisións e optimización loxística.

 · Sistema de Xestión Medioambiental 

propio para axudar a favorecer a 

transición a unha Economía Circular.

Alianzas para lograr os obxectivos
Mercadona colabora estreitamente con 

diferentes entidades e asociacións para 

fomentar o cumprimento dos ODS.

 · Alianzas con organizacións sectoriais e 
sociais (AECOC, ASEDAS, CEOE, AVE, 
Fundación ÉTNOR...) para avanzar no 
cumprimento dos ODS.

Redución das desigualdades
Mercadona ofrece igualdade de condicións 
e oportunidades a todo o cadro de persoal, 
sen ningún tipo de discriminación.

 · Política de non discriminación.

 · Protocolo de prevención fronte ao 
acoso laboral.

Vida submarina
Traballa conxuntamente cos provedores 

para garantir o seu compromiso coa 

sostibilidade dos produtos de pesca.

 · Política de Pesca Sostible.

Industria, innovación e 
infraestrutura
Colabora con fabricantes e provedores 
para fomentar un crecemento compartido 
e sostible que xera valor, a través do 
desenvolvemento conxunto de novidades e 
melloras na oferta. 

 · Modelo de Tenda Eficiente.

 · Modelo de Coinnovación.

 · Modelo de Relación con Provedores, 
que impulsa un clúster industrial.

Vida de ecosistemas terrestres
O Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona 
conta con estratexias de redución e 
reaproveitamento de residuos para evitar que 
acaben no medio natural.

 · Estratexia 6.25: redución do plástico e 

xestión de residuos.
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COMPOÑENTES RISCOS POLÍTICAS E ESTRATEXIAS DESEMPEÑO 2020

1. "O XEFE"
O noso obxectivo principal é satisfacer 
totalmente os clientes

Seguridade Alimentaria • Modelo de seguridade alimentaria

Cambios de hábitos de consumo

• Oferta Eficaz: calidade contundente a un prezo imbatible
• Oferta de alimentación saudable
• Estratexia Frescos Global
• Modelo de Tenda Eficiente
• Listo para Comer

Protección de datos • Protección de datos dos consumidores

Transformación dixital
• Servizo de Atención ao Cliente 
• Innovación transversal
• Mercadona Online

2. O TRABALLADOR
Quen satisfai “O Xefe” ten que estar 
satisfeito ao 100 %

Igualdade e diversidade

• Postos de traballo fixos/soldos por enriba da media do sector
• Principio de equidade: mesma responsabilidade, mesmo soldo
• Prima por obxectivos
• Plan de Igualdade e diversidade
• Formación, transparencia (Activo2) e promoción interna

Prevención de riscos laborais
• Servizo médico. Que o traballador se sinta sanitariamente seguro
• Prevención de riscos laborais

Conciliación

• Conciliación vida familiar, laboral e persoal
• Modelo de Organización de Tendas
• Horario 5+2
• Calendario Anual
• Clima social

Protección de datos • Protección de datos 

3. O PROVEDOR
Os Provedores Totaler vertebran a Cadea 
Agroalimentaria Sostible de Mercadona

Boas prácticas comerciais

• Código de Boas Prácticas Mercantís
• Pautas de Conduta Ética para Provedores
• Cadea agroalimentaria sostible 
• Xeración de tecido industrial
• Política de Benestar Animal
• Políticas de Pesca Sostible 
• Coinnovación con provedores

Protección de datos • Protección de datos

4. A SOCIEDADE
Contribuír ao desenvolvemento económico 
sostible e ao progreso social do país é unha 
obriga para a compañía

Mobilidade sostible nas cidades • Modelo de Loxística Sostible

Uso responsable dos recursos
• Sistema de Xestión Medioambiental
• Programa de loita contra a exclusión: doazón de alimentos

Relación con comunidades locais

• Diálogo e transparencia 
• Modelo de relación coas comunidades locais e as ONG
• Impulsar o emprendemento
• Xestión para solucionar suxestións e queixas dos veciños  

Medio ambiente e cambio climático
•  Sistema de Xestión Medioambiental para mellorar a sostibilidade da actividade no ámbito e na 

cadea de subministración
• Estratexia 6.25: redución do plástico e xestión de residuos

Protección de datos • Protección de datos dos veciños

Legalidade inherente aos distintos aspectos da actividade (sanidade, comercio, 
consumo, industria, traballo, facenda, medio ambiente...)

• Políticas de prevención de delitos e anticorrupción 
• Actualización da lexislación e adaptación aos procesos internos para o seu cumprimento

5. O CAPITAL 
O obxectivo é obter beneficio como 
consecuencia de facer ben as cousas

Incremento prezo materias primas • Crecemento e rendibilidade

Liquidez
• Políticas de xestión de risco financeiro
• Reinvestimento e visión a longo prazo
• Xeración de riqueza e crecemento compartido

Desenvolvemento sostible e 
prevención de posibles riscos  

Para Mercadona a transparencia e o diálogo son 

valores irrenunciables que defende e fomenta de 

maneira transversal. Como consecuencia diso, com-

parte a súa evolución e os seus resultados co cadro 

de persoal, cos provedores e coa sociedade a través 

de distintas reunións e varias canles como esta Me-

moria Anual, a Memoria de Medio Ambiente, a rolda 

de prensa de satisfacción dos cinco compoñentes, a 

canle de comunicación interna Activo2, a páxina web 

e redes sociais ou o portal de transparencia. 
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COMPOÑENTES RISCOS POLÍTICAS E ESTRATEXIAS DESEMPEÑO 2020

1. "O XEFE"
O noso obxectivo principal é satisfacer 
totalmente os clientes

Seguridade Alimentaria • Modelo de seguridade alimentaria

Cambios de hábitos de consumo

• Oferta Eficaz: calidade contundente a un prezo imbatible
• Oferta de alimentación saudable
• Estratexia Frescos Global
• Modelo de Tenda Eficiente
• Listo para Comer

Protección de datos • Protección de datos dos consumidores

Transformación dixital
• Servizo de Atención ao Cliente 
• Innovación transversal
• Mercadona Online

2. O TRABALLADOR
Quen satisfai “O Xefe” ten que estar 
satisfeito ao 100 %

Igualdade e diversidade

• Postos de traballo fixos/soldos por enriba da media do sector
• Principio de equidade: mesma responsabilidade, mesmo soldo
• Prima por obxectivos
• Plan de Igualdade e diversidade
• Formación, transparencia (Activo2) e promoción interna

Prevención de riscos laborais
• Servizo médico. Que o traballador se sinta sanitariamente seguro
• Prevención de riscos laborais

Conciliación

• Conciliación vida familiar, laboral e persoal
• Modelo de Organización de Tendas
• Horario 5+2
• Calendario Anual
• Clima social

Protección de datos • Protección de datos 

3. O PROVEDOR
Os Provedores Totaler vertebran a Cadea 
Agroalimentaria Sostible de Mercadona

Boas prácticas comerciais

• Código de Boas Prácticas Mercantís
• Pautas de Conduta Ética para Provedores
• Cadea agroalimentaria sostible 
• Xeración de tecido industrial
• Política de Benestar Animal
• Políticas de Pesca Sostible 
• Coinnovación con provedores

Protección de datos • Protección de datos

4. A SOCIEDADE
Contribuír ao desenvolvemento económico 
sostible e ao progreso social do país é unha 
obriga para a compañía

Mobilidade sostible nas cidades • Modelo de Loxística Sostible

Uso responsable dos recursos
• Sistema de Xestión Medioambiental
• Programa de loita contra a exclusión: doazón de alimentos

Relación con comunidades locais

• Diálogo e transparencia 
• Modelo de relación coas comunidades locais e as ONG
• Impulsar o emprendemento
• Xestión para solucionar suxestións e queixas dos veciños  

Medio ambiente e cambio climático
•  Sistema de Xestión Medioambiental para mellorar a sostibilidade da actividade no ámbito e na 

cadea de subministración
• Estratexia 6.25: redución do plástico e xestión de residuos

Protección de datos • Protección de datos dos veciños

Legalidade inherente aos distintos aspectos da actividade (sanidade, comercio, 
consumo, industria, traballo, facenda, medio ambiente...)

• Políticas de prevención de delitos e anticorrupción 
• Actualización da lexislación e adaptación aos procesos internos para o seu cumprimento

5. O CAPITAL 
O obxectivo é obter beneficio como 
consecuencia de facer ben as cousas

Incremento prezo materias primas • Crecemento e rendibilidade

Liquidez
• Políticas de xestión de risco financeiro
• Reinvestimento e visión a longo prazo
• Xeración de riqueza e crecemento compartido

Seguindo o seu Modelo de Calidade Total, esixe 

o cumprimento da legalidade vixente e incorpora 

á súa xestión calquera estratexia que contribúa a 

asegurar a satisfacción dos diferentes grupos de 

interese da empresa. Ademais, o Comité de Direc-

ción integra os intereses de todos os axentes im-

plicados e determina as políticas para identificar, 

previr e xestionar os riscos inherentes á actividade 

da compañía.
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O valor da innovación 

Para Mercadona, a innovación é un valor esencial 

e diferenciador, que se integra no Modelo de Cali-

dade Total co único fin de satisfacer os cinco com-

poñentes. A través da innovación, impulsa a mello-

ra continua nos procesos e produtos. A compañía 

estuda as necesidades e desexos dos clientes para 

ofrecerlles, dunha forma áxil, as mellores solucións 

nun contexto cada vez máis cambiante. E dálles 

resposta por medio da súa innovación transversal, 

a través de procedementos colaborativos e aber-

tos cos traballadores, provedores e, moi especial-

mente, co “Xefe”.

Consciente de que canto máis inviste en innova-

ción e canto máis innova, maior é o retorno que 

se obtén, mantén unha colaboración constante 

cos provedores especialistas na busca conxunta 

de novas solucións. En 2020, este traballo con-

xunto permitiu impulsar 290 novos produtos. Este 

é o caso da gama de leites e batidos +Proteínas 

Hacendado, que elabora o Provedor Totaler Lac-

tiber, e que foi recoñecida polo Observatorio de 

Innovación en Gran Consumo 2020, impulsado 

polo Institut Cerdà, como unha das innovacións 

do sector do último ano. 

Mercadona seguiu apostando pola innovación social, 

reforzando iniciativas xa instauradas, como os xar-

díns urbanos situados nas cubertas e fachadas de 

varias tendas que, ademais de achegar beneficios 

medioambientais ao ámbito, xeran emprego a per-

soas con discapacidade intelectual, encargadas da 

construción e do mantemento dalgunhas destas zo-

nas verdes. Tamén é o caso dos murais de trencadís, 

presentes na sección de peixería de todos os super-

mercados da cadea, que son elaborados por máis 

de 1.000 persoas con discapacidade intelectual; ou 

a recente posta en marcha da Estratexia 6.25 para a 

redución de plásticos e a xestión de residuos.

Por outra parte, a compañía seguiu traballando no 

proxecto de innovación aberta que decidiu poñer 

en marcha en 2019. Coa iniciativa Corporate de 

Lanzadera, a aceleradora de empresas impulsada 

por Juan Roig co seu patrimonio persoal, ofréce-

lles aos emprendedores a posibilidade de realizar 

Pasta de sésamo Tahini Hacendado do Provedor Totaler Laboratorios Almond. Instalacións do interior da Colmea de Madrid, Madrid.
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• 290 novidades e 171 melloras  

na oferta, cunha taxa de éxito 

do 82 %. 

• 20 centros de coinnovación:  

19 en España e 1 en Portugal.

• 12.500 sesións para innovar 

conxuntamente cos “Xefes”. 

• 3 naves de oferta:  

2 en Portugal e 1 en España.

• Evitar sobreesforzos, custos 

innecesarios e reforzar a 

produtividade. 

• Novas oficinas no Centro de 

Coinnovación de El Jarro  

(“Jarrods”). 

• Apertura da Colmea de Madrid.

• Dixitalización na xestión da 

oferta.

• Proxectos de obra para Bloques 

Loxísticos “BIM”.

INNOVACIÓN DE PRODUTO 

INNOVACIÓN DE PROCESOS

EIXES DA INNOVACIÓN 

Instalacións do interior da Colmea de Madrid, Madrid.

probas de concepto coas corporacións coas que 

se dispón dun acordo de colaboración, entre as 

que se encontra Mercadona. 

Dentro do proceso de transformación dixital, o 

departamento de informática de Mercadona con-

tinuou innovando e impulsando proxectos que 

xeran un gran valor para a compañía. En 2020, 

investíronse 54 millóns de euros para finalizar a 

migración dos programas informáticos ao Centro 

de Proceso de Datos en Villadangos del Páramo 

(León). Un sistema dotado das tecnoloxías máis 

avanzadas e que reforza tanto a produtividade da 

empresa como a seguridade da información.

Todas estas iniciativas, e moitas máis, permitíronlle  

a Mercadona fortalecer o seu Modelo de Innova-

ción, que dende 2019, e en liña coas recentes actua-

lizacións do Manual de Oslo da Organización para 

a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos 

(OCDE) para a recollida e análise de información re-

lativa á innovación, concrétase en dúas categorías: 

innovación de produto e innovación de proceso.
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Irmãdona: Mercadona en Portugal

Dende que en 2016 Mercadona tomara a decisión 

de iniciar o seu proxecto de internacionalización, 

que se fixo evidente coa apertura do seu Centro de 

Coinnovación en Matosinhos en 2017, as súas pri-

meiras 10 tendas e o Bloque Loxístico de Póvoa de 

Varzim en Portugal en 2019, Irmãdona, que significa 

“irmá de Mercadona”, non deixou de crecer. E fíxoo 

con idénticas filosofía e ilusión, co obxectivo de fa-

cer canto sexa necesario para satisfacer “O Chefe” 

(“O Xefe”). 

Grazas a iso, a compañía duplicou a súa presenza 

no país luso, cunha expansión en forma de mancha 

de aceite que se traduciu na apertura doutras 10 

tendas ao longo do ano, 20 en total no momento 

do peche do exercicio. Este esforzo permitiulle con-

tar con supermercados en catro distritos diferen-

tes: Porto, Braga, Aveiro e, como novidade, Viana 

do Castelo. 

Este crecemento, ademais, completouse coa aper-

tura dun novo edificio de oficinas que a compañía 

creou dende cero, un novo concepto totalmente 

adaptado ás necesidades da empresa e do cadro 

de persoal. O proxecto, que supuxo o investimen-

to de 8 millóns, foi inaugurado o pasado mes de 

xuño. Situado sobre a tenda de Avenida Dom João II, 

en Vila Nova de Gaia, as súas instalacións albergan 

150 traballadoras e traballadores, e dende as súas 

infraestruturas dáse cobertura ás necesidades de 

crecemento que se contemplan.

Ademais, a compañía seguiu aplicando o seu mo-

delo en Portugal, un modelo sostible que xera va-

lor e que contribúe a estreitar vínculos cos ámbi-

tos nos que ten presenza. E non só por medio da 

dinamización das áreas nas que desenvolve a súa 

actividade, senón a través da súa implicación na re-

cuperación de valores tradicionais, como puxo de 

manifesto coa apertura, o pasado mes de agosto, 

do seu supermercado en Ermesinde. Neste caso, Ir-

mãdona construíu a súa tenda nunha antiga nave 

industrial, un edificio de gran valor histórico desta 

cidade portuguesa do distrito de Porto que mantiña 

un avanzado estado de degradación. Grazas a esta 

iniciativa, que se enmarca na política de Responsa-

bilidade Social Empresarial da compañía, logrouse 

rehabilitar a fachada da antiga Fábrica de Tecidos 

e Fiado de Sá, así como a súa cheminea orixinal. E 

todo iso, ademais, coa construción dun novo xardín 

de uso público do que actualmente gozan os seus 

veciños.

Todos estes proxectos son unha mostra evidente do 

compromiso que Mercadona mantén coa socieda-

de portuguesa. Un compromiso que iniciou en 2016 

e que, dende entón, non deixou de crecer e con-

solidarse nun país, Portugal, que representa unha 

clara oportunidade. Nel, a compañía desenvolve a 

súa actividade como unha empresa portuguesa 

cun Modelo de Calidade Total de orixe española e 

cuxa sede está en Valencia. E faino cun esforzo do 

que as cifras son un reflexo evidente, como poñen 

de manifesto os 113 millóns de euros investidos en 

2020; a creación constante de emprego, que per-

mitiu pechar o ano cun cadro de persoal de 1.700 

persoas, 800 máis que en 2019; e a aposta polo sec-

tor primario e a industria agroalimentaria do país, 

coa compra de 369 millóns de euros a provedo-

res lusos. Un proxecto que a compañía vai seguir  

desenvolvendo en 2021 coa apertura de 9 super-

mercados máis, deixando constancia do compromi-

so constante coa satisfacción do “Xefe” portugués 

e a creación de riqueza e crecemento sostible no 

devandito país. 

20 
supermercados  

10 aperturas en 2020

113 M€  
de investimento 

369 M€  
de compras

186 M€  
facturación

1.700  
traballadoras e 
traballadores
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         Tendas abertas en 2020:

 1 Av. Europa (Aveiro, Aveiro)

 2 Arco Têxteis (Santo Tirso, Porto)

 3 Penafiel (Penafiel, Porto)

 4 Silva Rocha (Aveiro, Aveiro)

 5 Ermesinde (Valongo, Porto)

 6 Trofa (Trofa, Porto)  

 7 Paços de Ferreira (Paços de Ferreira, Porto)

 8 Av. 25 de Abril (Águeda, Aveiro)

 9  Abelheira (Viana do Castelo, Viana do 

Castelo)

 10 Campanhã (Porto, Porto)

         Tendas abertas en 2019:

 1 Canidelo (Vila Nova de Gaia, Porto)

 2 Sousa Aroso (Matosinhos, Porto)

 3 Vermoim (Maia, Porto)

 4 Fânzeres (Gondomar, Porto)

 5 Rua Filipa Borges (Barcelos, Braga)

 6 Domingos Sequeira (Porto, Porto)

 7 Ovar (Ovar, Aveiro)

 8  São João da Madeira (São João da 

Madeira, Aveiro)

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

 10 Lamaçães (Braga, Braga)

         Outros:

 1 Bloque Loxístico de Póvoa de Varzim

 2 Centro de Coinnovación Matosinhos

 3 Oficinas Vila Nova de Gaia

 4 Oficinas Lisboa
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LISBOA
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Xestión da COVID-19

Nos momentos excepcionais xorden as 
persoas excepcionais 

O 14 de marzo de 2020 decretouse o Estado 

de Alarma debido á incidencia provocada pola  

COVID-19. En menos de 36 horas, Mercadona adap-

tou os seus máis de 1.600 supermercados para fa-

cer fronte á situación, con dous obxectivos princi-

pais: protexer a saúde e a seguridade dos “Xefes” e 

dos traballadores, e garantir a subministración.

Unha situación tan anómala obrigaba a ser aín-

da máis áxiles para adaptarse e tomar constante-

mente decisións, polo que soamente entre marzo 

e agosto se celebraron 18 reunións extraordinarias 

presenciais do Comité de Dirección para dar solu-

ción á avalancha de cambios que se debían poñer 

en marcha. 

Con este compromiso, a compañía abriu as súas 

tendas o 16 de marzo totalmente adaptadas á nova 

realidade. As traballadoras e traballadores de Mer-

cadona iniciaron a súa xornada con todas as medi-

das de protección. Así, proporcionóuselles material 

preventivo, como máscaras, guantes, xel hidroal-

cohólico, láminas de metacrilato de protección e 

lentes de protección ocular; e adaptouse o horario 

no caso do persoal das tendas, coa finalidade de 

limitar a súa exposición ao público e facilitar a con-

ciliación. Tamén se realizou un importante labor de 

detección rápida das empregadas e empregados 

especialmente sensibles á enfermidade, en total 

2.609 persoas, ás que se lles comunicou que de-

bían permanecer nos seus fogares, xa que o funda-

mental era protexer a súa saúde. 

Para poder facer fronte á situación, reforzouse o 

cadro de persoal nas tendas con novas contrata-

cións, ao igual que se realizaron 1.800 contrata-

cións loxísticas adicionais co obxectivo de garantir 

a subministración. A compañía, ademais, traballou 

man a man cos provedores para adaptarse ás novas 

circunstancias e así poder dar solución a diferentes 

Mikel, traballador do supermercado de Mutilva en Aranguren, Navarra.24



contratempos, como, por exemplo, a decisión de 

establecer novas liñas de crédito e condonarlles as 

rendas. E ao mesmo tempo, dada a magnitude da 

crise, reforzou a súa axuda a bancos de alimentos, 

comedores sociais e outras entidades, consciente 

de que, máis que nunca, necesitaban a súa colabo-

ración. Deste xeito, Mercadona realizou a súa maior 

doazón de alimentos ata o momento, tal e como 

corresponde a un momento excepcional: 17.000 to-

neladas de produtos entregados no momento do 

peche do ano, o equivalente a 283.000 carros da 

compra.

Unha das primeiras evidencias que a compañía con-

firmou durante a pandemia foi que a comunicación 

era máis necesaria que nunca na xestión. Por iso, 

realizou un labor de escoita constante ás traballa-

doras e traballadores que non sería tan efectivo sen 

a existencia de Activo2. Esta ferramenta interna foi 

igualmente clave para poder trasladarlle a cada 

persoa as medidas constantes que se adoptaban 

e, o máis importante, para introducir melloras e so-

lucións aproveitando as súas suxestións e achegas. 

Grazas a iso, a compañía puido detectar debilida-

des, corrixir erros e potenciar as súas fortalezas. 

Soubo dar resposta a cada situación xurdida du-

rante a pandemia, priorizando sempre a saúde e 

seguridade das persoas: dos “Xefes” nos supermer-

cados, de cada traballadora e traballador nos seus 

postos de traballo e dos provedores nos accesos ás 

distintas instalacións. 

Durante os primeiros meses da pandemia implan-

táronse diversas medidas que foron de carácter 

temporal e outras que aínda continúan aplicándo-

se. En total, máis de 100 iniciativas que permitiron 

manter seguras e activas todas e cada unha das 

instalacións, e que supuxeron un investimento to-

tal de 200 millóns de euros no momento do pe-

che do exercicio, froito do esforzo e da implicación 

constante. 
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Máis de  

200  
millóns de euros

Hixiene e prevención para 
o cadro de persoal

Paralización dalgúns servizos

En casos como o Servizo a Domici-
lio, a Telecompra, Listo para Comer, o 
xamón cortado con coitelo ou o zume 
de laranxa acabado de espremer, que 
se reactivaron progresivamente.

Carteis e megafonía

Nos accesos dos supermercados e noutras ins-
talacións da organización, como bloques lo-
xísticos, Colmeas e oficinas, colocáronse car-
teis informativos coas distintas medidas de 
prevención. 

Hixiene e prevención para os “Xefes”

Xel desinfectante, papel e guantes en todas as 
tendas da cadea.

Call Center COVID

Posta en marcha do 3C (Call Center COVID) para 
atender as dúbidas das empregadas e emprega-
dos, facer o seguimento dos casos e dos membros 
do cadro de persoal que tiveron contacto estreito 
con persoas afectadas pola enfermidade.

Reactivar a economía

Ampliación das liñas de confirming por valor de 
2.100 millóns de euros e condonación de rendas, 
ademais da habilitación de espazos acondicio-
nados para a hixiene, o alimento e o descanso 
nos bloques loxísticos.

Recoñecemento esforzo

Repartición a todo o cadro de persoal dunha 
prima do 20 % do seu soldo en marzo de 2020. 
Un total de 43 millóns de euros.

Peches por reforma e actuacións nas tendas

Paralizáronse co obxectivo de darlle o maior 
servizo ao “Xefe” e garantir a proximidade e a 
súa seguridade.

Escoita, comunicación e  
aprendizaxe continuas

Utilización da aplicación Activo2 para informar 
ás traballadoras e traballadores das medidas, 
escoitar as súas necesidades e suxestións e 
aprender con eles a mellorar a xestión.

Máscaras, xel desinfectante, guantes, 
lentes de protección ocular e láminas 
de metacrilato de protección nas cai-
xas dos supermercados e na zona de 
recepción e expedición de almacéns.

26



Máis de  

100 
medidas

Adaptación das horas de traballo

Implantación do Horario 4+3 no ca- 
so das tendas para traballar 4 días 
á semana e descansar 3, limitando 
a exposición do cadro de persoal e 
facilitándolle a conciliación.

Aumento desinfección e limpeza

Arredor de 190.000 desinfeccións en supermer-
cados, bloques loxísticos e Colmeas, cun custo 
total de 20,5 millóns de euros. 

Apertura da Colmea de Madrid

En abril de 2020 lánzase a nova compra en liña 
na provincia de Madrid para atender as necesi-
dades dos “Xefes”.

Asegurar abastecemento

Reforzo do cadro de persoal en 
tendas e bloques loxísticos e apoio 
humano dende outras partes da 
organización.

Asegurar distancia mínima de seguridade

Delimitación no exterior e interior das tendas, 
incluídas zonas para deixar os carros da com-
pra e evitar o contacto innecesario; retirada e 
redistribución de elementos na sala de vendas, 
como estantes e illas; e contratación de persoal 
de seguridade externo.

Protección cadro de persoal vulnerable

Medidas preventivas dende febreiro de 2020, 
facilitación do teletraballo nos casos que foi 
posible e incorporación ao posto de traballo de 
maneira coordinada.

#IstoNONtenquePARAR e #EActíVate

Nacemento da iniciativa IstoPasará, inspirada po-
los provedores de Mercadona, que evolucionou a 
#IstoNONtenquePARAR e #EActíVate para que 
a roda da economía continuase funcionando.

Aumento das doazóns

Entrega de 17.000 toneladas de produtos, un  
86 % máis que en 2019, a bancos de alimentos, 
comedores sociais e outras entidades de Es-
paña e Portugal.

Aplicación dos 3M

Utilización da máscara, mantemento da distan-
cia social e hixiene das mans en todos os cen-
tros de traballo.
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Beatriz, “Xefa” do supermercado de El Alisal en Santander, Cantabria.28



Superar os desafíos aos que 
Mercadona se enfrontou durante 
2020 non sería posible sen a 
confianza do “Xefe”. Das moitas 
leccións aprendidas durante a 
pandemia, a principal foi que, co 
cliente como faro, a compañía 
debe centrarse en acelerar a 
brutal transformación na que 
está inmersa para anticiparse, de 
maneira contundente, ás  
súas expectativas e seguir 
ofrecendo un servizo excelente 
cunha Oferta Eficaz de máxima 
calidade e seguridade alimentaria 
a prezos imbatibles.

“O Xefe”
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Dentro deste compromiso e aposta pola mellora 

constante e por ofrecer aos “Xefes” a excelencia no 

servizo, a compañía seguiu desenvolvendo a im-

plantación do seu Modelo de Tenda Eficiente, que 

internamente se denomina Tenda 8, e que xa está 

presente en máis de 1.000 supermercados. Tráta-

se dun deseño pioneiro que ofrece un espazo máis 

amplo e confortable, cunha mellor disposición da 

oferta e numerosos avances, modernas instalacións 

e tecnoloxías que, no seu conxunto, contribúen a 

mellorar a experiencia de compra dos clientes e a 

optimizar o tempo que se destina a iso. 

A Tenda 8 tamén supón avances para as traballa-

doras e os traballadores, que contan con depen-

dencias internas mellor equipadas e servizos máis 

modernos, como é o caso dos dispositivos e das 

ferramentas colaborativas que permiten compar-

tir información dende calquera sección da tenda, 

ao conectar o sistema de facturación co stock real. 

Todo iso nunhas instalacións sostibles que aprovei-

tan ao máximo a eficiencia e que, polo tanto, refor-

zan o compromiso que a compañía mantén dende 

hai anos co respecto e coidado ao medio ambiente.

Dentro da responsabilidade de seguir coidando o 

planeta e reducir ao máximo o impacto que a súa 

actividade ten no medio ambiente, o Modelo de 

Tenda Eficiente de Mercadona ofrece solucións que 

permiten un aforro enerxético de ata un 40 % res-

pecto a unha tenda convencional. Para iso, aposta 

pola iluminación LED, así como pola introdución 

de medidas que optimizan ao máximo o consu-

mo de enerxía, como a colocación de portas nas 

illas de conxelado para reducir perdas de frío, a  

1.1 Perseguindo a excelencia

Ao longo de todo o exercicio 2020, Mercadona foi 

consciente da complexidade que ía supoñer o ano, e 

de que a mellor maneira de ofrecer solucións de con-

tinuidade ante a nova situación era a través da busca 

activa e constante da excelencia. Por iso, e co obxec-

tivo de dar resposta a un contexto cambiante e cada 

vez máis esixente, apostou novamente por reforzar o 

seu modelo de xestión, baseado na Calidade Total, que 

se traduciu en accións concretas e resultados, o que 

lle permitiu seguir crecendo dunha forma responsable.

Supermercados eficientes (Tenda 8)

Para continuar consolidando o seu crecemento 

sostible, en 2020, Mercadona destinou importan-

tes recursos a reforzar a súa rede de supermerca-

dos. Como consecuencia diso, rematou o ano cun 

total de 1.641 tendas, 20 delas en Portugal, tras 

inaugurar un total de 70 supermercados, dos ca-

les 10 se abriron no país luso, e cerrar en España 

65 que non se adaptaban aos estándares actuais 

requiridos pola compañía. 

Para este labor, Mercadona investiu ao longo do 

ano 388 millóns de euros, aos que hai que sumar 

os 443 millóns de euros que destinou ás obras de 

reforma e mellora acometidas nun total de 152 ten-

das, os 298 millóns de euros para a adquisición de 

novos terreos e locais, e as actuacións en super-

mercados, así como para o equipamento e a do-

tación das tendas inauguradas durante 2020. En 

total, máis de 1.100 millóns de euros de esforzo in-

vestidor, un impulso co que a compañía seguiu de-

senvolvendo o seu proxecto e introducindo mello-

ras efectivas nas súas tendas.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

9. Industria, innovación e infraestrutura

Mercadona destina importantes recursos para adaptar as súas instalacións ás necesidades dos “Xefes”. En 

2020, seguiu expandindo o Modelo de Tenda Eficiente (Tenda 8), sumando máis de 1.000 supermercados 

destas características.
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Interior do supermercado de Moyúa en Bilbao, Bizkaia.

condensación flotante na instalación frigorífica, a 

climatización automatizada, o sistema de presuri-

zación, a revisión de puntos críticos para detectar e 

evitar fugas de gas refrixerante, e os vestíbulos nos 

accesos para evitar correntes de aire. 

Neste sentido, ao longo do ano, Mercadona puxo 

en marcha novas iniciativas sostibles nas súas ten-

das, como é o caso da instalación de paneis solares 

en 8 dos seus supermercados de España e Portu-

gal, que agora dispoñen de xeración renovable de 

orixe fotovoltaica na cuberta para autoconsumo. 

A instalación destes 1.400 paneis solares supuxo, 

no presente exercicio, un aforro de enerxía eléctri-

ca do 15 % por tenda. Como consecuencia dos bos 

resultados obtidos, a compañía prevé destinar 3,4 

millóns de euros para ampliar esta iniciativa ao lon-

go de 2021 a 36 tendas, o que permitirá alcanzar 

ao final do devandito exercicio unha xeración para 

autoconsumo acumulada de 4.200 kW de poten-

cia solar instalada. Neste mesmo marco de consu-

mo eficiente enmárcase a instalación frigorífica con 

CO
2
 transcrítico realizada en 41 supermercados, 

un investimento de 5 millóns de euros co que se  

reduciron considerablemente as emisións de gases 

de efecto invernadoiro á atmosfera. Ou as mello-

ras realizadas nas envolventes térmicas de distintas 

instalacións, así como a protección nos marcos das 

portas das cámaras para evitar as fugas de frío po-

los desaxustes que ás veces provocan os golpes das 

transpaletas.

1.641 
supermercados ao finalizar 2020

152 
reformas 

1.621 
en España

70 
aperturas  

10 delas en Portugal

20 
en Portugal
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Mercadona Online

Mercadona, compañía de supermercados físicos e 

venda en liña, intensificou ao longo de 2020 o seu 

proceso de innovación dixital para seguir conec-

tada ás necesidades dos clientes. Para iso, con-

tinuou traballando no desenvolvemento do seu 

servizo de compra en liña, que iniciou en 2018 e 

que, ao longo do ano, alcanzou unhas vendas de 

176 millóns euros a través desta canle na que os 

“Xefes” realizaron máis de 1,2 millóns de pedidos 

en 2020.

Para alcanzar estas cifras, a compañía reforzou a 

súa rede de Colmeas, almacéns que destina ex-

clusivamente para xestionar e preparar os pedi-

dos en liña. Concretamente, en abril de 2020, e en 

pleno confinamento, puxo en marcha a súa nova 

Colmea de Madrid. Este novo centro de distribu-

ción en liña supuxo un investimento de 12 millóns 

de euros e ten unha superficie de 15.000 me-

tros cadrados, dos cales 3.800 están destinados 

a produtos frescos, incluída unha área de alma-

cenamento en frío para produtos refrixerados e 

conxelados. Os pedidos nesta zona prepáranse de 

maneira perimetral, o que elimina sobreesforzos e 

evita que a traballadora ou traballador estea den-

tro da cámara. 

A Colmea de Madrid, na que actualmente tra-

ballan máis de 500 persoas, cobre un total de 37 

códigos postais da devandita provincia. Iso per-

mitiu alcanzar os 319.000 pedidos entre abril e 

decembro de 2020. 

Ademais, esta Colmea dispón de elementos que 

contribúen a reducir considerablemente o consu-

mo enerxético, como paneis solares e illamentos 

especializados para a zona de almacén de frío. 

Igualmente, reduciuse o nivel das plataformas de 

carga para que os vehículos de repartición utili-

zados no centro da cidade, que son máis peque-

nos que os empregados en reparticións regulares, 

poidan cargarse facilmente e facilitar así a entre-

ga na última milla. 

Este almacén para xestionar e preparar os pedi-

dos en liña súmase aos que a compañía ten en 

Valencia e Barcelona, nos que traballa un equipo 

composto por 1.486 persoas, incluídos os 123 per-

fís tecnolóxicos que realizan a súa actividade nas 

oficinas de Mercadona Tech en València. 

1.211.800 
pedidos

1.486  
traballadoras e traballadores  

12 M€ 
de investimento  

na Colmea de Madrid

176 M€ 
 facturación

MERCADONA ONLINE EN 2020
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Mario e Coral, traballadores da Colmea de Madrid. 33
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Listo para Comer

En agosto de 2018 Mercadona lanzaba a súa nova 

sección de Listo para Comer. Dende esa data, a 

compañía seguiu desenvolvendo nas súas tendas 

este espazo con pratos preparados de calidade e 

variados cos que os “Xefes” poden manter unha 

dieta completa e equilibrada. Grazas a iso, a com-

pañía conta, a finais de 2020, cun total de 650 

tendas con Listo para Comer, incluídas as 20 que 

ten en Portugal, onde o proxecto se coñece como 

Pronto a Comer. 

Este esforzo, que implica practicamente duplicar o 

número de supermercados con Listo para Comer 

nun ano, cobra especial relevancia no contexto en 

que se produciu. De feito, en marzo de 2020, e 

como medida preventiva contra a COVID-19, Mer-

cadona tomou a decisión de interromper o funcio-

namento desta sección, naquel momento presente 

en 350 tendas. Esta decisión reverteuse dous me-

ses despois e o servizo reactivouse paulatinamen-

te, ademais de continuar implantándose noutros 

supermercados que non dispoñían deste.

Durante todo este tempo Mercadona seguiu tra-

ballando para introducir diversas melloras na sec-

ción: dende a incorporación da oferta de asados 

no Hot Deli en todas as tendas ou a implantación 

en 500 centros do moble microondas para que 

“O Xefe” poida quentar calquera prato, ata a in-

trodución en 600 supermercados dunha oferta 

específica e máis completa de Nadal, coa entrada 

de bandexas de canapés, polo ou lombo recheo, e 

adaptada tamén ao hábito dos clientes portugue-

ses, que puideron gozar do típico leitão durante as 

festas. 

O equipo de Listo para Comer seguiu apostando 

pola innovación e o progreso constante. Introduciu 

melloras de calidade, como nas tortillas, e baixou o 

prezo, vía aumento da ración, na pasta e nos guisos.

Silvia, traballadora da sección de Listo para Comer no supermercado de Avenida Adolfo Suárez en Dos Hermanas, Sevilla. Liliana, traballadora do supermercado de Abelheira, Viana do Castelo.
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Así mesmo, continuou ampliando a oferta na sec-

ción da man dos “Xefes”, por medio da coinnova-

ción, co lanzamento de pratos de peixe (dourada, 

salmón e bacallau) e receitas típicas das distintas 

zonas. Así, en España introducíronse os Macarróns 

con tomate e chourizo; e Pronto a Comer xa lles 

está dando a opción aos “Xefes” de probar novos 

guisos como a Creme de legumes, a Creme de es-

pinafres e a Salada de bacalhau com grão de bico. 

Tamén se impulsou o intercambio de receitas entre 

países, que se traduciu na chegada a España do 

Frango de Portugal ou na introdución da Ensalada 

rusa ou a Paella na oferta portuguesa.

Paralelamente, avanzou na experiencia de compra, 

cun método de encargos que axilizou o proceso e 

garantiu sempre o servizo, tal e como se contrastou 

ao longo do ano, tanto para a Campaña de Nadal 

como para o resto da oferta. O desenvolvemento 

desta mellora informática supuxo un investimento 

de 300.000 euros.

Esta sección continúa potenciando a sostibilidade 

e os principios da Economía Circular a través do 

uso de envases respectuosos co medio ambiente, 

fabricados con cartón e polpa de celulosa extraída 

da cana de azucre; a colocación de papeleiras de 

reciclaxe de plástico, cartón, orgánico e residuos en 

xeral nas zonas habilitadas en varios supermerca-

dos da cadea para que os clientes poidan depositar 

residuos e envases, e do ofrecemento, neses espa-

zos da tenda, de cubertos reutilizables.

Desta maneira, en pouco máis de dous anos, e a 

pesar do parón experimentado pola COVID-19, 

Listo para Comer é un proxecto que segue con-

solidándose en Mercadona. E faino por medio da 

calidade e da man dos “Xefes”, que a través da 

coinnovación enriquecen a oferta con novos pra-

tos, equilibrados e saudables, que dan resposta 

ás súas necesidades. Un proxecto no que Merca-

dona investiu, no momento do peche de 2020,  

170 millóns de euros.

650 
supermercados con 

Listo para Comer

170 M€ 
de investimento 

300.000 € en melloras  
informáticas na sección

20  
en Portugal

630 
en España

Liliana, traballadora do supermercado de Abelheira, Viana do Castelo.
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Servizo de Atención ao Cliente

Para Mercadona, a comunicación é clave no desen-

volvemento da súa actividade, pois mantén unha 

actitude de diálogo e transparencia cos “Xefes”, 

aos que informa sobre temas que a compañía con-

sidera de interese. Para iso, dispón dun Servizo de 

Atención ao Cliente (SAC) gratuíto, tanto en Es-

paña como en Portugal, no que traballan 91 per-

soas (81 en España e 10 en Portugal). Un equipo 

comprometido e altamente coordinado que se es-

forza cada día para ofrecer a mellor atención aos 

clientes.

Nun ano como 2020, no que a chegada da COVID-19 

incrementou a demanda de información, as per-

soas que compoñen o SAC de Mercadona soube-

ron liderar a situación e xestionar cada unha das 

preguntas recibidas. Unha vez que o Servizo de 

Atención ao Cliente de Mercadona recibe as pe-

ticións, transmítense aos responsables implicados, 

que as estudan individualmente para encontrar a 

mellor solución para “O Xefe”. Deste xeito, ao lon-

go do ano xestionou un total de 270.775 consultas 

(260.000 en España e 10.775 en Portugal). 

Así mesmo, Mercadona dispón de perfís en dife-

rentes redes sociais, concretamente en Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn. No mo-

mento do peche de 2020, a compañía mantivera 

un total de 394.500 conversas cos clientes a través 

destas canles, concretamente 352.000 en España 

e 42.500 en Portugal, o que pon de manifesto a 

tendencia de crecemento da conversa a través 

destas vías cos clientes. 

Este traballo, froito da comunicación, permitiu de-

tectar puntos de mellora e consolidar o Servizo de 

Atención ao Cliente de Mercadona como unha das 

súas ferramentas principais para reforzar a satis-

facción do “Xefe”. Ademais, a compañía realizou 

ao longo do ano importantes melloras técnicas, 

o que permitiu axilizar as respostas en redes so-

ciais e monitorizar o seu contido para saber que 

información era a máis demandada e cales eran as 

principais dúbidas. Un exemplo diso foi a decisión 

de implementar o servizo de asistente virtual vía 

CANLES DE ATENCIÓN AO 
CLIENTE EN ESPAÑA

CANLES DE ATENCIÓN AO 
CLIENTE EN PORTUGAL

WhatsApp, chamado Carol, canle pola que se re-

solveron dúbidas personalizadas durante as 24 ho-

ras do día e os 7 días da semana.

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

www.mercadona.es 

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 
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Coinnovación co “Xefe"  

Para Mercadona, a satisfacción do “Xefe” é a cla-

ve fundamental da súa actividade e sitúao sempre 

no centro das súas decisións. Por iso, dispón dun 

Modelo de Coinnovación pioneiro no que traballa, 

dende 2011, a través da súa Estratexia Mandil: com-

partindo cos clientes experiencias e costumes para 

trasladárllelos despois aos provedores e impul-

sar unha colaboración directa na elaboración dos 

mellores produtos.

En 2020, a compañía destinou 1 millón de euros a 

este proxecto que conta en España e Portugal cunha 

rede de 20 centros de coinnovación, tras inaugurar 

en Bétera (Valencia) un cuxas instalacións se des-

tinan á innovación conxunta en produtos cárnicos. 

Neles, 150 especialistas realizaron un total de 12.500 

sesións con “Xefes”, ás que hai que sumar o traballo 

en liña desenvolvido cos clientes debido ás novas 

circunstancias propiciadas pola COVID-19. 

Con iso, introduciu innovacións como o Spray Limpe-

za 70 % Alcohol, produto do Provedor Totaler Fran-

cisco Aragón, que sorprendeu aos “Xefes” por ser 

apto para a desinfección de calquera tipo de obxecto 

ou material; ou a Cider sabor Mango, fabricada polo 

Provedor Totaler Font Salem e captada grazas ao 

“Xefe” portugués, que demandaba unha opción dife-

rente desta bebida e máis refrescante.

Francisco e Aurora, “Xefe” e traballadora no Centro de Coinnovación de Nata e Leite en Córdoba.

12.500
sesións con “Xefes”

11.000 
en España

1.500 
en Portugal
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1.2 Garantir a seguridade e o abastecemento  

Nun ano tan complexo como 2020, marcado pola incidencia da COVID-19, 

Mercadona centrou os seus esforzos principalmente nun dobre obxec-

tivo: reforzar por medio de medidas preventivas a seguridade nas ins-

talacións para garantir a saúde de clientes e traballadores; e asegurar, 

día tras día, o abastecemento en cada un dos supermercados da cadea.

Dende o pasado mes de marzo traballou para incorporar ás tendas 

solucións que reforzasen a seguridade ao longo de toda a cadea de 

montaxe, como por exemplo os diferentes puntos de desinfección, tan-

to nos accesos ao pé da rúa como dende o aparcadoiro, ou as láminas 

de metacrilato de protección instaladas nas liñas de caixa. 

Así mesmo, para dar amplitude aos espazos e, con iso, facilitar ao máxi-

mo o mantemento das distancias mínimas de seguridade, realizáronse 

movementos, como desprazar a balanza da sección de froita e verdu-

ra para incorporala ao mostrador, ou quitar as mesas e cadeiras dos 

accesos. 

Ademais diso, a compañía dispensou para “Xefes” e traballadores xel 

hidroalcohólico, guantes e papel en cada un dos seus centros; sinalizou, 

por medio de vinilos, as distancias de seguridade; e habilitou zonas 

especificamente sinaladas para deixar os carros mentres se realiza a 

compra e evitar, con iso, posibles contactos entre clientes. E, a pesar 

de que a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) confir-

mase que “os alimentos non son unha vía de transmisión da COVID-19”, 

Mercadona, nun exercicio de maior seguridade para o conxunto dos 

“Xefes”, levou a cabo voluntariamente máis de 1.400 análises en produ-

tos e superficies, corroborando, grazas a este traballo, as conclusións 

da EFSA.

Por outro lado, e coa colaboración de provedores homologados de 

control de vectores, realizáronse desinfeccións constantes en todas as 

instalacións, tanto nas tendas como nas Colmeas e bloques loxísticos. 

Neste novo contexto, a compañía foi capaz de adaptarse ás novas ne-

cesidades dos clientes derivadas da COVID-19, o que supuxo un cambio 

na definición da súa oferta, como é o caso da incorporación de más-

caras hixiénicas para adultos e para nenos en todos os seus centros, e 

outros produtos, como a gama de desinfectantes 70 % alcohol para o 

fogar ou locións e xeles hidroalcohólicos para a limpeza das mans.

Felicidad, “Xefa” do supermercado de Habaneras en Torrevieja, Alacant.
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1.3 Calidade Contundente  

En 1993, Mercadona puxo en marcha a estratexia 

SPB (Sempre Prezos Baixos), tras observar e cons-

tatar que os produtos que máis se vendían eran os 

que tiñan unha calidade contundente a un prezo 

imbatible, sempre por esa orde, e non cambiaban 

constantemente de prezo. Durante todos estes 

anos, a compañía non deixou de apostar pola cali-

dade, que é un dos retos principais aos que a diario 

se enfrontan todos os departamentos da cadea e 

cuxo impulso representa unha clara oportunidade 

para poder seguir ofrecéndolle ao “Xefe” produtos, 

un a un, diferenciais. 

E todo a través dunha estratexia que fomenta o 

consumo consciente e crítico, que se guía por cri-

terios sociais e medioambientais, e que persegue 

un obxectivo claro: garantir un consumo de pro-

dutos da máxima calidade co menor impacto po-

sible e axudar así a mellorar a calidade de vida das 

persoas que habitan este planeta e das xeracións 

futuras. 

Garantir a seguridade alimentaria sempre

Unha das principais responsabilidades de Merca-

dona é ofrecerlles aos seus “Xefes” unha oferta de 

produtos que sexa totalmente segura. Consciente 

da súa importancia, destina ano tras ano importan-

tes esforzos e recursos a esta esixencia, que com-

parten e na que se implican igualmente, produto 

a produto, todos os provedores garantindo a con-

trastación, incluso durante a pandemia.

Para iso, Mercadona leva anos asumindo o compro-

miso de controlar exhaustivamente todos e cada 

un dos procesos da cadea de subministración, 

dende a súa orixe ata o consumidor final. Faino a 

través do seu Sistema de Xestión de Calidade e de 

Infusión de macela sabor a mel do Provedor Totaler Martínez y Cantó.

40



Seguridade Alimentaria propio, e en colaboración 

co conxunto dos provedores, con quen, ademais, 

aborda simulacros para detectar posibles puntos 

de mellora cos que incrementar os seus niveis de 

seguridade alimentaria. Grazas a esta colaboración 

constante, na que tamén participan distintas Ad-

ministracións Públicas, Mercadona reforza as habi-

lidades dos que participan nestes escenarios simu-

lados, o que lles permite enfrontarse con maiores 

garantías a posibles continxencias futuras e ofre-

cer solucións cunha maior axilidade e eficiencia.

A compañía define que calquera produto da súa 

oferta debe garantir necesariamente, e nesta orde: 

seguridade alimentaria, calidade, calidez, Oferta 

Eficaz e mínimo prezo. Para iso, dispón de decá-

logos de seguridade alimentaria nos Provedores 

Totaler, cuxo obxectivo é valorar e verificar os 

niveis de seguridade alimentaria de forma áxil e 

continuada.

Convencida da importancia que a seguridade ali-

mentaria ten tanto para a súa actividade como 

para a sociedade, a compañía dispón dende hai 

17 anos dun Comité Científico Consultivo. Este pa-

nel independente de profesionais de recoñecido 

prestixio presta o seu apoio técnico para garantir 

sempre, e por esta orde, a seguridade alimentaria 

e a calidade de todos os seus produtos. O traballo 

tan positivo que realizou durante todos estes anos 

levou á compañía a replicar esta iniciativa en Por-

tugal, onde en 2020 se creou un Comité Científico 

Consultivo homólogo que traballa en defensa da 

saúde e seguridade dos consumidores, neste caso 

de Portugal. Composto por seis doutoras e douto-

res expertos en diferentes materias, os membros 

deste novo comité, xunto aos que forman parte do 

de España e ao equipo interno de científicos espe-

cialistas, realizan un labor crucial para validar os 

procesos internos de Mercadona, fortalecer e ace-

lerar o talento da compañía en materia de seguri-

dade alimentaria.

2.233 
avaliacións de novas instalacións 

e procesos de provedores 
especialistas 

39.331
controis de produtos frescos 

14.398 
controis doutros procesos  
(superficies e ambientes)

748  
controis de procesos loxísticos 

Certificacións de seguridade alimentaria 

(IFS e BRC, entre outras):

96 % 
dos Provedores Totaler

PLAN DE CONTROL DE 
SEGURIDADE ALIMENTARIA  

E CALIDADE  
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Oferta sen glute e sen lactosa

Mostra do compromiso responsable que Merca-

dona mantén con aqueles “Xefes” que padecen 

intolerancias ou alerxias alimentarias, en 2020 

continuou ampliando a súa oferta de produtos sen 

glute. A colaboración con clientes que non poden 

inxerir este tipo de proteína, provedores especia-

listas e distintas entidades de referencia en España 

e Portugal foi clave para pechar o ano con máis de 

1.300 referencias libres de glute. 

Neste marco, a compañía seguiu traballando es-

treitamente con distintas entidades de referencia 

en España, como a Federación de Asociacións de 

Celíacos de España (FACE) e as súas asociacións 

autonómicas, Celíacos de Catalunya (SMAP), a Aso-

ciación de Intolerantes á Lactosa de España (ADI-

LAC), a Asociación de Celíacos e Sensibles ao Glute 

(ACSG) e a Asociación Española de Persoas con 

Alerxia a Alimentos e Látex (AEPNAA); así como 

coa súa homóloga en Portugal, a Associação Portu-

guesa de Celíacos (APC), coa que a compañía asi-

nou un acordo de colaboración en maio de 2020, co 

obxectivo de promover accións dirixidas a persoas 

con enfermidade celíaca ou sensibilidade ao glute.

Oferta Eficaz e transparencia na etiquetaxe

Mercadona dispón dunha oferta “viva” composta 

por unhas 8.000 referencias coas que cobre to-

das as necesidades dos seus “Xefes” en alimenta-

ción, limpeza do fogar, hixiene persoal e coidado de 

mascotas. Unha Oferta Eficaz que dedica os seus 

esforzos a garantir a seguridade alimentaria e unha 

calidade contundente a un prezo imbatible, e que 

contribúe á redución da dilapidación, favorecendo 

o consumo responsable. 

Dentro do obxectivo de conseguilo, Mercadona 

continuou impulsando a súa estratexia Frescos 

Global, coa que lles ofrece aos clientes unha oferta 

de frescos diferencial, coa maior calidade e calidez 

posibles. A compañía destinou un investimento de 

516 millóns de euros para incorporar este modelo 

de venda que integra todas as melloras en frescos 

a practicamente toda a cadea, ata alcanzar as 1.563 

tendas, incluídas as 20 que están en Portugal.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

3. Saúde e benestar

Co obxectivo de ofrecer a máxima seguridade alimentaria sempre, Mercadona dispón de equipos transversais 

en España e Portugal para formar, estudar e previr posibles riscos. 

12. Produción e consumo responsables

Mercadona implanta políticas comerciais, como o SPB (Sempre Prezos Baixos) ou a Oferta Eficaz, coas que 

incentiva os “Xefes” a realizar unha compra e un consumo responsables.
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MARCAS PROPIAS

Captar

1 

Definir
2

Transmitir
3

Para definir a Oferta Efi-

caz conta coa colabora-

ción dos seus “Xefes” 

e dos Provedores To-

taler. Cos primeiros, 

a través de sesións 

de traballo que abor-

da nos 20 centros de 

coinnovación que ten 

repartidos entre España e 

Portugal. E cos provedores, por 

medio dun traballo constante e estreito cuxo resul-

tado se traduce en solucións activas e concretas 

que, en moitas ocasións, se adiantan ás necesidades 

dos clientes. Un proceso que se inicia nunha pri-

meira fase de captación das necesidades do “Xefe”, 

continúa coa definición e co desenvolvemento do 

produto cos inputs captados dende “O Xefe”, e fi-

naliza coa transmisión, ao dar a coñecer o produto 

ao cliente.  

A busca continua da calidade e a diferenciación 

non parou en 2020, a pesar das dificultades do 

contexto. Desta maneira, Mercadona seguiu im-

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy 

son, entre outras, marcas que Mercadona 

desenvolve dende 1996, cuxos fabricantes están 

claramente identificados na etiquetaxe.

pulsando, para reforzar ao máximo a calidade e a 

diferenciación, a xestión da oferta produto a pro-

duto. Grazas a iso, potenciou a especialización 

e, en consecuencia, pode dispoñer dunha oferta 

adaptada a necesidades reais: unha Oferta Eficaz 

composta por produtos que priman a calidade e 

a seguridade, pero que tamén constitúen a oferta 

máis completa. 

Así mesmo, a compañía é consciente da impor-

tancia que ten a información que lles ofrece aos 

seus “Xefes” para axudarlles a manter un rol activo 

no coidado da súa saúde. Por iso, leva anos iden-

tificando con transparencia en todos os produtos 

das súas marcas propias Hacendado, Bosque Ver-

de, Deliplus e Compy, entre outras, os provedores 

fabricantes.

Desta maneira, os consumidores dispoñen de toda 

a información necesaria e veraz para, libremente, 

elixir os alimentos que queren incluír nas súas die-

tas. E todo grazas a unha relación de comunica-

ción constante e a un método propio que aposta 

polos principios de identificación e información. 
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Aposta por unha oferta saudable

Mercadona é consciente da importancia que ten a 

nutrición na sociedade e do papel que, dada a súa 

actividade, debe asumir para conformar unha ofer-

ta que poida garantirlles aos seus clientes unha ali-

mentación saudable. A compañía leva varias déca-

das traballando estreitamente cos provedores, cos 

“Xefes” e con diferentes organismos e entidades na 

busca dunha variedade con mellores funcionalida-

des. Con este compromiso ofrece alternativas sau-

dables que, garantindo a seguridade e a calidade, 

se adaptan tamén ás novas necesidades e son per-

fectas para manter unha dieta equilibrada.

En 2020, a compañía centrou os seus esforzos en 

potenciar os ingredientes naturais, como é o caso 

dos distintos tipos de friames de pavo que se ofre-

cen na sección de chacinería, elaborados na súa to-

talidade con carne deste animal; reducir as graxas, 

azucres engadidos, sales e outros aditivos nos seus 

produtos, como na Mozzarella light, fabricada cun 

30 % menos de graxa respecto á receita orixinal; e 

adaptarse ás novas tendencias, como, por exemplo, 

a través de produtos aptos para persoas veganas.

Neste ámbito, mantén un compromiso firme coa 

promoción dunha alimentación e hábitos saudables 

a través da colaboración coa Estratexia Nacional 

sobre Nutrición, Actividade Física e Prevención da 

Obesidade (NAOS). Así, en 2020, a compañía re-

formulou máis de 400 produtos para alcanzar os 

obxectivos marcados pola Estratexia NAOS. Por ou-

tro lado, Mercadona está adherida dende hai anos ao 

Código de Autorregulación da Publicidade (código 

PAOS) e colabora igualmente dende 2018 no Plan 

para a mellora dos alimentos e bebidas, elaborado 

pola Axencia Española de Seguridade Alimentaria e 

Nutrición, cuxo obxectivo é combater a obesidade, 

o exceso de peso e mellorar a calidade nutricional 

mediante a redución nos valores de sal, azucre e 

graxas saturadas. 

Calquera mellora que se incorpora faise, sempre, 

dende o maior dos rigores científicos. Para iso, Mer-

cadona e os Provedores Totaler contan coa colabo-

ración de expertos de recoñecido prestixio en mate-

ria de nutrición e cun alto grao de especialización. O 

seu traballo permite introducir novidades relevantes 

na oferta, sempre ao prezo máis competitivo posible.

Friames de pavo 
elaborados  

na súa totalidade 
con carne  

deste animal   
e presentes 

na sección de 
chacinería das 1.641 

tendas da cadea

Chourizo de pavo en liscos Hacendado do Provedor Totaler Embutidos Monter.
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30 %
menos de  
graxa na 
Mozzarella 
Light

Nova barra de 
chocolate   

99 %
sen azucres 
engadidos

Sobremesas 
vexetais naturais  
que, ademais, non 
conteñen azucre

Centrados en 
reducir as graxas, 

azucres engadidos, 
sales e outros 

aditivos  
 nos produtos

Variedade de 
produtos aptos 

para persoas 
veganas

Sobremesa soia natural Hacendado do Provedor Totaler Triballat Noyal.Barra Negro 99 % cacao Hacendado do Provedor Totaler Imperial.

Nova bebida de  
Avea con Café, 

dispoñible no mural 
de refrixerados de 

todas as tendas
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Ivanildo, traballador do supermercado de Ermesinde en Valongo, Porto.46



Nun ano atípico como 2020, 
Mercadona confirmou unha 
vez máis que conta cun cadro 
de persoal excepcional que 
foi capaz, con esforzo, coraxe 
e valentía, de tomar decisións 
cada día afrontando os seus 
medos. Porque nos momentos 
excepcionais xorden as persoas 
excepcionais; e o cadro de 
persoal da compañía, composto 
por 95.000 traballadoras e 
traballadores, traballou unido, 
superouse e foi un exemplo para 
a sociedade. 

O Traballador
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2.1 Un equipo de persoas excepcionais

Unha das principais pancas de crecemento de Mer-

cadona son os seus recursos humanos: un cadro de 

persoal excepcional que, en situacións excepcionais, 

como a provocada pola COVID-19, sabe traballar en 

equipo e tomar decisións valentes para asumir os 

retos existentes.

Esa capacidade de adaptación e de enfrontarse 

a novos ámbitos foi clave en 2020. O esforzo do 

conxunto das traballadoras e traballadores de Mer-

cadona non só permitiu garantir a actividade en 

momentos tan complexos, senón facelo día tras 

día a través da excelencia no servizo. E todo iso, co 

obxectivo de ofrecerlle solucións ao “Xefe”, incluso 

en conxunturas tan complexas, o que paralelamen-

te lle permitiu a Mercadona seguir consolidando o 

seu desenvolvemento sostible.

Indicadores de cadro de persoal

Para continuar acometendo a brutal transformación 

na que está inmersa Mercadona, a compañía con-

ta co talento, a constancia e o esforzo de 95.000 

persoas altamente comprometidas. O seu traballo 

vese recoñecido e valorado a través dunha política 

de recursos humanos baseada en proporcionar un 

emprego estable e de calidade, con salarios por en-

riba da media do sector, así como en facilitar unha 

formación específica e constante. Ademais, apos-

ta pola igualdade de oportunidades entre todos os 

membros do cadro de persoal, que teñen a posibi-

lidade de desenvolver unha carreira profesional de 

éxito e crecer a nivel persoal e laboral ao mesmo 

ritmo que o fai unha compañía en constante cambio 

e evolución.

95.000
traballadoras e traballadores   

fixos

93.300 en España

1.700 en Portugal

DISTRIBUCIÓN DO CADRO DE PERSOAL 

ata 29 anos 

entre 30 e 39 anos 

entre 40 e 49 anos

máis de 50 anos

14 %

34 %

41 %

11 %

% POR IDADES

oficinas 

loxística 

tendas 

8 %

10 %

82 %

% POR ÁREA 

DE ACTIVIDADE

homes

mulleres 

38 %

62 %

% POR XÉNERO 
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Creación de emprego estable e de calidade

Para garantir o desenvolvemento e crecemento do 

seu proxecto empresarial, Mercadona sempre de-

positou a súa confianza nas persoas, na capacidade 

e no esforzo das traballadoras e traballadores que 

forman parte do seu proxecto. En 2020, ano en que 

a COVID-19 multiplicou exponencialmente as esi-

xencias, a compañía novamente reforzou esta apos-

ta, ao incorporar 5.000 persoas máis ao seu cadro 

de persoal, 95.000 no momento do peche do ano. 

Deste total, 93.300 forman parte do cadro de per-

soal de España, onde se contrataron 4.200 novas 

traballadoras e traballadores; mentres que os 1.700 

restantes pertencen ao equipo de Portugal, que em-

pregou 800 persoas durante o devandito exercicio. 

A todas as novas incorporacións garánteselles den-

de o primeiro día, e como ao resto do cadro de per-

soal, un emprego estable e de calidade, cun salario 

por enriba da media do sector e nun ámbito laboral 

que fomenta o emprego fixo e a conciliación; que 

cre na capacidade de cada persoa e promove a for-

mación e a xeración de oportunidades. 

Por iso, tamén dende o primeiro día, todos cantos 

se incorporan ao cadro de persoal de Mercadona 

inician un plan de acollida xeral e específico. Nel ex-

plícaselles as características do Modelo de Merca-

dona. Un proxecto empresarial que aposta por un 

crecemento compartido e cuxa actividade incide 

directamente no progreso económico e social das 

zonas nas que a compañía ten presenza. 

Así mesmo, e como compañía inmersa nun proceso 

de transformación dixital, Mercadona continuou im-

pulsando a captación de talento no departamento 

de informática, composto actualmente por máis de 

850 traballadoras e traballadores. En 2020 incorpo-

rou 126 persoas procedentes de promoción interna 

e novas contratacións, que se suman ás 200 que 

comezaron a traballar no devandito ámbito o pasa-

do exercicio. 

Grazas a este Modelo, baseado na verdade univer-

sal de “primeiro dar para poder recibir”, Mercado-

na volveu consolidar en 2020 un cadro de persoal 

de alto rendemento: 95.000 persoas excepcionais 

que aproveitaron ao máximo as súas habilidades 

e capacidade de desenvolvemento para satisfacer 

“O Xefe”. Un equipo altamente competitivo que, 

a través do liderado e da especialización, traballa 

cohesionadamente para ofrecerlles aos 5,5 millóns 

de familias que depositan a súa confianza en Mer-

cadona un servizo excelente e a mellor experiencia 

de compra posible. 

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

4. Educación de calidade

Mercadona posúe un extenso e elaborado plan de formación para todas as traballadoras e traballadores 

do cadro de persoal dende que se incorporan á empresa, o que fomenta o seu crecemento persoal e 

profesional, ademais de colaboracións con entidades como EDEM. 

8. Traballo decente e crecemento económico

O cadro de persoal de Mercadona está composto por 95.000 persoas, 93.300 en España e 1.700 en Portugal. 

Un equipo comprometido e cohesionado con contratos fixos e salarios por enriba da media do sector.
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TÁBOA DE SALARIOS PERSOAL BASE DE MERCADONA EN 12 MENSUALIDADES

Ao soldo bruto anual hai que engadir a prima por obxectivos, que dende o primeiro ano de antigüidade e ata 

alcanzar o tramo 5 é dunha mensualidade, e é de dúas mensualidades a partir do segundo ano como tramo 5. 

En 2020, ademais, súmase a prima de recoñecemento ao esforzo pola xestión ante a COVID-19, compartida con 

todo o cadro de persoal en marzo.

Portugal

 17 % ao Salario Mínimo 
Nacional  78 % ao Salario Mínimo 

Nacional 

*  O salario mínimo de Mercadona en Portugal é aproximadamente un 17 % superior ao Salario Mínimo 
Nacional (775 € bruto/mes), e é no último tramo un 78 % máis (pagas extras incluídas).

En vigor 01/01/2021

España

 21 % ao Salario Mínimo 
Interprofesional  63 % ao Salario Mínimo 

Interprofesional

Antigüidade -de 1 ano 2 anos 3 anos + de 4 anos  

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

Neto/mes  1.198 € 1.265 € 1.360 € 1.488 €

*  O salario mínimo de Mercadona en España é aproximadamente un 21 % superior ao Salario Mínimo Inter-
profesional (1.108 € bruto/mes), e é no último tramo, máis de 4 anos, un 63 % máis (pagas extras incluídas).

En vigor 01/01/2021

Antigüidade tramo 1 tramo 2 tramo 3 tramo 4  tramo 5

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

Neto/mes  761 € 823 € 900 € 986 €  1.055 €
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Araceli, traballadora do supermercado de El Pinillo II en Torremolinos, Málaga. 51
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Igualdade e diversidade

A igualdade e o respecto á diversidade son valo-

res transversais para Mercadona, que como tales 

se integran no seu Modelo de Xestión. Como con-

secuencia diso, mantén, tanto en España como en 

Portugal, unha política de neutralidade corporativa 

que nin tolera nin admite ningún tipo de discrimi-

nación, sexa por razón de xénero, orientación se-

xual, estado civil, discapacidade, idade, raza, con-

viccións políticas e/ou relixiosas, afiliación sindical 

ou de calquera tipo.

A compañía conta cun Plan de Igualdade, que 

parte do compromiso do Comité de Dirección da 

empresa e a representación das traballadoras e 

traballadores polo desenvolvemento dunhas re-

lacións laborais que promovan e garantan o res-

pecto á igualdade e á diversidade. O plan actual 

ten unha vixencia de cinco anos (2019-2023) e é 

o terceiro acordo subscrito que, coa mesma ilu-

sión coa que se asinou o primeiro en 2009, per-

segue seguir avanzando na igualdade de trato e 

oportunidades entre mulleres e homes, continuar 

integrando a perspectiva de xénero na xestión da 

empresa, garantir o dereito á conciliación persoal, 

familiar e laboral, fomentar a corresponsabilidade 

entre mulleres e homes na compañía e garantir a 

equidade retributiva.

Este compromiso constante vese reflectido clara-

mente nos datos, como pon de manifesto o feito 

de que o 62 % do cadro de persoal son mulleres. 

Ademais, 348 traballadoras foron ascendidas en 

2020; e hai un total de 1.955 mulleres en postos 

directivos, o 45 % do total.

A compañía, igualmente, está subscrita dende 2013 

ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e 

pertence ao grupo Empresas por unha Sociedade 

Libre de Violencia de Xénero. Aproveita calquera 

oportunidade de colaboración que contribúa a re-

forzar na súa organización a defensa da igualdade 

e da diversidade. Exemplo diso é o convenio de co-

laboración que dende 2019 mantén coa Fundación 

ONCE, polo que ambas as dúas entidades se com-

prometen a traballar conxuntamente para mellorar 

a inclusión laboral das persoas con distintos graos 

de discapacidade. Ou tamén a campaña de sen-

sibilización que, con motivo do 25 de novembro,  

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

5. Igualdade de xénero

A igualdade de xénero é unha premisa básica de Mercadona, motivo polo que conta cunha política salarial 

transparente e igualitaria, baseada no principio de “a igual responsabilidade, mesmo soldo”.

10. Redución das desigualdades

Mercadona aposta por unha política de non discriminación que impide as desigualdades por razón de 

xénero, orientación sexual, estado civil, discapacidade, idade, raza, conviccións políticas e/ou relixiosas, 

afiliación sindical ou de calquera tipo.

17. Alianzas para lograr os obxectivos

A compañía continúa sumando cada exercicio alianzas para lograr os seus obxectivos, entre as que destaca 

a sinatura en Portugal do Pacto Contra a Violencia.
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Guillermo e Naiara, traballadores do supermercado de Zuazo en Galdakao, Bizkaia.

Día Internacional da Eliminación da Violencia con-

tra a Muller, a compañía lanzou cunha difusión in-

terna e externa relevante, tanto en España como 

en Portugal. Neste país, ademais, cabe destacar a 

sinatura do Pacto Contra a Violencia, que formali-

za o compromiso nesta materia de Irmãdona coa 

Secretaría de Estado de Cidadanía e Igualdade e 

coa Comisión de Cidadanía e Igualdade de Xénero.

A xestión da diversidade da compañía foi recoñe-

cida a nivel internacional a través da clasificación 

de empresas que lideran a xestión da diversida-

de, integrada no informe Financial Times Diversity  

Leaders 2021. Mercadona ocupou o posto 39 de 85 

no grupo de comercio por xunto, e a posición 407 

na clasificación global. Un recoñecemento a unha 

xestión pola igualdade e a diversidade a unha com-

pañía que dispón dun equipo no que traballan per-

soas de 57 nacionalidades distintas, con diferentes 

conviccións e idades; e diversas traballadoras e 

traballadores con distintos graos de discapacida-

de. Neste ámbito, Mercadona colabora, ademais, 

con diferentes centros especiais de emprego.

953  
persoas ascendidas

1.955  
directivas

348  
traballadoras
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O poder da escoita  

Unha das principais leccións que Mercadona apren-

deu en 2020 foi a importancia de escoitar o seu 

cadro de persoal, de fomentar unha cultura na que 

as persoas formen parte da historia e se involucren 

no seu desenvolvemento. Para poder abordar este 

reto, ao longo do ano cobrou un protagonismo es-

pecial a ferramenta Activo2, aplicación móbil de 

uso interno que permitiu que as traballadoras e os 

traballadores de Mercadona e Irmãdona non só se 

mantiveran informados de cada novidade, senón 

que puideran implicarse e participar.

Desta maneira, Activo2, que se puxo en marcha en 

febreiro de 2019, consolidouse durante estes doce 

meses como unha plataforma clave de comunica-

ción e aprendizaxe, na que se compartiron 1.500 

exemplos e experiencias de traballo diario e se 

realizaron 253 publicacións tanto da evolución da 

compañía como de novos métodos para adaptar a 

actividade á situación producida pola COVID-19, al-

canzando un total de 16,2 millóns de visualizacións. 

Unha ferramenta de comunicación cun valor incal-

culable para Mercadona, pois os comentarios e as 

opinións das traballadoras e traballadores foron cla-

ve para desenvolver numerosas medidas de saúde 

e seguridade ante a pandemia e, sobre todo, para 

seguir superando retos xuntos. Mostra diso, son as 

máis de 95.000 visualizacións alcanzadas nos con-

tidos relacionados coa pandemia.

Un ano no que quedou constancia de que a capa-

cidade de traballo en equipo, a escoita activa e o 

compromiso constante son claves para xestionar e 

dar respostas ás necesidades do “Xefe”. E neste ám-

bito, as traballadoras e traballadores de Mercadona 

foron esenciais.

Álvaro, traballador do supermercado de Novenes en Burriana, Castelló.54



Un esforzo recoñecido

Mercadona conta cuns recursos humanos de alto 

rendemento que, no seu conxunto, combinan com-

promiso, esforzo, colaboración, ilusión, capacidade 

e liderado. Para poder reter todo este talento, así 

como para seguir motivando o conxunto do cadro 

de persoal e promovendo a súa eficiencia, a com-

pañía ofrécelles ás traballadoras e traballadores 

unhas condicións laborais altamente competitivas, 

tanto no ámbito económico como no da concilia-

ción ou no do desenvolvemento profesional.

No ámbito retributivo, ofrece soldos por enriba da 

media do sector e moi por enriba do Salario Mí-

nimo Interprofesional. Pero, ademais, a compañía 

recompensa o compromiso e esforzo diario das 

traballadoras e traballadores a través dunha políti-

ca de retribución variable propia, que está baseada 

no principio de equidade. 

En 2020, un ano cunha situación excepcional no 

que o cadro de persoal de Mercadona demostrou 

sobradamente a súa capacidade de resposta, a 

compañía compartiu, un exercicio máis, os bene-

ficios obtidos ao longo destes doce meses con to-

das as persoas que contan con máis dun ano de 

antigüidade e cuxa implicación permitiu cumprir 

os obxectivos persoais especificamente pactados 

para o seu posto de traballo. En concreto, repartiu-

se entre o 99 % das traballadoras e traballadores 

que alcanzaron estas metas un total de 366 millóns 

de euros. A esta cantidade hai que sumar os 43 

millóns de euros que Mercadona distribuíu á totali-

dade do seu cadro de persoal no mes de marzo, en 

recoñecemento ao esforzo realizado para seguir 

ofrecendo un servizo excelente ao “Xefe” durante 

a pandemia. Un total de 409 millóns de euros com-

partidos coas traballadoras e traballadores.
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2.2 Ámbitos laborais seguros

Contribuír á saúde e seguridade laboral das traballa-

doras e traballadores é un obxectivo permanente e 

esencial para Mercadona, que asume como unha 

responsabilidade prioritaria. Este compromiso au-

mentou en 2020, debido á pandemia da COVID-19, 

e fixo que a compañía se centrase aínda máis en ga-

rantir a saúde e a seguridade do cadro de persoal. 

Para iso, e consciente de que a saúde e a economía 

son importantes, pero primeiro vai a saúde, o equi-

po do servizo médico e de prevención de Mercado-

na realizou un traballo inxente ao longo do ano, que 

se traduciu en numerosas iniciativas, moitas delas 

aínda en práctica, cun investimento global, incluídas 

as novas medidas antiCOVID-19, de 77,4 millóns de 

euros.

Plan de prevención

Mercadona dispón dun Plan de Prevención e Pro-

grama de Saúde propio que aposta pola forma-

ción constante. Por medio del, promove e mantén 

o máis alto grao de saúde e seguridade no traballo, 

e xera as condicións adecuadas para evitar que se 

produzan accidentes de traballo e enfermidades 

profesionais.

Para este labor, a compañía dispón dun servizo 

médico e de prevención formado por 199 profesio-

nais, e do apoio e implicación de 9 mutuas colabo-

radoras coa Seguridade Social (Asepeyo, Fremap, 

Ibermutuamur, MAC, MAZ, Montañesa, Mutua Ba-

lear, Mutua Navarra e Umivale). Ademais, conta coa 

colaboración dos servizos de prevención alleos de 

Cualtis, Preving, Previs e Quirón Prevención, que ao 

longo do ano a apoiaron no ámbito da vixilancia da 

saúde, da formación, da prescrición de criterios e 

no desenvolvemento de novos procesos. 

Grazas á axuda de todos estes equipos de espe-

cialistas, aos que se suman os propios dos prove-

dores, Mercadona seguiu revisando cada posto de 

traballo e proceso produtivo. Como consecuencia 

diso, estableceu e desenvolveu novos criterios que 

favorecen a saúde do cadro de persoal, tanto con 

carácter xeral como para combater especificamen-

te o contaxio da COVID-19.

31 
días de duración media  

da baixa

73 % 
de cobertura  

de exames de saúde 

77,4 M€ 
de investimento en prevención  

de riscos laborais

230  
avaliacións de riscos  

dos novos centros e das  
reformas realizadas

24,56 ‰* 
incidencia de accidentes  

de traballo

* Índice de incidencia = N.º de accidentes  
con baixa/por cada 1.000 traballadoras e traballadores

PLAN DE PREVENCIÓN  
E PROGRAMA DE SAÚDE  

EN 2020
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Raquel e José Francisco, traballadores do Bloque Loxístico de San Isidro, Alacant. 57
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Medidas antiCOVID-19

Mercadona destinou importantes recursos para 

garantir a saúde e seguridade das traballadoras e 

traballadores, seguindo sempre as indicacións do 

Ministerio de Sanidade. Así, a totalidade do ca-

dro de persoal contou con elementos de hixiene 

e prevención en cada posto de traballo, como por 

exemplo xel desinfectante, papel e guantes, más-

caras, lentes de protección ocular e láminas de me-

tacrilato de protección e separación nas caixas dos 

supermercados e nos postos de recepción dos blo-

ques loxísticos. Tamén se reforzaron e ampliaron os 

procesos de desinfección e limpeza diaria en cada 

tenda, bloque loxístico e Colmea, labor do que se 

encargaron empresas externas especializadas.

Por outro lado, consciente do importante que é 

transmitir a información adecuadamente, e da ne-

cesidade de adquirila en algo tan novo e descoñe-

cido como a COVID-19, a compañía decidiu crear o 

3C (Call Center COVID), un servizo adicional tele-

fónico que está dando asistencia sanitaria 24 horas 

ao día ao conxunto do cadro de persoal, tanto en 

España como en Portugal.

A través deste servizo, filtráronse e dirixíronse as 

chamadas relacionadas coa devandita enfermida-

de ao servizo médico correspondente, á vez que 

se realizou o seguimento dos casos e daquelas 

traballadoras e traballadores que foron contacto 

estreito de persoas enfermas, todo iso en constan-

te comunicación coas autoridades sanitarias per-

tinentes. Formado por 61 persoas, todas especia-

lizadas no ámbito da saúde e froito da promoción 

interna, o 3C non parou de adaptarse ás novas cir-

cunstancias e introduciu melloras co obxectivo de 

axudar no posible ao servizo médico da compañía. 

Carla, traballadora do supermercado de Campanhã, Porto.58



Este proxecto, cuxa posta en marcha supuxo un 

investimento de 1 millón de euros, atendeu un to-

tal de 130.000 chamadas entre España e Portugal, 

dato que pon de manifesto a relevancia deste ser-

vizo e a súa boa acollida entre os que compoñen o 

cadro de persoal.

Adicionalmente, e dende os primeiros días da 

pandemia, Mercadona decidiu potenciar a flexibi-

lidade de horarios, a conciliación e o traballo non 

presencial durante o Estado de Alarma. Ademais, 

implantou unha política de protección especial de 

persoal sensible á COVID-19, que aglutinou tanto 

as traballadoras embarazadas como os membros 

do cadro de persoal que padecen enfermidades 

crónicas. Así, un total de 2.609 persoas permane-

ceron nos seus domicilios entre os meses de fe-

breiro e xullo e, a aqueles aos que non se lles puido 

adaptar o seu posto ao teletraballo, mantívoselles 

igualmente o 100 % do seu salario. Posteriormente, 

deseñou un plan para garantir a saúde do cadro de 

persoal na súa reincorporación, que se planificou 

de maneira gradual. A compañía tamén reforzou 

os seus recursos humanos durante os meses máis 

duros da pandemia e contou coa colaboración en 

tendas e bloques loxísticos de persoas proceden-

tes doutras partes da organización.

O conxunto destas medidas, sumadas á concien-

ciación realizada en relación coa importancia de 

aplicar en cada momento a regra dos 3M en to-

dos e cada un dos centros de traballo (máscara, 

distancia social e hixiene das mans), permitiulle a 

Mercadona dispoñer ao longo do ano dunha baixa 

incidencia da transmisión.
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Rebeca Zalaya, directora de seguridade alimentaria e calidade en compras,  
impartindo unha das formacións do Proxecto LIFE.

2.3 Liderado para o crecemento

Mercadona destina todos os recursos necesarios, tanto persoais como 

materiais, a fomentar o talento e as habilidades do seu cadro de persoal, 

a través dun modelo que aposta polo desenvolvemento das persoas, un 

dos motores de crecemento da compañía. 

Formación e fomento do talento

En 2020, sendo consciente de que investir en formación é fomentar o 

desenvolvemento e liderado das traballadoras e traballadores e, en con-

secuencia, investir na transformación e no futuro, Mercadona continuou 

apostando por ela. A compañía destinou máis de 75 millóns de euros a 

plans de formación, cunha media de 713 euros por persoa no caso de 

España e de 4.835 no de Portugal. 

Todo isto nun ano no que moitas das formacións se tiveron que pos-

poñer debido á situación extraordinaria producida pola COVID-19. Nesta 

liña, a compañía adaptou varias destas aprendizaxes para que puidesen 

ser impartidas en liña. Así, investíronse máis de 800.000 euros en siste-

mas audiovisuais e de videoconferencia para adecuar salas de reunións 

de oficinas e máis de 1.470 tendas. 

A especialización tamén é evidente na formación propia que Mercadona 

lle imparte ao seu persoal directivo. En 2020, un total de 201 persoas, 

tanto de España como de Portugal, formáronse no programa Directivos 

Líderes. A compañía puxo en marcha este plan en 2009, co que imparte 

habilidades en liderado e xestión directiva. No presente exercicio impli-

cou un investimento medio por directivo de 20.472 euros entre España 

e Portugal.

Grazas a este esforzo, impartíronse máis de 2,5 millóns de horas forma-

tivas, tanto de carácter xeral como específicas, que lles permiten ás tra-

balladoras e traballadores aplicar os fundamentos do Modelo, mellorar 

as súas habilidades e desenvolver o seu traballo rutineiro dunha maneira 

eficiente e autónoma. Un exemplo claro da aposta pola especialización é 

o Proxecto LIFE (Laboratorio de Incorporación, Formación e Evolución), 

posto en marcha en 2020 nos departamentos de compras. As traballa-

doras e traballadores integrados neste reciben formación teórica sobre 

procesos e ferramentas de traballo, así como as habilidades negociado-

ras e a legalidade aplicable ás súas tarefas rutineiras. Unha aprendiza-

xe que se combina cunha parte práctica, liderada por un titor, que lles 

permite a estas persoas potenciar as súas aptitudes e multiplicar a súa 

eficiencia e produtividade nos seus postos de traballo.
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Novas formas de traballo

Mercadona, no seu proceso de transformación, 

adaptou en 2020 algunhas infraestruturas co obxec-

tivo de impulsar o traballo en equipos transversais e 

favorecer a colaboración e axilidade. 

Este é o caso das instalacións do Centro de Coin-

novación de El Jarro (“Jarrods”), que a compañía 

ten na localidade valenciana de Paterna, nas que 

investiu 1 millón de euros. O seu novo deseño axús-

tase á actividade de cada momento e convérteo 

nun espazo versátil, que optimiza os seus recur-

sos. As instalacións pasaron de ter tres tipoloxías 

de espazos (postos de traballo, sala de reunión e 

sala de formación) a 40 (posto de traballo, posto 

flexible, posto de teleoperador, salas de colabora-

ción, salas de reunión, obradoiros de formación e 

salas de concentración, entre outros). Así mesmo, 

comparten os recursos materiais, como impresoras 

e armarios; dispoñen da tecnoloxía máis avanzada 

para traballar en equipo e apostan pola sostibilida-

de, con medidas ecoeficientes e a minimización do 

consumo de papel.

Tamén, para mellorar a axilidade, comodidade e efi-

ciencia do seu cadro de persoal, a compañía inau-

gurou o pasado mes de xuño, as novas oficinas de 

Portugal, construídas enriba do supermercado de 

Avenida Dom João II e que, actualmente, acollen 

150 persoas. O inmoble, de tres plantas e 2.500 me-

tros cadrados, supuxo un investimento de 8 millóns 

de euros e contou, na súa fase de construción, coa 

colaboración de 132 pemes portuguesas. Así mes-

mo, o supermercado conta cunha cuberta axardina-

da de 3.500 metros cadrados.

Pola súa parte, as instalacións de Mercadona Tech 

situadas na cidade de València ampliáronse o pasa-

do mes de setembro. As traballadoras e traballado-

res contan con varios tipos de espazos diferencia-

dos en función da clase de actividade que se estea 

realizando, dende zonas máis abertas que poten-

cian a interacción entre o cadro de persoal; a salas 

cerradas, que permiten unha maior privacidade e 

concentración.

Jéssica, Yaiza e Ainhoa, traballadoras de Mercadona nas novas oficinas do Centro de 
Coinnovación de El Jarro (“Jarrods”) en Paterna, Valencia. 

1 M€
de investimento nas 

oficinas do Centro de 
Coinnovación de El 
Jarro (“Jarrods”) 
que integran un 

modelo de traballo 
colaborativo entre 

os equipos dos 
departamentos de 

compras, prescrición 
e aprovisionamento
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Detalle das instalacións de Mercadona Tech en València.Joana, Ana Sofia e Facundo, traballadores de Mercadona nas 
novas oficinas corporativas en Vila Nova de Gaia, Porto.

Colaboración de  

132
pemes portuguesas

8 M€
de investimento 

Novas oficinas de 
Portugal  

situadas enriba do 
supermercado de 

Avenida Dom João II,  
en Vila Nova de 

Gaia (Porto)

Nova planta  
nas oficinas de  

Mercadona Tech 
de València

123
perfís 
tecnolóxicos 
traballan nas 
oficinas
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Conciliación para o benestar

O Modelo de Xestión de Mercadona está centrado 

nas persoas e, polo tanto, promove iniciativas que 

impulsan o seu desenvolvemento persoal e profesio-

nal. Para iso, dende hai anos fomenta unha política 

de respecto á xornada laboral e xestión do tempo, e 

aposta pola conciliación para facilitar o benestar das 

traballadoras e traballadores.

Co obxectivo de seguir mellorando en materia de ca-

lidade laboral e conciliación, Mercadona deu un paso 

máis ao implantar o pasado mes de agosto unha 

nova xornada laboral de cinco días para o persoal 

dos seus supermercados. Esta medida, coñecida in-

ternamente como Xornada 5+2 e que xa se probara 

en Portugal dende o inicio da súa actividade, per-

mítelles ás traballadoras e traballadores das tendas 

descansar dous días completos á semana, e gozar 

tamén de oito fins de semana longas (sábado, do-

mingo e luns) ao ano. Neste sentido, contan cun ca-

lendario anual con todos os seus días libres planifica-

dos, medida que permitiu avanzar notablemente en 

materia de conciliación.

De feito, a Xornada 5+2, que se implantou tras rea-

lizar unha proba en 31 supermercados e contar co 

apoio e visto e prace do Comité Intercentros de Em-

presa, formado polos sindicatos UXT e CCOO, repre-

senta un fito no sector da distribución. Unha medida 

pioneira que favorece a conciliación e o descanso e 

que lles permite aos xerentes da tenda, por exemplo, 

gozar dun total de 140 días libres ao ano, incluídos os 

de descanso, vacacións, domingos e festivos.

Este tipo de iniciativas reflicte o compromiso que a 

compañía ten coa innovación laboral e social, e o es-

forzo que ano tras ano realiza en colaboración cos 

representantes sindicais para ofrecerlle ao conxunto 

do seu cadro de persoal emprego estable e de ca-

lidade. De feito, moitas destas medidas levan anos 

incorporadas ao Convenio Colectivo de Empresa e 

Plan de Igualdade 2019-2023 de España asinado cos 

sindicatos UXT e CCOO, como o aumento da exce-

dencia por coidado de fillas ou fillos ata que o me-

nor faga os 12 anos; ou a opción de que quen estea 

gozando dunha redución de xornada e teña ao seu 

coidado un menor de ata esta mesma idade, poida 

solicitar un cambio de contrato a tempo parcial ata 

os 15 anos do menor, coa posibilidade adicional de 

recuperar o seu contrato a tempo total unha vez que 

se modifiquen as súas circunstancias persoais se así 

o desexa. 

Mercadona, polo tanto, asume como responsabili-

dade garantir o acceso, tanto de mulleres como de 

homes, ás medidas de conciliación, o que fomenta 

a corresponsabilidade e a repartición equitativa das 

cargas familiares. E faino de maneira constante, tal e 

como avalan algúns datos. Así, por exemplo, en 2020 

un total de 2.770 persoas, nais e pais traballadores, 

decidiron alongar en 30 días o seu permiso por na-

cemento. Pola súa parte, 15.301 traballadoras e tra-

balladores elixiron gozar de xornada reducida.

2.770  
persoas optaron por ser nais e 

pais, e alongar 30 días o permiso 
de nacemento

15.301  
traballadoras e traballadores gozaron   

de xornadas reducidas

2 
días de descanso  

á semana

140 
días libres  

ao ano

8 
fins de semana 
longas ao ano 

Nova Xornada  

5+2 
 nas tendas

CONCILIACIÓN EN 2020
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máximo rendemento do cadro de persoal ao apro-

veitar as súas aptitudes creativas e de resolución de 

problemas para introducir melloras”.

Uns recoñecementos que reflicten a aposta sosti-

da que a compañía realiza, dende a súa fundación, 

para converterse nunha das empresas que mellor 

trata os seus recursos humanos e que representan 

unha oportunidade de aprendizaxe para introducir 

melloras que contribúan ao desenvolvemento per-

soal e profesional do seu cadro de persoal.

Chari, traballadora do supermercado de Avenida Doctor Pascual Parrilla, Murcia.

Un modelo recoñecido internacionalmente

O Modelo de Recursos Humanos de Mercadona está 

baseado no Modelo de Calidade Total e fomenta a 

xeración de equipos de traballo inclusivos e colabo-

rativos. En 2020, esta política volveu ser destacada.

Mercadona foi novamente recoñecida como a primei-

ra empresa máis atractiva para traballar no sector da 

distribución e a segunda a nivel xeral na clasificación 

Merco Talento do Monitor Español de Reputación 

Corporativa. Así mesmo, ocupou un lugar destacado 

na clasificación Financial Times Diversity Leaders, or-

ganizada polo xornal Financial Times e pola empresa 

de investigación de mercados Statista. A compañía 

alcanzou o posto 39 en xestión da diversidade den-

tro do grupo de Comercio por Xunto.

Este modelo de xestión de Mercadona xa foi pre-

miado por Harvard Business Review por “sacar o 

65

O Traballador



Recollida de acelgas do Provedor Totaler Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes en Conil de la Frontera, Cádiz.66



Os provedores comerciais, 
non comerciais e de servizo e 
transportistas cos que colabora 
a compañía son unha parte 
fundamental do Proxecto 
Mercadona. O seu compromiso 
e esforzo permitiron converter a 
crise sanitaria nunha oportunidade 
para seguir superándose, 
reinventándose e garantir a 
subministración diaria en todas as 
tendas da cadea. 

O Provedor 
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3.1 Un modelo baseado 
na especialización

O Modelo de Provedor de Mercadona persegue a 

especialización constante para ofrecerlle ao “Xefe” 

produtos cunha calidade contundente a uns pre-

zos imbatibles. Para iso, a compañía colabora 

cunha rede de 2.700 provedores comerciais cos 

que desenvolve a mellor oferta para que “O Xefe” 

poida fabricar o seu Carro Menú* ao mínimo custo. 

Co obxectivo de prescribir esta oferta, composta 

por aproximadamente 8.000 referencias, a com-

pañía contou en 2020 co apoio de 1.400 Prove-

dores Totaler, especialistas en cada produto, que 

perseguen a excelencia a través da introdución de 

melloras que lle acheguen valor ao cliente. Para iso, 

os Provedores Totaler manteñen con Mercadona 

unha relación a longo prazo baseada na confianza 

mutua. Este modelo de relación único, á súa vez, 

aposta pola coinnovación como motor de crece-

mento e permite realizar un esforzo investidor sos-

tido ao contar coa garantía de compra do produto 

indefinida mentres se cumpran as condicións pac-

tadas. Unha relación que lle permite a Mercadona 

adaptar con axilidade a súa oferta con produtos 

innovadores e diferenciais.

Desta maneira, o Modelo de Provedor Totaler se-

guiu consolidándose como un proxecto de cre-

cemento compartido e sostible no que todas as 

partes saen gañando. Un proxecto socialmente 

responsable e cuxos valores subscribe un clúster 

cada vez maior e máis implicado.

Na súa aposta pola especialización como valor dife-

rencial, e para poder adaptarse ás necesidades do 

“Xefe” cunha Oferta Eficaz, Mercadona leva anos 

impulsando os seus departamentos de compras e 

prescrición. Compostos por máis de 580 persoas, 

en 2020 estes equipos colaboraron estreitamente 

cos provedores de frescos e secos, e aproveitaron 

o coñecemento conxunto para desenvolver novos 

produtos e seguir sorprendendo os clientes.

Neste afán de mellora continua, e co obxectivo de 

dar o salto á calidade, calidade, calidade e, sobre 

todo, calidade, Mercadona puxo en marcha duran-

te o devandito exercicio o Proxecto LIFE (Labo-

ratorio de Incorporación, Formación e Evolución). 

Por medio desta iniciativa, incorporáronse aos 

departamentos de compras novas traballadoras 

e traballadores especializados na xestión dos dis-

tintos produtos que compoñen a oferta de Mer-

cadona. Un equipo que recibe formación teórica 

e práctica para contribuír co seu traballo a lograr 

ese obxectivo de calidade contundente e que, ade-

mais, procede integramente de promoción interna, 

feito que demostra a confianza no potencial huma-

no presente na propia organización. 

*  Carro Menú: a Compra Total do “Xefe" coa maior calidade ao mínimo 
custo mensual.

EN MEMORIA DUN  
GRANDE EMPRESARIO,  

PEPE MOYA

A nosa lembranza para Pepe Moya, falecido 

o pasado mes de xaneiro. A colaboración 

que durante máis de 20 anos mantivo Mer-

cadona co presidente do provedor Persán 

contribuíu a consolidar unha relación que 

transcendeu máis alá do comercial, e permi-

tiu converter un gran fabricante e un grande 

empresario tamén en amigo. A súa forma 

de ser e o seu legado sempre permanece-

rán entre nós.
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Barras de labios fabricadas polo Provedor Totaler WeColors nas súas instalacións en Vilassar de Dalt, Barcelona.

PROVEDOR TOTALER 

Provedor que mantén un Modelo de Relación con Mercadona baseado nunha relación 

a longo prazo con contrato indefinido, sempre que se cumpran as condicións pacta-

das en cada produto, e que, xunto con Mercadona, desenvolve o mellor produto con 

iniciativas de coinnovación dende “O Xefe” cara a atrás garantindo sempre:

• Seguridade alimentaria.

• Calidade definida dende “O Xefe” e co “Xefe” todos os días.

• Servizo.

• Prezo competitivo no mercado.

• Procesos de elaboración sostibles e socialmente responsables.
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3.2 Un compromiso sostible

O modelo de relación que Mercadona ten cos seus 

provedores baséase na responsabilidade comparti-

da. Por iso, a compañía pídelles un firme compro-

miso en materia de xestión ética, polo que deben 

cumprir e respectar a normativa dos países nos que 

operan e desenvolver a súa actividade a través de 

estratexias e plans de negocio sostibles.

Ademais, a compañía reclama unha colaboración 

que respecte en todo momento as súas Pautas de 

Conduta Ética para Provedores, enmarcadas no seu 

compromiso co Pacto Mundial das Nacións Unidas 

e cuxos fundamentos son os principios da Orga-

nización Internacional do Traballo (OIT). Con elas, 

dáse unha resposta xusta e adecuada aos desafíos 

da globalización, co compromiso dos provedores 

de cumprir e respectar a normativa en materia de 

dereitos humanos e ética laboral, seguridade e hi-

xiene no traballo, relación con terceiros, medio am-

biente e sostibilidade dos países nos que levan a 

cabo a súa actividade.

Os provedores de Mercadona tamén se comprome-

ten a aplicar políticas específicas, como, por exem-

plo, a Política de Compra de Produtos da Pesca e 

a Política de Benestar Animal. De feito, todos os 

provedores de pesca extractiva e de acuicultura 

están adheridos á primeira destas normativas. Con 

iso, cumpren o dobre obxectivo de mellorar subs-

tancialmente a sostibilidade dos produtos de pes-

ca e a súa trazabilidade a través do cumprimento 

exhaustivo do ordenamento en vigor, por un lado; e, 

por outro, de garantir cero riscos nos procesos e ser 

socialmente responsables. 

Unha mostra das accións realizadas no ámbito da 

pesca sostible é a colaboración co Provedor Totaler 

Escurís e coa International Seafood Sustainability 

Foundation (ISSF), coa que se garante a total proce-

dencia do atún en conserva Hacendado de caladoi-

ros responsables e sostibles. Así mesmo, o salmón 

fresco que se vende na sección de peixería de Mer-

cadona provén de piscifactorías que foron certifica-

das en seguridade alimentaria, medio ambiente e be-

nestar animal; e o provedor que o subministra, Leroy 

Seafood, é auditado anualmente para verificar o seu 

compromiso coa xestión responsable e a sostibilida-

de. Pola súa parte, o provedor de cefalópodos, Grupo 

Profand, asinou un convenio co Consello Superior de 

Investigacións Científicas (CSIC) para implantar un 

sistema preditivo e cognitivo de inspección de riscos 

asociados a Anisakis e outros parasitos que fortalece 

a completa seguridade destes produtos, comerciali-

zados en exclusiva por Mercadona.

En relación co benestar animal, cabe destacar que 

o 100 % da carne fresca, ovos e leite de Mercadona 

procede de provedores homologados que asumiron 

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

9. Industria, innovación e infraestrutura

Mercadona colabora con 2.700 provedores comerciais, 1.400 deles Provedores Totaler, que contribúen ao 

impulso dun importante clúster industrial. 

12. Produción e consumo responsables

Os provedores que traballan con Mercadona están adheridos a unhas Pautas de Conduta Ética nas que 

se insta ao respecto dos dereitos humanos e protección do medio ambiente. Así mesmo, trabállase na 

optimización dos procesos loxísticos, o uso eficiente dos recursos, a produción sostible e o benestar animal.

14. Vida submarina

A compañía dispón dunha política de pesca sostible na que colabora con varias entidades para mellorar a 

sostibilidade dos recursos mariños.
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o compromiso de ter implantados en 2021 están-

dares certificables en materia de benestar animal, 

tanto na fase de granxa como durante o transpor-

te e posterior sacrificio. Para iso, realizan auditorías 

constantes, ao tempo que colaboran en diferentes 

programas institucionais en defensa do benestar 

animal, como o do Instituto de Investigación e Tec-

noloxía Agroalimentaria (IRTA) ou o do Instituto 

de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico 

(NEIKER – Tecnalia). Mostra diso é o feito de que to-

dos os provedores de leite de vaca e polo fresco de 

venda en España están xa certificados baixo están-

dares de benestar animal recoñecidos e avalados.

Así mesmo, os provedores de carne e leite compro-

metéronse a adherirse aos plans de resistencia a 

antibióticos impulsados pola Axencia Española do 

Medicamento e polo Ministerio de Sanidade. E os 

provedores con centros de sacrificio adquiriron o 

compromiso de contar con sistemas de gravación 

e almacenamento de imaxes nas súas instalacións 

antes de que finalice 2021.

Consulta a Política de Benestar Animal de Mercadona:  

https://info.mercadona.es/gl/coidemos-o-planeta/os-nosos-feitos/

asi-e-a-politica-de-benestar-animal-de-mercadona/news

Consulta a Política de Pesca Sostible de Mercadona: 

https://info.mercadona.es/gl/coidemos-o-planeta/os-nosos-feitos/

asi-e-a-politica-responsable-que-hai-detras-do-peixe-de-mercadona/news

Consulta as Pautas de Conduta Ética para os provedores: 
https://info.mercadona.es/gl/pautas-de-conduta-etica-para-os-provedores

Liña de produción de panciños do Provedor Totaler Artadi Alimentación en Zumaia, Gipuzkoa.
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Colaboración co sector primario

Mercadona leva anos apostando pola moderniza-

ción do sector primario como panca de crecemen-

to e consolidación da produción agroalimentaria. 

Consciente do papel estratéxico e fundamental que 

mantén no desenvolvemento da economía, a com-

pañía realiza un grande esforzo para estreitar os seus 

vínculos cos sectores agrícola, pesqueiro e gandeiro, 

cos que traballa diariamente co obxectivo de cons-

truír unha cadea agroalimentaria sostible, eficiente e 

diferencial da que todos os seus elos saian gañando.

Para iso, a compañía impulsa un marco de colabo-

ración conxunta que aposta polo esforzo e coñece-

mento compartidos. Isto permite que todos os elos 

traballen unidos, capturen sinerxías e impulsen pro-

xectos e iniciativas que, ao modernizar o sector pri-

mario, son fonte de valor e riqueza. 

En 2020, a Cadea Agroalimentaria de Mercadona 

seguiu consolidándose e demostrando, precisamen-

te, que o traballo en equipo e a unificación de crite-

rios son claves para o sector primario. E fíxoo, por 

exemplo, cos Provedores Totaler Emfacar e Seafood, 

dúas empresas familiares de Isla Mayor (Sevilla) es-

pecializadas en produtos da pesca. Estas empresas 

compran cangrexo de río a case 100 pescadores da 

zona, o que supuxo a consolidación de 75 postos de 

traballo fixos durante todo o ano e a creación de ata 

300 eventuais en picos de campaña, todos eles di-

rectos e o 75 %, ademais, emprego feminino. 

Outro caso que materializa o impulso social e econó-

mico que xera este tipo de relacións é o de Aceitunas 

Cazorla en Alacant. Esta empresa, que ten 150 hectá-

reas propias de manzanilla e oliva gorda, colabora a 

1. Troitas do Provedor Totaler Piscifactorías Andaluzas nas súas instalacións de Loja, Granada. 2. Vaca do Provedor Totaler Naturleite na súa granxa de Meira, Lugo. 3. Gambas 
vermellas frescas da Asociación de Armadores Punta del Moral no porto de Punta del Moral, Huelva. 4. Laranxas nos campos do Provedor Totaler Frutalgoz en Silves, Faro.

1 2 3
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principios da campaña con cooperativas, agricultoras 

e agricultores da zona, que a abastecen da materia 

prima necesaria para ser capaz de alcanzar os volu-

mes de produción requiridos. Ademais do impulso á 

actividade que iso supón, Aceitunas Cazorla aposta 

no seu día a día pola sostibilidade, como pon de ma-

nifesto o feito de que o 100 % das súas fábricas dis-

poña de caldeiras de biomasa para os traballos reali-

zados nas súas instalacións, o que contribúe a reducir 

notablemente o consumo de CO
2
 e a súa decisión de 

utilizar unicamente caixas de cartón reciclado.

Neste mesmo contexto enmárcanse iniciativas simi-

lares levadas a cabo en Portugal. Así, Mercadona re-

forzou neste país a aposta pola laranxa do Algarve, 

que se caracteriza pola súa dozura e alto contido en 

zume, debido ás condicións climatolóxicas dos seus 

PRINCIPAIS  
ESTRATEXIAS  

DA CADEA  
AGROALIMENTARIA 

SOSTIBLE DE 
MERCADONA

Estabilidade 

Produtividade

Planificación

Diálogo

Crecemento compartido  

e sostibilidade

campos de orixe. Para iso, a compañía contou coa 

colaboración do Provedor Totaler luso Frutalgoz, ao 

que lle comprou máis de 600 toneladas deste pro-

duto en 2020, destinadas ao mercado portugués.

Flor de Sal é outra mostra da adaptación ao mer-

cado e da especialización que persegue. Este pro-

duto, totalmente portugués e profundamente enrai-

zado nas súas tradicións culinarias, é perfecto para 

condimentar os alimentos despois da cocción e, en 

Portugal, substitúe en moitas ocasións o sal refina-

do. Dende 2020 forma parte da oferta de Irmãdona, 

tras o acordo alcanzado co Provedor Totaler Necton, 

que leva anos producindo e recollendo, con técnicas 

tradicionais e ancestrais na Ria Formosa (Algarve), 

este sal mariño natural, de alta calidade, sen aditivos 

e rico en magnesio. 

4
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Crecemento compartido

O Proxecto Mercadona é un proxecto de transformación constante no 

que cada elo achega a súa experiencia e especialización para alcanzar 

os obxectivos marcados. Este compromiso conxunto implicou en 2020 

a 2.700 provedores comerciais e máis de 13.000 provedores non comer-

ciais e de servizo, así como a máis de 200 transportistas, aos que Merca-

dona efectuou un volume de compras de 21.507 millóns de euros, 21.138 

millóns de euros en España e 369 millóns de euros en Portugal. Todos 

eles, a pesar do contexto vivido, asumiron un esforzo excepcional para 

manter a súa actividade e, con iso, garantir o abastecemento diario da 

súa rede de supermercados, o que á súa vez se traduciu en xeración de 

industria, actividade e emprego; e é motor de crecemento compartido e 

impulso ás economías locais.

Para reforzar a súa oferta e servizo, e nesa busca constante da mellor 

opción para “O Xefe”, a compañía ten presenza en 11 países, ademais de 

España e Portugal. Neles conta cun cadro de persoal de 37 persoas que 

operan en representación desta, e que traballan cos mellores provedo-

res para lograr a máxima calidade na oferta. En 2020, destaca o esforzo 

realizado polo equipo da división Asia: un total de 19 persoas que tra-

ballaron incansablemente para conseguir produtos de protección que 

se converteron en esenciais para “Xefes” e traballadores, como son as 

máscaras ou os guantes.

Código de Boas Prácticas Mercantís

Mercadona está adherida ao Código de Boas Prácticas Mercantís na 

Contratación Alimentaria, acordo voluntario que se enmarca na Lei 

de Medidas para Mellorar o Funcionamento da Cadea Alimentaria en 

España. Este proxecto, impulsado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e 

Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociacións de toda 

a cadea agroalimentaria nacional, representa un importante avance na 

promoción de prácticas comerciais xustas.

Consciente da súa responsabilidade como empresa, Mercadona promo-

ve prácticas de negocio xustas na cadea alimentaria como base dos 

acordos comerciais. Así mesmo, dende 2019, é asinante do Código de 

Boas Prácticas na Cadea Agroalimentaria en Portugal. 

Cultivo de framboesas do Provedor Totaler Sudoberry en Odemira, Beja.

74



75

O Provedor



Exemplos de investimento e emprego de Provedores Totaler

España

JESÚS NAVARRO
Novelda (Alacant)

Nova nave para a terminación 
de especias

3,5 M€ investimento

61 novos empregos

CARPISA FOODS
Griñón (Madrid)

Novas liñas de hamburguesas 
para Listo para Comer

2,2 M€ investimento

5 novos empregos

PRIMAFLOR
Pulpí (Almería)

Novas liñas de ensaladas de 
cuarta gama

1,7 M€ investimento

23 novos empregos

RNB
La Pobla de Vallbona (Valencia)

Novas liñas de xel hidroalcohólico 
e outras novidades

2,8 M€ investimento

40 novos empregos

SAPLEX
Canovelles (Barcelona)

Novas liñas de bolsas  
do lixo compostables

2,7 M€ investimento

12 novos empregos

CALADERO
Zaragoza (Zaragoza)

Novas bandexas de plástico 
reciclado e reciclable

1,4 M€ investimento

28 novos empregos

RUBIO SNACKS
Bullas (Murcia)

Ampliación de produción 
de patacas fritas

7 M€ investimento

50 novos empregos

UCC COFFEE SPAIN
Nájera e Logroño (La Rioja)

Novas liñas e melloras de 
calidade

9,1 M€ investimento

9 novos empregos
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Portugal

FRUTAS PATRÍCIA PILAR
A dos Cunhados (Lisboa) 

Novo almacén  
e cámaras

8 M€ investimento

50 novos empregos

CONSERVAS ESCURÍS
A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Melloras de calidade e ampliación 
de capacidade

12,8 M€ investimento

31 novos empregos

PASTO ALENTEJANO
Sousel (Portalegre)

Varias melloras nas  
instalacións

1 M€ investimento

26 novos empregos

INQUIBA
Guareña (Badajoz)

Novas liñas e melloras  
de calidade

5,2 M€ investimento

30 novos empregos
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A forza da unidade

A colaboración sempre foi un dos valores esenciais 

de Mercadona, cuxo proxecto conxunto é moito 

máis que a suma das individualidades. Por iso, e 

consciente da súa responsabilidade, a compañía 

decidiu arrancar en marzo de 2020 a iniciativa  

IstoPasará para contrarrestar o freo económico 

asociado ao confinamento iniciado, poñer en valor 

e dar apoio aos que se esforzaban a diario para 

que a actividade non se detivese.

Cunha adhesión de máis de 5.000 empresas de 

todo o territorio nacional, o movemento inicial evo-

lucionou a #IstoNONtenquePARAR e, comezada 

xa a desescalada, a #EActíVate. Esta iniciativa per-

seguiu dous obxectivos comúns: acelerar e activar 

a economía española para superar as consecuen-

cias sociais e económicas que o impacto da crise 

sanitaria producida pola COVID-19 xerara na estru-

tura empresarial e industrial; e recoñecer e poñer 

en valor publicamente o esforzo de todas as em-

presas, mulleres e homes empresarios, autónomos, 

emprendedores, traballadoras e traballadores que, 

co seu traballo constante, conseguiron reactivar a 

economía e lograr, grazas ao seu esforzo constante, 

que a roda da economía non parase en ningún mo-

mento, a pesar da complexidade da situación que 

se estaba e se continúa vivindo

Este proxecto acreditou que en situacións excep-

cionais é necesario dar respostas excepcionais, 

porque o exemplo arrastra. Unha afirmación que 

avalan as súas cifras: máis de 2.000 contidos xera-

dos na súa páxina web, e practicamente 2 millóns 

de páxinas vistas. Esta iniciativa social, ademais, 

serviu de exemplo en diversos foros e congresos 

celebrados en 2020, como no Cumio Empresarial 

da Confederación Española de Organizacións Em-

presariais (CEOE), o XXXV Congreso AECOC de 

Gran Consumo, o XIX Congreso de Directivos CEDE 

ou o Acto Empresarial polo Corredor Mediterráneo.

Elisa, traballadora do Grupo Cañigueral-Costa Brava Mediterranean 
Foods, apoiando a iniciativa #IstoNONtenquePARAR durante as 
primeiras semanas da pandemia. 

Juan Roig, Presidente de Mercadona, e Rafael Gómez, membro do 
Consello de Administración de Mercadona; xunto a José Ignacio 
Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, no Acto Empresarial polo 
Corredor Mediterráneo 2020, celebrado no Palacio de Congresos de 
València. 
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3.3 Unha rede loxística eficiente  

Mercadona, consciente da necesidade de ter unha 

rede loxística sólida, adquiriu o compromiso de cen-

trar o enfoque dentro deste ámbito nos “Xefes” e 

nos máis de 1.600 supermercados que ten en Es-

paña e Portugal para conseguir reforzala a un ritmo 

maior e en base ás súas necesidades.

Para poder abastecer a súa rede de supermerca-

dos, Mercadona leva anos investindo no desenvol-

vemento e na xestión da súa rede loxística, que su-

pera os 1,2 millóns de metros cadrados. Composta 

por 15 bloques loxísticos operativos, 2 almacéns sa-

télites e 2 almacéns reguladores, nos que traballan 

12.000 persoas, 240 delas en Portugal, en 2020 a 

compañía seguiu modernizando e transformando a 

súa actividade loxística, reforzando a súa eficiencia 

e optimizando o consumo de recursos.

Desta maneira, Mercadona dispón dunha rede loxís-

tica sostible, cuxa xestión se basea no principio de 

“transportar máis con menos recursos, minimizando 

o impacto na sociedade”; unha loxística que xestiona 

por medio de iniciativas verdes e protocolos social-

mente responsables, que destina importantes recur-

sos á introdución de tecnoloxía punteira e que apro-

veita a innovación para reducir os sobreesforzos.

En 2020, a compañía seguiu reforzando estas estra-

texias respectuosas co medio ambiente e, por exem-

plo, apostou pola redución do peso, aproveitando a 

carga útil e logrando, de media, unha tonelada máis 

por camión que o resto do sector. Con este obxectivo 

de aproveitar ao máximo o transporte, e reducir con 

iso o consumo de combustible e a xeración de emi-

sións, seguiu contratando megatráileres para algu-

nhas das súas rutas e impulsando o uso de camións 

a gas e transporte ferroviario, ao mesmo tempo que 

iniciou probas con furgonetas eléctricas. Nesta mes-

ma liña, Mercadona seguiu realizando “compra sobre 

peirao”, técnica que mellora a eficiencia de cada via-

xe, e aproveitou o transporte intermodal.

Ademais, continuou impulsando a eficiencia da súa 

rede de distribución introducindo unha visión máis 

global da loxística que pasa por facilitar o traballo 

de reposición nos máis de 1.600 supermercados, co 

conseguinte incremento de produtividade. Para iso, 

puxo en marcha diferentes iniciativas, como o mo-

vemento denominado AB2+AB3, co que se logrou 

optimizar os tempos de reposición na tenda tras to-

mar a decisión de paletizar por familias de produtos 

nos bloques loxísticos.

O esforzo de transformación que Mercadona reali-

zou na súa rede de distribución implicou igualmente 

importantes melloras nas súas infraestruturas, ás que 

en 2020 destinou un investimento de 204 millóns de 

euros, que permitiron rematar as obras dos bloques 

loxísticos de Euskadi, Zaragoza e Madrid, ademais de 

realizar importantes avances noutras instalacións. 

En Euskadi, en concreto, coa apertura en febreiro du-

nha nave para produtos secos e outra en agosto para 

refrixerados, a compañía culminou a construción do 

Bloque Loxístico de Vitoria-Gasteiz, no que investiu 

máis de 187 millóns de euros e creou 480 empregos. 

Situado no polígono de Jundiz, abastece os super-

mercados de Euskadi, Navarra, La Rioja, Cantabria e 

Burgos, e conta con instalacións totalmente automati-

zadas, eliminando así os sobreesforzos e garantindo a 

correcta manipulación dos produtos e a súa calidade.

No caso da plataforma loxística de Plaza en Zara-

goza, cuxas obras suporán un investimento total de 

50 millóns de euros, Mercadona puxo en marcha 

estas instalacións o pasado mes de febreiro co ini-

cio da actividade de grupaxe e posteriormente coa 

instalación da preparación automatizada de produ-

tos frescos. Tras iniciar a súa construción en 2018, a 

compañía comezou a incorporar servizos en novem-

bro de 2020 e prevé seguir a implantación paulatina-

mente ata finalizar en marzo de 2021. 

En Madrid, incorporouse na localidade de Getafe un 

novo bloque loxístico, cun investimento de 30 millóns 

de euros para mellorar a capacidade de servizo na Co-

munidade de Madrid nas subministracións de secos, 

perecedoiros e conxelados. Así mesmo, impulsáron-

se importantes avances noutros bloques, como por 

exemplo en Parc Sagunt (Valencia), cun investimento 

de 16 millóns de euros para continuar avanzando na 

súa construción; ou en Guadix (Granada), cun esforzo 

de 16 millóns para poñer en marcha no verán de 2021 

o almacén de conxelados, totalmente automatizado. 
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A Almacén satélite Colmea 
(almacén en liña)

@Bloque loxístico 
en construción

Raio acciónR Almacén reguladorBloque loxístico en 
funcionamento

 8 INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

 9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León

 10 ZARAGOZA, Zaragoza

 11 GUADIX, Granada

 12 ABRERA, Barcelona 

 13 VITORIA-GASTEIZ, Araba/Álava 

 14  PÓVOA DE VARZIM, Distrito Porto 

(Portugal)

 15 GETAFE, Madrid 

 1 RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valencia

 2 ANTEQUERA, Málaga

 3  SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

 4 SAN ISIDRO, Alacant

 5 HUÉVAR, Sevilla

 6  GRANADILLA DE ABONA, Tenerife 

(Santa Cruz de Tenerife)

 7 CIEMPOZUELOS, Madrid

 16 PARC SAGUNT, Valencia (en construción)

 A1 MERCAPALMA, Palma de Mallorca (Illes Balears)

 A2 FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

 R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, Valencia

 R2 SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona

COLMEAS (almacén en liña)

VALÈNCIA

BARCELONA

MADRID 

6 GRANADILLA DE ABONA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

12 ABRERA

10 ZARAGOZA

11 GUADIX

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

16 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

A2 FUERTEVENTURA

A

R
@

@

R1 RIBA-ROJA 

DE TÚRIA REGULADOR

R2 SANT ESTEVE 
REGULADOR

BARCELONA

VALÈNCIA

2 ANTEQUERA

@
R

A1 MERCAPALMA
A

MADRID

15 GETAFE

14 PÓVOA DE VARZIM

13 VITORIA-GASTEIZ

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

8 INGENIO
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Bloques loxísticos innovadores e sostibles

Mercadona mantén un compromiso constante coa creación de ámbitos 

de traballo seguros nos seus almacéns. Dende hai anos aposta por eli-

minar os sobreesforzos co uso da innovación e da tecnoloxía, e así pre-

vir e reducir o risco de accidentes laborais, potenciar o almacenamento 

sostible, optimizar a eficiencia e crear postos de traballo cualificados.

Para iso, en 2007 a compañía iniciou un proxecto vangardista, coa 

inauguración do seu primeiro bloque loxístico intelixente, denominado 

Almacén Siglo XXI, na localidade de Ciempozuelos (Madrid). Esta in-

fraestrutura, totalmente automatizada e pioneira no sector, confirmou 

dende a súa posta en marcha que, ademais de eliminar sobreesforzos, 

é un motor de competitividade e produtividade. Por iso, o proxecto Al-

macén Siglo XXI foi crecendo durante estes anos, sumando 3 bloques 

loxísticos máis destas características: Villadangos del Páramo (León), 

Abrera (Barcelona) e Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava). Pola súa parte, as 

instalacións loxísticas de Guadix (Granada), Zaragoza (Zaragoza) e San 

Isidro (Alacant) están en fase de culminación para adaptarse a este 

modelo de almacéns.

En 2020, os provedores e traballadores externos cuxa actividade se 

desenvolveu nos bloques loxísticos dispuxeron, ao longo da pandemia, 

de puntos específicos nestas instalacións con servizos de uso exclusivo, 

aseos dotados de limpeza e desinfección diarias, cafeterías con servizo 

de comida e bebida para levar, e medios físicos destinados a minimizar 

o risco de contaxio, como láminas de protección de metacrilato nas 

zonas de recepción e expedición ou bancos de descanso individuais. 

Así mesmo, co obxectivo de seguir avanzando no seu compromiso coa 

sostibilidade nos seus procesos loxísticos, a compañía adheriuse no de-

vandito exercicio á iniciativa Lean & Green, impulsada en España pola 

AECOC. Para iso, elaborou un Plan de Acción para a Redución de Emi-

sións, auditado por EY, co que pretende certificar a redución dun 20 % 

das emisións producidas nos seus procesos loxísticos, grazas a accións 

que Mercadona xa viña aplicando dende hai anos, como o uso de ca-

mións propulsados a gas ou de furgonetas Bifuel. O devandito plan pre-

vé incluír outro paquete de medidas destinadas a reducir as emisións un 

10 % máis en 2023, sumando unha redución acumulada do 30 %. 

Mercadona, consciente da importancia que ten a súa rede loxística para 

garantir a excelencia no servizo, seguirá fortalecendo e transformando 

as súas infraestruturas ao longo de 2021, ano en que ten previsto inves-

tir nelas máis de 240 millóns de euros.

Eliana Patrícia, traballadora do Bloque Loxístico de Póvoa de Varzim, Porto.82
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Entrada do supermercado de Arco Têxteis en Santo Tirso, Porto.84



Mercadona ten o firme propósito 
de "ser unha empresa que a xente 
queira que exista e sinta orgullo 
dela", motivo polo que aposta 
pola prosperidade compartida e 
colabora activamente nos ámbitos 
nos que ten presenza para 
responder ás súas necesidades. 
En 2020, a compañía reforzou 
este compromiso para contribuír 
a superar os efectos da pandemia 
e comprobar, máis que ningún 
outro ano, que a súa implicación 
na construción de modelos que 
beneficien as persoas, a sociedade 
e o planeta ten un retorno directo, 
tal e como reflicten o apoio e os 
recoñecementos recibidos. 

A Sociedade
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4.1 Recoñecemento ao compromiso  

En 2020 Mercadona reforzou o seu compromiso 

social a través da colaboración directa coa socie-

dade para dar resposta á complicada situación 

derivada da COVID-19, implicación á que destinou 

importantes recursos. 

O esforzo realizado, tanto no traballo rutineiro 

das 95.000 persoas que compoñen o cadro de 

persoal e que permitiu garantir o abastecemento, 

como a través da adhesión a diferentes iniciativas 

solidarias, foi especialmente percibido e agrade-

cido pola sociedade que recoñeceu a xestión de 

Mercadona durante a pandemia. Uns xestos que 

son motivo de agradecemento e orgullo para a 

compañía, consciente á súa vez, da responsabili-

dade que adquire no fomento de relacións de co-

laboración e beneficio mutuo nos territorios nos 

que ten presenza, así como na transformación das 

sociedades das devanditas zonas.

Neste contexto Mercadona estivo presente na Ce-

rimonia de Estado en homenaxe ás vítimas da pan-

demia, que tivo lugar no Palacio Real de Madrid o 

16 de xullo de 2020, e na que se agradeceu publi-

camente a implicación da sociedade civil e a heroi-

cidade de todos cantos a compoñen. En represen-

tación de todas as traballadoras e traballadores de 

supermercados asistiu Raquel Causanilles, coor-

dinadora da tenda Francesc Tàrrega de Vila-real 

(Castelló), quen formou parte da Comitiva Oficial 

do Presidente da Generalitat Valenciana, tras pro-

poñerlle a Mercadona que unha traballadora ou 

traballador o acompañase como homenaxe e re-

coñecemento ao grande esforzo realizado polos 

sectores máis afectados da pandemia e, concre-

tamente, pola distribución.

Esta capacidade de adaptación e de superación 

mostrada polo conxunto das traballadoras e tra-

balladores foi igualmente destacada polas SS.MM. 

os Reis de España, a quen Mercadona quere agra-

decer o interese por coñecer en primeira persoa 

a situación excepcional pola que estaba pasando 

a compañía. Practicamente ao inicio do confina-

mento, durante o mes de marzo, recoñeceron o 

traballo e esforzo que tanto Mercadona como a 

cadea agroalimentaria estaban realizando para 

garantir a subministración de bens básicos.

Ademais diso, Mercadona foi eloxiada por diver-

sas entidades sociais, como a Cruz Vermella de 

Canarias, que a considerou empresa exemplar 

polas doazóns realizadas durante a pandemia. 

Tamén puido comprobar o agradecemento da 

sociedade por medio de innumerables recoñece-

mentos por parte dos “Xefes” ao pé da tenda, e 

1. Raquel Causanilles, coordinadora do supermercado Francesc Tàrrega en Vila-real, Castelló, durante a Cerimonia de Estado en homenaxe ás vítimas da 
pandemia. 2-3. Os irmáns Gómez Gómez, accionistas de Mercadona, continuaron reforzando o seu compromiso social en 2020, un ano marcado pola 
pandemia da COVID-19.

1 2 33
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de aplausos solidarios en diferentes xornadas cos 

que se poñía en valor todo o traballo realizado.

Como resposta a todo este esforzo, a xestión da 

crise da COVID-19 por parte de Mercadona foi 

recoñecida polo Monitor Español de Reputación 

Corporativa (MERCO), que a considerou na súa 

clasificación extraordinaria “O compromiso-res-

ponsabilidade social das empresas durante a pan-

demia” como a segunda empresa máis responsa-

ble de España e a primeira do seu sector. 

Pola súa parte, os irmáns Gómez Gómez, accio-

nistas da compañía,  recoñeceron o labor sanitario 

e da Policía levado a cabo en Antequera (Málaga) 

durante a pandemia a través do Premio Patrocinio 

Gómez, galardón creado en memoria de súa nai; 

e do Premio Juan Antonio Gómez, en lembranza 

de seu pai.

Ademais, Mercadona recibiu outros recoñece-

mentos que acreditan que conta cun Modelo de 

Xestión sostible e solidario, sen perder de vista o 

moito que aínda pode mellorar e seguir achegan-

do á sociedade. Así, fíxose acredora do premio 

Dinamización do Territorio, que outorga a Aso-

ciación de Empresarios de El Camp de Morvedre, 

polo impulso que supón a súa actividade, motor 

de crecemento compartido. 

Igualmente, a Clasificación Xeral de Empresas 

2020 do Monitor Español de Reputación Corpo-

rativa (MERCO) situou a Mercadona un ano máis 

como a empresa mellor valorada no sector da 

distribución xeralista e a segunda empresa con 

mellor reputación en España. Este mesmo moni-

tor considerou a Juan Roig, Presidente da com-

pañía, como o líder empresarial de maior reputa-

ción, co primeiro posto na Clasificación Xeral de 

Líderes 2020.

O 25 de marzo de 2020,  e en pleno Estado 

de Alarma, as SS.MM. os Reis de España, 

Don Felipe VI e Dona Letizia, realizaron 

unha videoconferencia dende o Palacio 

da Zarzuela co Presidente de Mercadona, 

Juan Roig, e unha representación do Co-

mité de Dirección da compañía.

A compañía agradece inmensamente 

este encontro, no que se interesaron pola 

situación do sector da distribución e se 

destacou o valor da cadea agroalimen-

taria para abastecer diariamente os co-

mercios con todos os produtos necesa-

rios nos momentos tan complexos que se 

estaban vivindo. 

A CASA REAL  
RECOÑECE O ESFORZO DO 
SECTOR DA DISTRIBUCIÓN 

(Fonte: Casa da Súa Maxestade o Rei).
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4.2 Un modelo que beneficia 
as persoas e a sociedade 

Mercadona é consciente de que pode contribuír a 

liderar iniciativas que fomenten o desenvolvemen-

to sostible, xeren riqueza e impulsen melloras so-

ciais co obxectivo final de ser “un proxecto com-

partido, sostible e en continua transformación que 

a sociedade queira que exista e sinta orgullo dela”. 

A compañía aborda este reto de maneira trans-

versal por medio do Modelo de Calidade Total, en 

cuxo desenvolvemento é fundamental a verda-

de universal de que “para poder recibir, primeiro 

temos que dar”. E faino diariamente, a través do 

diálogo e da transparencia, por medio dunha ac-

titude de escoita activa que lle permite coñecer a 

situación e necesidades reais das diferentes comu-

nidades coas que se relaciona nos ámbitos local, 

nacional e global; e coas que afronta os problemas 

existentes con respostas concretas, froito da em-

patía e da capacidade que ten a compañía de ofre-

cer solucións e implicarse na súa posta en marcha.

En 2020, Mercadona volveu demostrar o impacto 

positivo que a súa actividade ten na sociedade, 

tanto a través dos investimentos realizados como 

por medio da creación de emprego estable e de 

calidade. Así, durante estes doce meses, e a pesar 

da conxuntura, investiu un total de 1.500 millóns de 

euros para seguir impulsando un modelo de em-

presa responsable e sostible. E como consecuencia 

do seu crecemento, xerou 16 postos de traballo de 

media ao día, ata pechar o ano coa creación dun 

total de 5.000 novos empregos estables, 4.200 en 

España e 800 en Portugal.

Ademais diso, a evolución da compañía xerou ao 

longo do ano un importante efecto tractor no con-

xunto da súa cadea de montaxe de 661.000 postos 

de traballos directos, indirectos e inducidos, cifra 

que supón o 3,9 % do emprego total en España, 

segundo datos ofrecidos polo Instituto Valenciano 

de Investigacións Económicas (Ivie). 

Outra mostra evidente do peso de Mercadona e do 

seu apoio ao desenvolvemento social é a contribu-

ción tributaria realizada en 2020 ás Administracións 

Públicas españolas. Concretamente, 1.901 millóns 

de euros en concepto de tributos soportados e 

recadados, dos cales 907 millóns corresponden a 

pagamentos á Seguridade Social, 220 millóns ao 

imposto de sociedades; 636 millóns á recadación 

do IVE e do IRPF, e 138 ao pagamento de diversos 

impostos e taxas. Unhas cifras que reflicten a mag-

nitude do Proxecto Mercadona, cuxa achega con-

xunta representa o 2,22 % do PIB nacional, 24.900 

millóns de euros concretamente, e é moito maior 

se se ten en conta non só a súa actividade directa, 

senón a indirecta e inducida, cuxo valor, no devan-

dito exercicio, alcanzou os 9.046 millóns de euros, 

cun impacto do 2,2 % na recadación total estimada 

das Administracións Públicas españolas.

A compañía mantén tamén o mesmo grao de com-

promiso en Portugal a través de Irmãdona, que cre-

ce da man da sociedade portuguesa. Froito desta 

forma de entender a súa actividade, desta impli-

cación activa, é a contribución total de 32 millóns 

de euros en tributos soportados e recadados, dos 

que 9 millóns de euros corresponden á Seguridade 

Social, 2 millóns de euros ao imposto de socieda-

des, 17 millóns ao pagamento do IRPF e do IVE, e 4 

millóns de euros a outros impostos e taxas.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

8. Traballo decente e crecemento económico

Como proxecto empresarial que aposta polo crecemento compartido, Mercadona aboou, en 2020, 

1.901 millóns de euros ás Administracións Públicas de España e 32 ás de Portugal. Así mesmo, 

contribuíu ao PIB español en 24.900 millóns de euros.
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24.900 M€
achega  

conxunta ao PIB
2,22 % do PIB

9.046 M€
de recadación fiscal  

2,2 % da recadación total estimada 
das Administracións Públicas 

españolas (incluídas cotizacións á 
Seguridade Social)

661.000
postos de traballo   

en España
3,9 % do emprego total 

en España

Seguridade Social 

3 M€

Imposto de Sociedades  

2 M€

IRPF

4 M€

Seguridade Social 

6 M€

Tributos soportados e recadados

32 M€

Seguridade Social 

760 M€

Seguridade Social  

147 M€

Imposto de Sociedades  

220 M€
(tipo impositivo efectivo 21 %)

IRPF  

383 M€

Outros impostos e taxas  

138 M€
Outros impostos e taxas  

4 M€

IVE  

253 M€
IVE  

13 M€

*Datos actualizados segundo a metodoloxía empregada polo Instituto Valenciano de Investigacións Económicas 
(Ivie) en 2020.

Achega total de renda, emprego e recadación fiscal*

Contribución Tributaria Soportada Mercadona Contribución Tributaria Soportada Irmãdona

Contribución Tributaria Recadada IrmãdonaContribución Tributaria Recadada Mercadona

Contribución tributaria Mercadona (ESPAÑA) Contribución tributaria Irmãdona (PORTUGAL)

Tributos soportados e recadados 

1.901 M€

IMPACTO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DE MERCADONA



4.3 Unha xestión comprometida con 
seguir coidando o planeta  

Para Mercadona a protección do planeta é unha responsabilidade inelu-

dible que, como tal, aborda dende todos os seus procesos. Consciente 

do moito que queda por mellorar neste compromiso, a compañía dispón 

dun Sistema de Xestión Medioambiental propio, co que traballa para re-

ducir o impacto da súa actividade no medio ambiente e aproveitar efi-

cientemente os recursos naturais. 

Mercadona basea este modelo de xestión, á súa vez, na Economía Cir-

cular, que implica compartir, reutilizar, reciclar e renovar materiais para 

reducir ao máximo o seu consumo, crear valor engadido e alongar o ci-

clo de vida útil dos produtos. De feito, dende 2020, forma parte de Eco-

nomía Circular en Acción, alianza que integra empresas e organizacións 

empresariais como Mercadona que demostran, a través de proxectos 

vivos e concretos, a realidade da Economía Circular e a súa capacida-

de para converterse nunha panca de reconstrución nacional por medio 

dunha economía verde e circular que aposta pola transición ecolóxica 

como marco xeral de actuación

Así mesmo, en 2020 a compañía uniuse á iniciativa Lean & Green, impul-

sada en España pola AECOC. Co propósito de alcanzar os obxectivos 

definidos no Cumio do Clima de París (COP21), Mercadona desenvolveu 

un Plan de Acción para a Redución de Emisións, auditado por EY, co que 

se pretende certificar que as emisións producidas nos procesos loxísti-

cos da compañía se reduciron un 20 %. O Plan de Acción prevé acreditar, 

en 2023, unha redución adicional do 10 %, ata alcanzar unha diminución 

acumulada do 30 %.

Este esforzo constante, que no devandito exercicio supuxo un investi-

mento de 47 millóns de euros en protección ao medio ambiente, implica 

a introdución e posta en marcha de iniciativas concretas que a compañía 

agrupa en tres áreas fundamentais: optimización loxística e transporte 

sostible, eficiencia enerxética e xestión de residuos, incluída a preven-

ción do desperdicio alimentario. Un esforzo que ocupa un lugar preemi-

nente nas estratexias da compañía e que xa está contribuíndo a xerar un 

crecemento competitivo e sostible no marco, ademais, da consecución 

dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) promovidos pola 

Organización das Nacións Unidas (ONU).

Carteis da Estratexia 6.25 no supermercado de La Nucía Pueblo en La Nucía, Alacant.
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Loxística sostible 

Co obxectivo xeral de “transportar máis con menos 

recursos naturais”, Mercadona seguiu traballando un 

ano máis para diminuír o peso total dos vehículos 

por medio da eliminación e redución de elementos 

que non achegan valor. Isto permitiulle cargar unha 

tonelada máis por camión que a media do mercado 

e finalizar o exercicio cunha taxa de carga media do  

85 %. Igualmente, seguiu aproveitando as vantaxes 

dos vehículos de maior capacidade, como por exem-

plo a través dos 38 megatráileres activos na frota dos 

seus provedores de transporte, con cargas de ata 36 

toneladas por viaxe. Tamén continúa coas probas dos 

bitráileres, vehículos cunha capacidade de carga de 

44 toneladas. 

No seu compromiso coa diminución de emisións, Mer-

cadona reforzou a aposta polos vehículos sostibles. 

Mantén contratada, en servizo regular, unha frota de 

96 camións propulsados a gas natural licuado (GNL) 

para abastecer núcleos urbanos de alta contamina-

ción; e conta con 7 camións propulsados a gas natu-

ral comprimido (GNC), 2 máis que en 2019. Ademais, 

continuou realizando probas con furgonetas 100 % 

eléctricas na repartición a domicilio e avanzou co plan 

de transformación de furgonetas diésel a dual fuel 

diésel/GLP para as entregas dos pedidos expedidos 

nas Colmeas, e para o servizo a domicilio en Madrid. 

Ao mesmo tempo, seguiu esixindo os estándares máis 

elevados en materia de emisións, como demostra o 

feito de que o 99 % da frota de camións do seu prove-

dor loxístico estea composta por motores cos están-

dares Euro VI, Euro VI C e Euro VI D, os máis restritivos 

actualmente en materia de emisións contaminantes. 

Dentro destas boas prácticas loxísticas destaca ta-

mén a estratexia “Compra sobre peirao”, que impli-

ca acudir ás instalacións do provedor para recoller as 

mercadorías, mellorando o aproveitamento da frota 

e o enchido dos camións. Ou a utilización da loxísti-

ca inversa para, a través da súa “Estratexia do Oito”, 

transportar os produtos dende os provedores aos 

seus bloques loxísticos e tendas, onde á súa vez se 

recollen envases reutilizables e materiais reciclables 

que volven aos bloques loxísticos para ser tratados. 

Ademais, seguiu estendendo a descarga urbana silen-

ciosa, da que agora se benefician 777 supermercados 

de España e Portugal. 

Camión propulsado a gas natural licuado no Bloque 
Loxístico de Riba-roja de Túria, Valencia.

Mercadona ten 
contratados, en 
servizo regular, 

96 camións 
propulsados a gas 

natural licuado 
(GNL), 21 máis 
que en 2019
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Sergio, “Xefe” de Mercadona, facendo uso dun punto de  
recarga para vehículos eléctricos.

Descarga nocturna silenciosa no supermercado de  
José María de Haro, València.

1.433 

777

Mercadona 
incrementou 
nas súas tendas, 
bloques loxísticos  
e oficinas de 
España e Portugal 
o número de 
puntos de recarga 
de vehículos 
eléctricos

Descarga urbana 
silenciosa para 

abastecer as tendas 
en horas val, aquelas 
nas que a actividade 
das cidades é menor

puntos de recarga

supermercados
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Eficiencia enerxética

O obxectivo do Sistema de Xestión Ambiental de 

Mercadona é utilizar para o desenvolvemento da 

súa actividade única e exclusivamente a enerxía 

necesaria. Por iso, impulsa iniciativas que favo-

recen o uso responsable dos recursos enerxéti-

cos e que fomentan o seu aforro, actitude que é 

compartida por cantos forman parte do Proxecto 

Mercadona.

A esta filosofía responden as tendas eficientes de 

Mercadona, que incorporan significativas medidas 

de aforro e eficiencia enerxética que permiten un 

aforro enerxético de ata un 40 % respecto a unha 

tenda convencional. En 2020, a compañía sumou un 

total de 1.277 centros destas características, cifra que 

representa o 78 % dos supermercados que a com-

pañía ten en España e Portugal. Un estándar que se 

prevé continuar impulsando ata lograr, en 2023, que 

a totalidade das tendas estean adaptadas a este.

Este modelo de supermercado inclúe melloras no 

illamento da envolvente e nos mobles de frío, incor-

pora iluminación LED e realiza unha xestión inteli-

xente do consumo enerxético en todo o recinto. Ao 

mesmo tempo, dispón dunhas instalacións de refri-

xeración máis modernas e eficientes, que minimizan 

o uso de gases fluorados e as emisións de gases 

de efecto invernadoiro, o que se traduciu nunha re-

dución en 2020 do 18,2 % das emisións directas de 

CO
2
 debidas a esta causa respecto a 2019.

Para fomentar un aproveitamento responsable dos 

recursos naturais, as tendas ecoeficientes de Merca-

dona dispoñen, ademais, dun sistema de aforro ener-

xético nas instalacións de climatización que adapta 

o consumo en función da temperatura exterior de 

maneira automática (free cooling/free heating).

Igualmente, cada vez é maior o uso de sistemas de 

recuperación e aproveitamento da calor residual. 

Ademais, a compañía implementou un sistema au-

tomático para xestionar os horarios de apertura e 

peche, que se encarga de garantir que os sistemas 

de iluminación, extracción e climatización unicamen-

te estean acendidos cando sexa estritamente nece-

sario. Neste ámbito, e na súa aposta polas enerxías 

renovables, en 2020 Mercadona investiu 600.000 

euros na instalación de 1.400 paneis solares en 8 das 

súas tendas, 7 en España e 1 en Portugal. Con esta ini-

ciativa conseguiu aforrar por supermercado un 15 % 

da enerxía eléctrica, chegando a acumular 590 kW.

Respecto ao aforro do consumo de auga, Merca-

dona segue reforzando o seu sistema de telexes-

tión en tempo real que permite detectar fugas e 

incidencias na rede. Ademais diso, construíu en tres 

bloques loxísticos alxibes subterráneos que permi-

ten acumular auga de chuvia recollida nas cubertas, 

que posteriormente a compañía aproveitou para 

rega, baldeo ou limpeza de exteriores.

Por outra parte, en 2020 inaugurou un xardín urba-

no na cuberta dunha das súas tendas situadas na 

cidade de Toledo, iniciativa na que a compañía in-

vestiu máis de 230.000 euros e coa que fomenta a 

boa relación e a convivencia cos veciños, ademais 

de achegar beneficios medioambientais no ám-

bito. Estas zonas verdes compóñense de plantas 

autóctonas con baixas necesidades de rega que 

contribúen a reducir a contaminación e os niveis 

de CO
2
 e favorecen igualmente a protección das 

aves, xa que lles serven como zona de descanso e 

alimento. Neste ámbito, Mercadona traballa, xunto 

á ONG SEO/BirdLife, para protexer as aves migra-

torias a través de distintas medidas. 
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Lucía, “Xefa” do supermercado de Vilar do Colo en Fene, A Coruña. 95
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Xestión de residuos e prevención do desperdicio 

alimentario

A xestión de residuos é unha parte crucial en Mer-

cadona, que aplica nos seus procesos as políticas 

da Economía Circular: redución, reutilización, repa-

ración e reciclaxe do envase ao final da súa vida 

útil. Convencida de que “o mellor residuo é o que 

non se xera”, encamiña todos os seus esforzos á 

prevención e á redución. Así, esfórzase en manter 

a xeración de residuo por debaixo do 1 % en peso 

respecto ao produto servido á tenda e, incluso, en 

diminuílo máis. 

Co obxectivo de previr o desperdicio alimentario, 

a compañía conta cun novo sistema de pedidos 

nas tendas que lle permite ao seu cadro de persoal 

seguir as vendas en tempo real e prescribirlle ao 

“Xefe” produtos coa maior frescura posible sen xe-

rar desperdicio. Ademais, e para aproveitar ao má-

ximo os alimentos, realiza diferentes accións que 

minimizan o desperdicio alimentario, como a liqui-

dación de produtos frescos e a doazón de alimen-

tos aptos para o consumo, pero non para a venda. 

Despois de adquirir, en marzo de 2020, o com-

promiso público de “dar o si a seguir coidando o 

planeta”, Mercadona desenvolveu a súa Estratexia 

6.25, co triplo obxectivo de reducir un 25 % de 

plástico, lograr que todos os envases de plástico 

sexan reciclables e reciclar todo o residuo plástico. 

Neste contexto, a compañía puxo en marcha seis 

accións que se completarán en 2025: eliminar as 

bolsas de plástico dun só uso en todas as seccións, 

eliminar desbotables de plástico dun só uso, dimi-

nuír o plástico nos envases, favorecer a reciclabi-

lidade dos envases, reciclar todos os residuos de 

plástico producidos nas tendas, servizo a domicilio 

e Mercadona Online, e formar e informar aos “Xe-

fes” sobre como separar na casa para reciclar.

De feito, en 2020 traballouse en todas estas accións, 

aínda que os esforzos se centraron en acometer a 

primeira acción e eliminar as bolsas de plástico dun 

só uso de todas as seccións das tendas físicas, do 

servizo a domicilio e da compra en liña. Para iso, 

a cadea puxo ao servizo dos clientes bolsas com-

postables, fabricadas a partir de fécula de pataca, 

que tras o seu uso deben depositarse no contedor 

de materia orgánica, de cor marrón. Ademais, para 

facilitarlles aos clientes a separación e a reciclaxe, 

incorporáronse pictogramas tanto nas bolsas de 

sección como nas diferentes opcións que se ofre-

cen nas liñas de caixas: bolsas de rafia, bolsas de 

papel e bolsas cun 65-70 % de plástico reciclado. A 

compañía tamén substituíu os desbotables de plás-

tico dun só uso por útiles sostibles fabricados con 

diferentes materiais máis respectuosos co medio 

ambiente ou, noutros casos, reutilizables.

Mercadona inaugurou 72 supermercados para in-

formar sobre a Estratexia 6.25 que, por exemplo, 

contan con papeleiras para depositar papel, plás-

tico, residuos orgánicos, pilas e cápsulas de café, 

aplicando os principios da Economía Circular e 

contribuíndo á sostibilidade do proceso. Estas ten-

das tamén serviron para valorar a acollida destas 

medidas por parte dos clientes, que achegaron 

máis de 1.300 suxestións e opinións que están con-

tribuíndo a mellorar as distintas accións que se es-

tán poñendo en práctica. A compañía ten previsto 

investir máis de 140 millóns de euros entre 2021 e 

2025 para lograr os obxectivos da Estratexia 6.25, 

e conseguir que todas as súas tendas estean adap-

tadas á estratexia ao finalizar 2021.

Por outra parte, en 2020, e na súa implicación no 

fomento de iniciativas sostibles, Mercadona al-

canzou un acordo de tres anos de duración coa  

UPF Barcelona School of Management. En virtude 

do devandito acordo, creouse a Cátedra Mercado-

na Economía Circular, cos obxectivos de encon-

trar fórmulas para aproveitar o aforro de recursos, 

achegar argumentos sólidos para favorecer o de-

bate responsable e extraer aprendizaxes para a 

toma de decisións estratéxicas neste ámbito. Así 

mesmo, en Portugal, Mercadona adheriuse en mar-

zo de 2020 á Asociación Smart Waste Portugal e 

ao Pacto Portugués para os Plásticos.
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RESPONSABLES CO MEDIO AMBIENTE: ESTRATEXIA 6.25

Membros integrantes do equipo de traballo da Estratexia 6.25 de Mercadona.

ELIMINAR 
BOLSA DE PLÁSTICO 

DUN SÓ USO  
EN TODAS  

AS SECCIÓNS

ELIMINAR
DESBOTABLES  

DE PLÁSTICO  
DUN SÓ USO

ACCIÓNS  
PARA REDUCIR  

O PLÁSTICO

DIMINUÍR
O PLÁSTICO NOS  

NOSOS  
ENVASES

FAVORECER
QUE OS NOSOS  
ENVASES SEXAN  
RECICLABLES

ELIMINAR
REDUCIR
SUBSTITUÍR
INCORPORAR
material reciclado
REUTILIZAR

RECICLAR
OS RESIDUOS DE  
PLÁSTICO NA TENDA,  
SERVIZO A DOMICILIO  
E EN LIÑA

FORMAR/INFORMAR
COMO SEPARAR NA  
CASA PARA  
RECICLAR1

2

3 4

5

6
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EMISIÓNS DE CO
2
eq en quilos por 

metro cúbico de mercadoría*  

*Todos os datos fan referencia ao proceso de Mercadona, do transporte dende o provedor ao bloque loxístico, e dende este á tenda 
durante o período de decembro de 2019 a novembro de 2020. Elaboración propia baseada no protocolo GHG. 

Emisións

Transporte por estrada

Outros datos

en 2019

XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, EFICIENCIA E SOSTIBILIDADE

38,88 33,35

en 2020

Emisións debidas ao consumo de enerxía 14,79 10,75
Emisións debidas ao transporte de mercadorías 17,16

Consumo enerxético 7.847.064 GJ 7.858.278 GJ
Redución anual de emisións de  CO

2 
eq 200.000 

toneladas
209.000 
toneladas

16,99

Separar para reciclar

Toneladas papel e cartón 223.090 233.185
Toneladas plástico (inclúe poliexpan) 17.079 16.701
Toneladas madeira 3.663 3.899
Taxa de reciclaxe

76 % 78 %Reciclaxe/Valorización

24 % 22 %Destrución
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Emisións directas por fugas de gases refrixerantes 6,93 5,61

Tendas con descarga urbana silenciosa 760 777
Estándares de motor na frota dos provedores 
de camións (Euro VI, Euro VI C e Euro VI D)

9 % 4 %Euro VI

90 % 64 %Euro VI C

31 %Euro VI D



OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

9. Industria, innovación e infraestrutura

Mercadona, xunto aos seus provedores de produtos e servizos, promove a innovación nos diferentes 

procesos da cadea de montaxe para axudar a conseguir unha cadea agroalimentaria eficiente e sostible. 

11. Cidades e comunidades sostibles

Mercadona intégrase nas comunidades das que forma parte, dinamizando os ámbitos urbanos grazas 

aos seus supermercados de proximidade e á súa relación cos veciños; a mobilidade sostible integrada no 

seu Sistema de Xestión Medioambiental e o diálogo coa sociedade civil permítelle á compañía ser parte 

dunha comunidade cada vez máis sostible. 

12. Produción e consumo responsables

A compañía conta cun Sistema de Xestión Medioambiental propio para mellorar a loxística e reducir o 

consumo de recursos e a xeración de residuos como parte dun compromiso para construír unha cadea 

agroalimentaria sostible. Aposta pola adecuada xestión dos residuos para que non se convertan en des-

perdicio no ámbito, ademais de aplicar os principios da Economía Circular nos seus procesos de produ-

ción de envases e transporte de mercadorías.

13. Acción polo clima

Mercadona traballa dende hai anos para que o seu sistema loxístico sexa o máis eficiente posible, es-

tudando, investigando e investindo en tecnoloxías e combustibles alternativos para poder asegurar un 

transporte tan baixo en emisións como sexa posible sen perder eficiencia, seguridade ou fiabilidade. Par-

te das súas estratexias tamén contemplan a redución de emisións de CO
2
 a través do Modelo de Tenda 

Eficiente e do control de fugas de gases de efecto invernadoiro.

14. Vida submarina

Mercadona e os seus provedores especialistas traballan en mellorar os procesos de produción e aplicar 

os principios da Economía Circular para favorecer a pesca sostible.

15. Vida de ecosistemas terrestres

A compañía comprométese a seguir coidando o planeta a través do seu Sistema de Xestión Medioam-

biental, que é transversal a toda a empresa e que conta con estratexias de redución e reaproveitamento 

de residuos para evitar que acaben no ámbito natural, avanzando cara á circularización de moitos dos 

seus procesos.

Carteis da Estratexia 6.25 no supermercado de Avenida Rosas en Manises, Valencia.
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4.4 Mercadona social e responsable

Dende a súa fundación, Mercadona é un proxecto em-

presarial comprometido coa sociedade e conscien-

te do papel que debe asumir para contribuír ao seu  

desenvolvemento. Para iso, conta cun Plan de Acción 

Social, a través do que canaliza todas as súas inicia-

tivas solidarias e xestiona as diferentes colaboracións 

que, ano tras ano, realiza con numerosas institucións e 

entidades sociais tanto en España como en Portugal.

Asinante do Pacto Mundial

En 2011 Mercadona adheriuse ao 

Pacto Mundial das Nacións Uni-

das para impulsar, xunto ás máis 

de 13.000 entidades asinantes de 

170 países diferentes, un sector 

privado sostible e responsable. 

Durante unha década, e tamén en 

2020, a compañía implicouse activamente nesta ini-

ciativa voluntaria, a maior de responsabilidade social 

no mundo, co fin de transformar o mercado global 

sobre a base de 10 principios en áreas relacionadas 

cos dereitos humanos, o traballo, o medio ambiente 

e a loita contra a corrupción. 

Colaboración con entidades benéficas 

Como membro activo da sociedade da que forma 

parte, Mercadona involúcrase na realidade dos ámbi-

tos nos que desenvolve a súa actividade e implícase 

para dar solución, na medida das súas posibilidades, 

aos problemas máis urxentes e necesarios. Para iso, 

lidera campañas de colaboración solidarias e súmase 

a outras moitas similares que, no seu conxunto, con-

tribúen a axudar aos colectivos máis desfavorecidos.

En 2020, a compañía reforzou este compromiso, 

consciente do impacto social que a COVID-19 es-

taba xerando e das súas consecuencias sanitarias 

e económicas. E fíxoo coa maior doazón de ali-

mentos realizada por Mercadona ata o momento, 

tal e como corresponde a un momento excepcional 

como o que estamos vivindo: 17.000 toneladas de 

produtos durante estes doce meses a comedores 

sociais, bancos de alimentos e outras entidades be-

néficas, das cales 15.800 se repartiron en España e 

1.200 en Portugal. 

Estas doazóns, que son o equivalente a 283.000 

carros da compra, supoñen un 86 % máis que as 

realizadas en 2019, e entregáronse entre 290 co-

medores sociais, máis de 60 bancos de alimentos e 

outras entidades sociais e organizacións benéficas, 

que puideron repartir estes alimentos entre os co-

lectivos máis desfavorecidos. Ademais, e dadas as 

circunstancias vividas, a compañía realizou outras 

axudas especialmente relevantes, como por exem-

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

1. Fin da pobreza

Mercadona continúa desenvolvendo iniciativas diversas nas que participou nos territorios de España e 

Portugal nos que ten presenza.

2. Fame cero

A compañía seguiu impulsando a doazón e redistribución de alimentos a bancos de alimentos, 

comedores sociais e outras entidades, aumentándoas debido ás necesidades producidas pola pandemia 

da COVID-19.

17. Alianzas para lograr os obxectivos

Mercadona é asinante dende 2011 do Pacto Mundial, e é socia de Forética, da Fundación Seres e da 

Comunidade #PorElClima promovida pola Fundación Ecoloxía e Desenvolvemento (ECODES).
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Preparación da doazón de 80 toneladas de alimentos realizada por Mercadona a institucións sociais portuguesas nas datas próximas ao Nadal.

Colaboración con máis de

290
comedores sociais 

Convenios con

+ 60
bancos de alimentos 

e outras entidades

1.200 
en Portugal

plo, as entregas de alimentos levadas a cabo entre 

marzo e abril ao hospital de campaña habilitado 

pola Comunidade de Madrid en Ifema. Tamén, den-

de abril de 2020, a compañía realizou doazóns aos 

6 Centros de Acollida Temporal para enfermos de 

COVID-19 creados no norte de Portugal. 

Mercadona implicouse igualmente ao longo do ano 

en diferentes iniciativas externas de recollida de ali-

mentos. Así, por exemplo, e como vén sendo tra-

dicional, mostrou o seu apoio á “Gran Recollida” 

organizada polos Bancos de Alimentos de España, 

así como ás distintas “Operacións Quilo” que du-

rante estes doce meses se puxeron en marcha. Este 

apoio traduciuse, no momento do peche de 2020, 

na doazón dun total de 3.800 toneladas de produto 

por parte dos “Xefes”, o equivalente a 63.312 carros 

da compra. A solidariedade dos clientes de Merca-

dona, un ano máis, sumada á axuda das traballado-

ras e dos traballadores e á implicación da súa rede 

loxística, permitiu cubrir as necesidades básicas de 

numerosas persoas.

17.000
toneladas

de alimentos doados

15.800 
en España
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Compromiso coa igualdade de oportunidades

Un dos eixes de actuación do Plan de Acción Social 

de Mercadona é tratar de favorecer a integración 

de persoas vulnerables, por medio da creación de 

oportunidades laborais que contribúan a evitar si-

tuacións de risco de exclusión social. 

Para iso, colabora dende hai anos coa Fundación 

Capacis co reto de apoiar a mozos con discapaci-

dade intelectual para que poidan construír o seu 

propio futuro, a través dunha iniciativa verde como 

é a construción e o mantemento de varios dos xar-

díns urbanos que Mercadona ten nas cubertas e 

fachadas dalgunhas das súas tendas de Madrid. 

Con este mesmo obxectivo, a compañía seguiu im-

pulsando en 2020 a iniciativa de innovación social 

que decidiu activar en 2011 xunto a Pamesa Ce-

rámica: o Proxecto Trencadís. A través desta ini-

ciativa, colabora cun total de 31 fundacións e cen-

tros ocupacionais. Eles coordinan as máis de 1.000 

persoas con distintos graos de discapacidade que 

se esforzan diariamente, en 80 mesas de traballo 

distintas, na elaboración dos murais realizados coa 

técnica trencadís que decoran as seccións de pei-

xería dos supermercados. 

En 2020, Mercadona investiu un total de 1,1 millóns 

de euros para seguir impulsando este proxecto so-

cial, cuxo retorno vai máis alá dos 1.641 murais que 

decoran as seccións de peixería dos supermerca-

dos da compañía en España e Portugal. De feito, 

esta iniciativa volveu demostrar o importante que 

é a colaboración conxunta para alcanzar os obxec-

tivos marcados, garantindo a integración dos seus 

participantes e xerando un claro beneficio social, 

algo que non sería posible sen o esforzo de cantos 

forman parte das distintas institucións implicadas, 

a quen Mercadona agradece a súa dedicación e 

empeño: Fundación Roig Alfonso, Fundación Sín-

drome de Down e Fundación Espurna; os Centros 

Especiais de Emprego, Ivas, Tola, Di-Kapacitats e 

Monduber; a Granxa Fogar El Rinconet; Asocia-

ción Afanías; os Centros Ocupacionais Torreblan-

ca, Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Bu-

ris-Anna, La Xara, Ayora, Estela Maris, El Castellet, 

Hort de Feliu, El Prat, La Ribera, Mislata, Xirivella, 

El Cau, Turís e Habilitare; a Cooperativa Social 

Socoltie; os Centros Ocupacionais Municipais de 

Sueca, Requena e María Rafols; e Bona Gent. 

 

+ 1.000
persoas  

con distintos graos de discapacidade 

1,1 M€
de investimento

31
fundacións e centros ocupacionais

1.641
murais  

que decoran a sección  
de peixería das tendas

PROXECTO TRENCADÍS  
EN 2020
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O pasado mes de maio de 2020 falecía por causas naturais Alfonso Roig, irmán menor de Francisco, Amparo, Tri-

nidad, Fernando e Juan. A través da Fundación Roig Alfonso, foi partícipe do Proxecto Trencadís e colaborou na 

elaboración de murais con esta técnica de cerámica quebrada. Para Mercadona foi un privilexio poder contar coa 

súa colaboración e ilusión durante todos estes anos, nos que Alfonso Roig contribuíu a consolidar este proxecto 

social de integración laboral e a poñer de manifesto que o entusiasmo é un valor que se transmite e un factor 

clave para a superación persoal.

ATA SEMPRE, ALFONSO
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4.5 Unha relación de diálogo 
e transparencia

Mercadona mantén unha actitude aberta e de diálo-

go coa sociedade e cos ámbitos que a rodean. Cons-

trúe canles de escoita e comunicación constante e 

defende a transparencia como un valor intrínseco 

do seu Plan de Acción Social; un valor irrenunciable 

que lle permite xerar relacións de confianza e es-

tables. A compañía, ademais, comparte coa socie-

dade de forma periódica e actualizada información 

institucional e económica relevante relacionada co 

desenvolvemento da súa actividade. 

Fortalecemento do sector comercio 

O comercio é un sector clave para o tecido produ-

tivo e para a sociedade española, supón un 13 % da 

economía e un 17 % do emprego. Mercadona está fir-

memente comprometida co desenvolvemento e for-

talecemento do devandito sector, por iso é membro 

activo da Comisión de Competitividade, Comercio e 

Consumo da CEOE (C4). Dende a devandita comi-

sión, na que a compañía seguiu colaborando en 2020, 

perséguense, a través do diálogo e do consenso, 

dous obxectivos fundamentais: dotar o comercio du-

nha voz clara que permita unha mellor interlocución 

cos grupos de interese e que a sociedade entenda 

que a distribución comercial é un sector estratéxico.

Pola súa parte, en Portugal, Mercadona é un socio ac-

tivo da Comisión de Comercio, Servizos e Consumo 

da CIP, onde se analizan e formulan solucións para 

as principais dificultades que afrontan os sectores do 

comercio e servizos, así como promover o consumo 

nestes tempos difíciles. 

Relación con consumidores  

Coñecer os consumidores, os seus hábitos e intere-

ses, é fundamental para o desenvolvemento do Pro-

xecto Mercadona. Por iso, a compañía mantén unha 

relación constante coas asociacións máis represen-

tativas de España e Portugal, tanto do ámbito nacio-

nal, como do autonómico e provincial, que lle permite 

estreitar os seus vínculos e, de primeira man, saber a 

que necesidades ten que dar resposta. 

Con este obxectivo, participa ao longo do ano en nu-

merosos actos, nos que ademais de informar sobre 

a evolución da súa actividade e dos obxectivos que 

persegue, obtén un coñecemento máis profundo da 

opinión e percepción que os consumidores teñen 

sobre o Proxecto Mercadona. Grazas a todo este 

labor informativo e formativo, a compañía detecta 

oportunidades de mellora en todos os ámbitos, e  

Pepe Álvarez, secretario xeral da Unión Xeral de Traballadores (UXT); e 
Patricia Cortizas, Directora Xeral de Recursos Humanos de Mercadona; 
durante a visita realizada ao Bloque Loxístico de Huévar del Aljarafe, 
Sevilla, o pasado mes de xaneiro de 2021, para recoñecer o esforzo 
extraordinario realizado polas traballadoras e traballadores da compañía 
dende o inicio da pandemia.

Ricard Cabedo, director xeral de relacións empresariais de Mercadona; 
xunto a Xiana Méndez, Secretaria de Estado de Comercio; durante a 
visita ao supermercado de Castellana-Juan Gris, Madrid, para coñecer 
a Tenda 8 e as accións sobre Economía Circular.
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29 
convenios de colaboración  

con asociacións de consumidores, de celíacos, 
de intolerancias e outras alerxias

Apoio a   

23  
actos e accións  

promovidas polas asociacións

42  
visitas  

a instalacións de Mercadona  

Participación en   

7  
congresos e xornadas do sector

90  
reunións e encontros 
con asociacións de  

consumidores

Vicente Domingo, director de CEMAS; Fernando Moner, presidente 
de CECU; Clara Medina, directora de relacións con asociacións de 
consumidores de Mercadona; Alberto Garzón, Ministro de Consumo; 
Cani Fernández, presidenta da CNMC; Gustavo Samayoa, presidente 
de FUCI; Manuel Martín, responsable xurídico de UNAE; Juan Moreno, 
secretario xeral de CAUCE; e Montaña Cámara, catedrática de 
bromatoloxía da UCM; durante a presentación da enquisa “Hábitos de 
Consumo 2020”.

aprovéitaas para reforzarse e consolidar o seu pro-

xecto empresarial. 

Proxecto “Mesa de Participación” 

Consciente do importante que é manter unha 

relación fluída e constante cos consumidores e 

coñecer a súa opinión de primeira man, Merca-

dona decidiu fundar en 2014, xunto ás Confede-

racións e Federacións de asociacións de consu-

midores e usuarios CECU, FUCI, UNAE e CAUCE, 

o proxecto colaborativo “Mesa de Participación”. 

En 2020, este grupo de traballo e foro de debate 

seguiuse consolidando e, un ano máis, elaborou 

a enquisa “Hábitos de Consumo 2020”, realizada 

coa axuda de 3.500 familias. As súas conclusións 

permitiron analizar en profundidade os hábitos 

de compra dos consumidores, que se viron mo-

dificados como consecuencia de todos os cam-

bios derivados do novo contexto producido pola  

COVID-19. Pero, sobre todo, fixeron posible o 

aproveitamento de sinerxías e coñecemento para 

ser capaces de entender en maior profundidade o 

comportamento e as necesidades e motivacións 

do consumidor, así como os cambios que iso im-

plica a curto e medio prazo.

Colaboración con

140  
asociacións de consumidores
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Xestión Proactiva cos Veciños

O respecto, o diálogo e a empatía son as bases para mellorar a rela-

ción coas veciñas e os veciños, e os valores sobre os que se constrúe 

unha convivencia sa. Así o entende Mercadona, que dende 2014 conta 

co proxecto Xestión Proactiva cos Veciños, co que detecta puntos de 

mellora e impulsa solucións que lle permitan desenvolver a súa activi-

dade sen interferir negativamente no día a día dos seus veciños.

Como consecuencia desta forma de entender a convivencia, a compañía 

realiza ano tras ano un importante labor preventivo. No caso de 2020, 

por exemplo, levou a cabo un total de 5.130 exames voluntarios nos seus 

procesos de carga e descarga en tendas, así como 3.048 en procesos in-

ternos do conxunto das súas instalacións. Mercadona tamén tramitou ao 

longo do ano un total de 586 suxestións, queixas e melloras procedentes 

de veciños, tanto en España como en Portugal, das cales un 82 % foron 

resoltas satisfactoriamente en menos de 30 días.

Igualmente, a compañía aposta dende a súa fundación pola conviven-

cia de formatos comerciais e dende 2001 impulsa a revitalización dos 

mercados tradicionais. Así, Mercadona conta con 37 tendas neste tipo 

de ámbitos en varios puntos de España.

Por outra parte, Mercadona ofrece solucións que melloran a conviven-

cia e fortalecen os vínculos con cada comunidade. Exemplo diso é o 

supermercado situado na zona de Moyúa, que, cun investimento de 

máis de 5 millóns de euros, se converteu no seu maior supermercado 

urbano de Bilbao ao aproveitar un edificio emblemático desta cidade 

que, no pasado, albergaba os Cines Consulado. A compañía respectou 

as estruturas orixinais, como os teitos, chans ou palcos.

Outra mostra é o traballo realizado en Porto, concretamente na ten-

da inaugurada o pasado mes de decembro na freguesia portuguesa 

de Campanhã. O proxecto acometido permitiu recuperar a cheminea 

industrial orixinal do edificio, conservando desta maneira un símbolo 

característico da antiga zona industrial. Ademais, as obras respectaron 

e potenciaron o plan de desenvolvemento que o concello da cidade 

previra para esta área que pretende recuperar co obxectivo de reacti-

var a economía.

Fachada do supermercado de Ermesinde en Valongo, Porto.
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Apoio ao emprendemento

A formación, a innovación e o talento son elementos 

estratéxicos para transformar e modernizar socie-

dades e empresas; para potenciar o seu desenvol-

vemento. Por iso, e debido á responsabilidade que 

ten como compañía, Mercadona fomenta a educa-

ción e o coñecemento a través de numerosas inicia-

tivas, como é o caso da colaboración con Marina de 

Empresas, polo emprendedor situado en València e 

que forma parte do Legado Juan Roig. Composto 

por tres piares, EDEM, Lanzadera e Angels, ten a 

misión de formar, asesorar e financiar as empren-

dedoras e os emprendedores de hoxe e do futuro. 

EDEM, fundación que preside Hortensia Roig e da 

cal a compañía é Patrón, é unha universidade e es-

cola de negocios que leva máis de 18 anos ensinan-

do a mulleres e homes directivos, emprendedores e 

empresarios. Para este labor conta co apoio de máis 

de 100 empresas, que comparten a súa experiencia 

e know-how. E fano cun mesmo obxectivo: poten-

ciar na sociedade o espírito empresarial, a cultura 

do esforzo e o liderado. 

En 2020, e no seu compromiso coa formación de 

futuras e futuros empresarios, directivos ou em-

prendedores, Mercadona seguiu colaborando con 

EDEM. E un ano máis, Juan Roig participou como 

profesor do curso de alta dirección “15x15: 15 días 

con 15 empresarios líderes”, e na segunda edición 

dos Executive MBA, formato fin de semana. A súa 

implicación, así como a de distintas directivas e di-

rectivos da compañía, que tamén impartiron duran-

te estes doce meses diferentes programas formati-

vos, permitiu irradiar entre as persoas que asistiron 

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

4. Educación de calidade

Mercadona impulsa iniciativas de apoio ao emprendemento a través da colaboración con EDEM e os 

Premios Rei Jaume I.

os fundamentos do Modelo de Calidade Total, fa-

cendo que un total de 150 estudantes do centro 

universitario puideran posteriormente constatar a 

súa eficacia, ao realizar durante dous meses as súas 

prácticas en Mercadona.

Lanzadera, pola súa parte, é unha aceleradora e in-

cubadora de empresas creada en 2013. O seu pro-

grama de aceleración está dividido en catro fases, 

adaptadas á madurez de cada empresa. Ademais, 

está colaborando con 23 grandes corporacións a 

través das iniciativas Corporate e Space, onde se 

impulsan as sinerxías entre estas compañías e as 

startups. Durante os seus oito anos de vida, Lanza-

dera prestou apoio e asesoría a máis de 600 empre-

sas, as cales captaron un investimento externo de 

130 millóns de euros. Na actualidade, preto de 300 

startups sitúanse nas súas instalacións. 

A terceira das patas de Marina de Empresas, An-

gels, é unha sociedade de investimento que ten 

como obxectivo investir en líderes emprendedores 

do seu ámbito para impulsar o desenvolvemento 

en España co apoio a proxectos sostibles e escala-

bles. Desta maneira, e tras detectar emprendedoras 

e emprendedores con foco no cliente, cultura do 

esforzo, coñecemento do seu sector e capacidade 

de liderado, Angels achégalles un modelo de xes-

tión baseado no Modelo de Calidade Total e a súa 

rede de contactos. Con participación nun total de 

18 empresas actualmente, Angels investiu dende a 

súa fundación 27 millóns de euros en 28 proxectos 

empresariais. 
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Premio Rei Jaume I ao Empredendor

En 2020, Mercadona seguiu apoiando e impul-

sando, xunto a EDEM e a Asociación Valenciana 

de Empresarios (AVE), a categoría “Premio ao 

Emprendedor” dos Premios Rei Jaume I. Na súa  

X Edición, este galardón foi outorgado a Verónica 

Pascual Boé, conselleira delegada de ASTI Mobile 

Robotics, polos logros obtidos pola súa empresa 

nun sector innovador e punteiro como é a robóti-

ca, e polo crecemento e impulso que lle deu á súa 

compañía familiar nos anos que leva á fronte.

Verónica, que é enxeñeira aeronáutica pola Uni-

versidade Politécnica de Madrid, MBA polo  

CDI de París e realizou o Máster Executivo en Psi-

Hortensia Roig e Vicente Boluda, patrocinadores do Premio Rei Jaume I ao Emprendedor (EDEM e Asociación Valenciana de Empresarios -AVE-), xunto 
á premiada Verónica Pascual, CEO de ASTI Mobile Robotics.

coloxía positiva aplicada ao liderado do IE Bu-

siness School, multiplicou exponencialmente o 

crecemento da compañía familiar dende que, hai 

catro anos, asumiu o liderado, ata convertela na 

empresa líder do seu sector. Así mesmo, creou 

unha fundación para promover o talento dos mo-

zos que teñen vocacións científicas e tecnolóxi-

cas no campo da robótica.

Todos estes atributos fixérona acredora do pre-

mio e poñen de manifesto que a formación e o 

talento, sumados ao emprendemento, son pancas 

de innovación, crecemento e futuro.
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Fachada do supermercado de Silva Rocha, Aveiro.110



Mercadona adquire o compromiso 
de satisfacer sempre e coa  
mesma intensidade os cinco 
compoñentes do Modelo de 
Calidade Total, entre os que se 
inclúe O Capital, co obxectivo 
de xerar valor e crecemento 
compartido.

O Capital
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Mercadona, domiciliada en España (Calle Valencia, 

número 5, Tavernes Blanques, Valencia), e Irmãdo-

na, domiciliada en Portugal (Avenida Padre Jorge 

Duarte, número 123, Vilanova de Gaia, Porto), son 

sociedades que comparten o obxecto social de 

“compra-venda de todos os artigos que compren-

de o ramo da alimentación, así como o seu comer-

cio, e pode abrir establecementos para a venda 

polo miúdo ou por xunto dos citados produtos”.

Así, o Grupo Mercadona encárgase da distribución 

de produtos de alimentación, droguería, perfume-

ría e coidado de mascotas, a través dunha rede 

composta por 1.641 supermercados situados en 

España e Portugal. Para poder levar a cabo a súa 

actividade, abastece as devanditas tendas dende 

os diferentes bloques loxísticos dos que dispón 

nos dous territorios. Ademais, dende o ano 2018, a 

compañía está adaptando o seu modelo de venda 

ás novas necesidades dos “Xefes”, que demandan 

un servizo de compra en liña máis actualizado e 

acorde aos novos tempos. Para darlles resposta, 

Mercadona puxo en marcha tres Colmeas, alma-

céns dedicados á xestión e preparación de pedi-

dos en liña, nas provincias de Valencia, Barcelona 

e Madrid, e segue traballando na mellora continua 

deste servizo, consciente de que aínda existe un 

gran percorrido para conseguir a total satisfac-

ción dos “Xefes”.

Por outro lado, e como se deixou constancia ao 

longo da presente Memoria Anual, en 2020 Mer-

cadona continuou expandíndose en Portugal, país 

no que xa conta con 20 supermercados, un centro 

de coinnovación, un bloque loxístico, oficinas en 

Vila Nova de Gaia e Lisboa, e un cadro de persoal 

composto por 1.700 traballadoras e traballadores 

con emprego estable e de calidade. Un proxec-

to que se iniciou en 2016 e que a compañía ten 

previsto seguir impulsando no próximo exercicio 

coa apertura doutros 9 centros. Pola súa parte, en 

España, abríronse un total de 60 tendas e refor-

máronse 152, co obxectivo de adaptalas ao Mode-

lo de Tenda Eficiente, denominado internamente 

Tenda 8, máis respectuoso co medio ambiente.

Nun ano tan atípico como foi 2020, O Capital tivo 

que realizar un grande esforzo co principal obxec-

tivo de satisfacer o resto dos compoñentes do 

Modelo de Calidade Total. Un feito claramente de-

mostrado a través da xestión da COVID-19, na que 

a compañía investiu máis de 200 millóns de euros 

en implementar máis de 100 medidas destinadas, 

sobre todo, a protexer a saúde e a seguridade do 

“Xefe” e do Traballador, así como traballar con-

xuntamente e incansablemente cos provedores, 

para poder garantirlle á Sociedade, incluso nos 

momentos máis críticos da pandemia, o abaste-

cemento diario dos supermercados e, neste ámbi-

to, aumentar a colaboración con entidades sociais 

para contribuír á axuda daqueles colectivos que 

peor o están pasando. 

Así mesmo, consciente da necesidade actual de 

estar adaptados ao novo contexto tecnolóxico, 

o Grupo investiu máis de 18 millóns de euros en 

dixitalizar os seus procesos financeiros, conven-

cido, tal e como indica o seu Presidente, Juan 

Roig, de que: “Unha empresa necesita un lidera-

do capaz de facer todos os cambios necesarios; 

se non, desaparecerá”. Para o desenvolvemento 

desta mellora contouse coa implicación de varios 

provedores e máis de 100 profesionais. Este avan-

ce na transformación dixital aféctalle a máis de 

200 traballadoras e traballadores da compañía, 

que recibiron máis de 5.000 horas de formación. 

Ademais, supuxo a migración dos procesos finan-

ceiros, tales como as vendas na tenda, os paga-

mentos a provedores e a xestión da tesourería, ao 

sistema SAP S/4HANA e SAP Fiori, co obxectivo 

de optimizalos ao homoxeneizar aplicacións e un 

gran volume de información para facela máis ac-

cesible dende a nube.

O esforzo realizado polo Capital durante 2020 

repercutiu nos resultados do devandito exercicio, 

ratificando a crenza de que “os resultados che-

gan se coidas as persoas” e, neste caso, tamén o 

resto dos compoñentes do Modelo de Mercado-

na. Así, a consecución dos obxectivos marcados 

foi posible non só grazas a ese esforzo, senón á 
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confianza depositada polos 5,5 millóns de fogares 

que realizan a súa compra a diario nos 1.641 su-

permercados da cadea, á constancia das 95.000 

traballadoras e traballadores, á implicación dos 

máis de 16.000 provedores, 700 deles portugue-

ses, cos que colabora a compañía, á boa relación 

coa sociedade nos lugares nos que ten presenza 

e á toma de decisións, independentemente das 

circunstancias, pensando sempre no beneficio a 

longo prazo.

As contas anuais de Mercadona e Irmãdona foron 

auditadas por Deloitte, S.L. e Deloitte & Associa-

dos, SROC, respectivamente, emitindo nos dous 

casos o informe favorable, sen salvidades. Os de-

vanditos informes, xunto coas contas anuais, de-

posítanse ante os organismos correspondentes 

en cada caso.

Traballadores do equipo informático e financeiro de Mercadona, responsables da dixitalización dos procesos financeiros da compañía.

PRINCIPAIS CIFRAS  
EN 2020 

Unidades de  
venda quilos-litros 12.542

Facturación 26.932

Resultado  
de explotación 918

Resultado  
antes de impostos 923

Resultado  
despois de impostos 727

(millóns de euros e de quilitros)

113

O Capital



Unidades de venda (quilitros)

O grupo alcanzou unha cifra de 12.542 millóns 

de quilitros vendidos no momento do peche do 

exercicio, 492 máis respecto ao exercicio anterior. 

Este dato deixa constancia da confianza deposi-

tada polo “Xefe” nestes doce meses.

12.542 
12.050 

20

19

EVOLUCIÓN QUILITROS VENDIDOS 

millóns de quilos-litros (quilitros)

Vendas  

A fidelidade dos clientes e a aposta firme por 

prescribir unha Oferta Eficaz cunha calidade 

contundente a uns prezos imbatibles fixeron que 

o Grupo consiga un volume de facturación de 

26.932 millóns de euros. Mercadona e Irmãdona 

logran así superar en máis de 1.400 millóns de 

euros as vendas obtidas en 2019.

EVOLUCIÓN DAS VENDAS BRUTAS

20

19

26.932
25.500 

millóns de euros

Beneficio 

O Grupo aumentou o beneficio neto en máis de 

100 millóns de euros respecto ao exercicio ante-

rior. Deste xeito, o beneficio antes de impostos 

ascendeu en 2020 a 923 millóns de euros. Pola 

súa parte, o beneficio despois de impostos foi de 

727 millóns de euros.

A evolución do resultado e das vendas pon de 

manifesto que as decisións se tomaron cumprin-

do a orde secuencial: 1.º “O Xefe", 2.º Venda e 3.º 

Beneficio.

EVOLUCIÓN DO BENEFICIO NETO

20

19

727
623

millóns de euros

EBITDA

O EBITDA da compañía (definido como o Resulta-

do de Explotación + Amortizacións) no momento 

do peche do exercicio 2020 ascende a 1.550 millóns 

de euros. O resultado operativo do Grupo tivo unha 

evolución acorde co beneficio esperado, coherente 

coa estratexia e en liña coa aposta firme polos resul-

tados a longo prazo.

EVOLUCIÓN DO EBITDA

20

19

1.550
1.260

millóns de euros
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Fachada do supermercado de Avenida Galicia no Barco de Valdeorras, Ourense. 115

O Capital



Investimentos

En 2020, o Grupo investiu un total de 1.500 millóns 

de euros, financiados na súa totalidade con recursos 

propios. Neste sentido, os investimentos acometi-

dos en 2020 destináronse á xestión da pandemia, a 

continuar adecuando a súa rede de supermercados 

ao Modelo de Tenda Eficiente, á expansión de Portu-

gal e á transformación dixital. 

Pola súa parte, o impacto propiciado pola pandemia 

da COVID-19 xustifica a redución dos investimentos 

con respecto á previsión realizada para o exercicio, 

cuantificada en 1.800 millóns de euros. Por exem-

plo, o Grupo viuse obrigado a pospoñer parte do 

seu plan de aperturas e reformas e restrinxíronse 

temporalmente modelos de venda, como Listo para 

Comer, Pronto a Comer en Portugal.

Neste sentido, e para garantir a seguridade en todas 

as súas instalacións, a compañía impulsou ao lon-

go do ano máis de 100 iniciativas antiCOVID-19, que 

permitiron manter activas todas e cada unha das 

instalacións, e que supuxeron un investimento total 

de máis de 200 millóns de euros no momento do 

peche do exercicio.

EVOLUCIÓN DOS INVESTIMENTOS

1.500
19 2.200
20

millóns de euros

Fluxos actividades  
de explotación 1.521 M€
Fluxos actividades  
de investimento (831) M€
Fluxos actividades  
de financiamento 
(dividendos) (129) M€
Variación neta  
do Efectivo 561 M€

Recursos propios

O beneficio obtido no exercicio e a capitalización 

da práctica totalidade deste supuxeron que, no 

momento do peche do exercicio 2020, a cifra de 

recursos propios ascenda a 6.674 millóns de euros.

Cabe sinalar que a taxa de recursos propios res-

pecto ao activo total se mantivo arredor do 60 % 

no ano.

EVOLUCIÓN DOS RECURSOS PROPIOS

19

20 6.674
6.076

millóns de euros

Outros Indicadores

Provedores

O prazo medio de pagamento a provedores foi de 44 

días e o prazo de rotación de existencias de 12 días.

OPEX

Definido como Gasto de Persoal ± Outros Gastos 

e Ingresos de Explotación (sen tributos) foi duns 

5.000 millóns de euros.

Produtividade

Durante o exercicio, Mercadona e Irmãdona manti-

veron a súa produtividade (vendas en euros/n.º de 

traballadores), o que reflicte a implicación das per-

soas que forman parte do Proxecto Mercadona en 

alcanzar os obxectivos fixados pola compañía.

Fluxos de Efectivo

A xeración de Fluxos de Efectivo, tendo en conta 

os investimentos realizados no exercicio 2020, foi 

a seguinte:

A actividade investidora, descrita anteriormente, 

realizouse con fondos propios. 
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Itai, traballador do supermercado de Moyúa en Bilbao, Bizkaia. 117
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ACTIVO NON CORRENTE 7.109.736

 Inmobilizado intanxible e material 6.974.858

	 Investimentos	financeiros	e	outros	activos	 134.878

ACTIVO CORRENTE 3.426.968

	 Existencias	 686.559

	 Debedores	e	investimentos	financeiros	 194.332

	 Efectivo	e	outros	activos	líquidos	 2.546.077

TOTAL ACTIVO 10.536.704

PATRIMONIO NETO 6.674.088

	 Capital	 15.921

	 Reservas	 5.931.011

	 Resultado	do	exercicio	 727.156

PASIVO NON CORRENTE 43.269

	 Provisións,	débedas	a	longo	prazo	e	resto	de	pasivos	 43.269	

PASIVO CORRENTE 3.819.347

	 Provedores	 2.712.685

	 Acredores	e	débedas	con	Administracións	Públicas	 805.105

	 Persoal	 301.557

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO 10.536.704

GRUPO MERCADONA
Balance de situación o 31 de decembro de 2020
(en miles de euros)

* Datos consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memoria.
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GRUPO MERCADONA
Conta de perdas e ganancias o 31 de decembro de 2020
(en miles de euros)

	 Importe	cifra	de	negocios	 24.680.682

	 Aprovisionamentos	 (18.147.082)

	 Outros	ingresos	de	explotación	 72.177

	 Gastos	de	persoal	 (3.265.179)

	 Outros	gastos	de	explotación	 (1.810.417)

	 Amortización	inmobilizado	 (630.679)

	 Resultado	por	alleamentos	do	inmobilizado	 18.524

RESULTADO EXPLOTACIÓN 918.026

	 Ingresos	financeiros	 4.554

RESULTADO FINANCEIRO 4.554

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 922.580

	 Imposto	sobre	beneficios	 	(195.424)

RESULTADO DO EXERCICIO 727.156

* Datos consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memoria.
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Proxecto Legado de Juan Roig e Hortensia Herrero

O Proxecto Legado segue crecendo e faino con 

confianza e impulso, como demostra o feito de que 

tanto Juan Roig como Hortensia Herrero decidiran 

en 2020 reinvestir unha parte importante dos divi-

dendos obtidos pola súa participación en Mercado-

na, 70 millóns de euros en total, un 40 % máis que 

en 2019, para activar a economía produtiva e social 

durante a pandemia da COVID-19. 

Un proxecto que se inicia en 2012 como un soño 

común de Juan Roig e Hortensia Herrero: compar-

tir os seus coñecementos e patrimonio persoal para 

contribuír de xeito altruísta ao desenvolvemento da 

sociedade por medio do apoio ao emprendemento, 

á formación, á arte, á cultura e ao mecenado depor-

tivo. Desta maneira nace o Proxecto Legado, que 

comparte o seu Modelo de Xestión e que segue cre-

cendo e contribuíndo a consolidar soños que teñen 

un retorno evidente para a sociedade. 

A través de Marina de Empresas, Juan Roig logrou 

crear o maior ecosistema de talento, innovación, li-

derado e emprendemento de todo o Mediterráneo. 

Cun investimento acumulado de 97 millóns de euros 

dende a súa posta en marcha, 5 deles corresponden-

tes a 2020, Marina de Empresas engloba todas as 

fases da posta en marcha dunha empresa. Ten tres 

eixes diferenciados: EDEM, universidade e escola de 

negocios para a formación empresarial; Lanzadera, 

aceleradora que dá apoio a startups; e Angels, socie-

dade que inviste en líderes emprendedores.

O Proxecto Legado está comprometido igual-

mente co mecenado de dous xeitos: o mecena-

do deportivo e Licampa 1617. O labor do primeiro 

oriéntase a través da Fundación Trinidad Alfonso, 

que investiu 14,9 millóns de euros en 2020 para 

converter a Comunitat Valenciana nun referente 

mundial no ámbito deportivo. Pola súa parte, Li-

campa 1617 canalizará durante os próximos anos 

220 millóns de euros para construír e poñer en 

marcha o Casal España Arena de València. Este 

proxecto pretende situar a Comunitat Valenciana 

como un recinto de primeiro nivel nacional e in-

ternacional, para albergar actos deportivos, cul-

turais e de entretemento.

Paralelamente, seguiu consolidando o Valencia 

Basket Club, tanto masculino como feminino, como 

un club destacado do baloncesto europeo; e outro 

dos seus proxectos, L´Alqueria del Basket, como o 

maior e máis moderno centro de formación de ba-

loncesto de Europa.

Do mesmo xeito, Hortensia Herrero, Vicepresiden-

ta de Mercadona, preside a Fundación Hortensia 

Herrero, dende a que fomenta o mecenado artís-

tico e cultural. En 2020 seguiu protexendo e re-

cuperando o patrimonio artístico e cultural da ci-

dade de València cun investimento de 14 millóns 

de euros. Na actualidade, encóntrase inmersa na 

construción do que será o futuro Centro de Arte 

Hortensia Herrero. 

LEGADO DE 
JUAN ROIG E 
HORTENSIA  
HERRERO
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1. Simulación do proxecto Casal España Arena de València. 2. Xogadoras do equipo feminino de Les Abelles Rubgy Club de València. 3. Acto de graduación dos 
estudantes do Grao ADE e do Grao en Enxeñería e Xestión Empresarial, impartidos en EDEM. 4. Kibiwott Kandie, tras lograr o récord do mundo no Medio Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso EDP, xunto a Juan Roig, Presidente de Mercadona e da Fundación Trinidad Alfonso. 5. Álvaro Bonet e Mª José Gastaldo, director xerente 
e directora de enfermería do Hospital Clínic Universitari de València; xunto a Hortensia Herrero, presidenta da Fundación Hortensia Herrero, e Amparo Roig, 
membro do Consello de Administración de Mercadona. 6. Juan Roig e Hortensia Herrero, Presidente e Vicepresidenta de Mercadona; xunto a Fernando Roig, 
membro do Consello de Administración de Mercadona e presidente do Villarreal Club de Fútbol; e José Benlloch, alcalde de Vila-real; durante a presentación da 
exposición temporal das esculturas “Silvia” e “María” de Jaume Plensa, no Estadio da Cerámica. 7. Grupo de emprendedoras e emprendedores nas instalacións 
de Lanzadera en Marina de Empresas, València. 8. Membros do Casademont Zaragoza no exterior de L’Alqueria del Basket, València, sede dos adestramentos da 
fase final do torneo doméstico masculino da Liga Endesa 2020 que se disputou en La Fonteta (Fonte: ACB Photo).

1
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70 M€ 
PROXECTO LEGADO

investimento en 2020 do 

patrimonio persoal de  

Juan Roig e Hortensia 

Herrero para reactivar a 

economía

8
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDENTE

“Cumprindo a lei 11/2018, do 28 de decembro, o Grupo consolidado,  

Inmo-Alameda, S.L.U., ao que pertencen Mercadona, S.A. e Irmãdona 

Supermercados, Unipessoal, Lda., presentou o Estado de Información Non 

Financeira (EINF) Consolidado que forma parte do seu informe de xestión 

consolidado e que foi verificado por Deloitte, S.L., como prestador independente 

de servizos de verificación quen con data do 12 de marzo de 2021 emitiu o seu 

informe de verificación sen salvidades.

Neste traballo, Deloitte verificou unha parte importante dos indicadores que 

se integran, entre moitos outros, na presente memoria corporativa. Na táboa 

adxunta referente aos indicadores, lístanse aqueles que aparecen na presente 

memoria e que, á súa vez, foron verificados por Deloitte, S.L. (identifícanse  

con √). En caso de discrepancia, a información incluída no EINF prevalece fronte 

a esta”.

Para máis información, o devandito informe de verificación, 
xunto ao estado de información non financeira, estará 

dispoñible no seguinte enderezo: www.info.mercadona.es

Tal e como define o estándar GRI, o obxectivo desta Memoria é proporcionar información veraz, relevante e precisa.
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IMPACTO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DE MERCADONA

N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

1 Nome da organización MERCADONA, S.A.

2 Actividades, marcas, produtos e servizos Páxs. 1, 11-21, 42-43

3 Localización da sede
Calle Valencia, 5 

Tavernes Blanques, Valencia, España

4 Localización das operacións
España e Portugal

Páxs. 4-5

5 Natureza da propiedade e forma xurídica Páxs. 12, 111-113

6 Mercados servidos Páxs. 4-5, 12

7 Dimensión da organización Páxs. 4-5

8
Información sobre empregados e outros 
traballadores

Páxs. 4-5, 47-65

Mercadona conta con 95.000 empregados 
fixos (93.300 en España e 1.700 en Portugal) e 
non ten subcontratistas na actividade principal

9 Cadea de subministración Páxs. 4-5, 67-77

10
Cambios significativos na organización e na súa 
cadea de subministración

Páxs. 6-7, 20-21, 68-69

11
Información sobre como aborda a compañía o 
principio de precaución

Páxs. 18-19

12 Iniciativas externas Páxs. 40-41, 74, 104-109

13
Relación con asociacións das que a 
organización é membro

Páxs. 104-105

14 Declaración do Presidente Páxs. 6-7
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

15 Principais impactos, riscos e oportunidades Páxs. 18-19

16
Valores, principios, estándares e normas de 
comportamento

Páxs. 1, 11-19

Mercadona réxese polo Modelo de  
Calidade Total, que fundamenta os valores 
e paradigmas da compañía. Nel defínese a 
conduta interna que comparten todas as 
traballadoras e traballadores. Ademais, dispón 
dun Código de Conduta que ten como misión 
asegurar o cumprimento dos valores da 
compañía e da Lei

17 Estrutura de goberno Páxs. 8-9

18
Cargos executivos ou con responsabilidades en 
aspectos económicos, medioambientais e sociais

As responsabilidades en aspectos 
económicos, sociais e medioambientais 
recaen sobre os membros do Consello de 
Administración, que toman as súas decisións 
de forma colexiada

19
Consulta aos grupos de interese sobre aspectos 
económicos, medioambientais e sociais

Páxs. 104-109

20
Composición do órgano superior de goberno e 
dos seus comités

Páxs. 8-9

21
Información sobre se a persoa que preside o órgano 
superior ocupa tamén un posto executivo

O Presidente do Consello de Administración 
preside á súa vez o Comité de Dirección

22 Conflitos de interese

Non hai conflitos de interese 

Todos os Membros do Comité de Dirección 
son traballadoras e traballadores de 
Mercadona e non existen situacións de 
conflito de interese

23 Funcións do órgano superior de goberno Páxs. 8-9, 18-19

24
Coñecemento colectivo do órgano superior de 
goberno

Páxs. 8-9

25
Avaliación do desempeño do órgano superior de 
goberno

Páxs. 8-9

26
Identificación e xestión dos impactos 
económicos, sociais e medioambientais

Cada departamento eleva ao Comité de 
Dirección os aspectos económicos, sociais 
e medioambientais relevantes relacionados 
coa súa actividade, especificamente, durante 
reunións de coordinación

27 Eficacia dos procesos de xestión do risco Páxs. 14-15, 18-19
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

28
Análise dos aspectos económicos, 
medioambientais e sociais

Páxs. 16-19

Os órganos de goberno da compañía 
supervisan e aproban todo o relativo aos 
aspectos económicos, medioambientais e 
sociais

29
Función do órgano superior de goberno na 
análise de sostibilidade

Os órganos de goberno da compañía 
supervisan e aproban toda a información que 
se comunica ao exterior 

30
Proceso para transmitir as preocupacións 
importantes ao órgano superior de goberno

Cada departamento eleva ao Comité de 
Dirección os aspectos relevantes relacionados 
coa súa actividade, especificamente, durante 
reunións de coordinación

31
Natureza e número de preocupacións 
importantes que se transmitiron ao órgano 
superior

Elévanse todas as preocupacións relacionadas 
coa súa actividade e que están baixo a súa 
responsabilidade

32 Políticas de remuneración

Páxs. 50, 55

A compañía conta dende hai anos cunha 
Política Retributiva baseada no principio de “a 
igual responsabilidade, mesmo soldo” 

33
Procesos mediante os cales se determina a 
remuneración

Páxs. 50, 55, 60

34
Involucración dos grupos de interese na 
remuneración

A compañía dispón dun Convenio 
Colectivo vixente, asinado e acordado cos 
representantes sindicais das traballadoras e 
traballadores

35 Lista de grupos de interese Páxs. 14-15, 18-19

36 Acordos de negociación colectiva

Páx. 64

Convenio laboral propio que cobre o 100 % 
dos traballadores

37 Identificación e selección de grupos de interese Páxs. 14-19

38
Enfoques para a participación dos grupos de 
interese

Diálogo constante con todos os grupos de 
interese co obxectivo de captar e satisfacer as 
súas necesidades e expectativas 
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

39 Aspectos clave e preocupacións xurdidos

Páxs. 14-15, 18-19

A relación que se mantén cos grupos de 
interese permite aplicar melloras de produto 
realizadas cos “Xefes”, innovar cos provedores 
ou sumar coñecementos co sector primario 
para mellorar a oferta de produtos frescos 

40 Definición e contido da memoria
A estrutura da memoria corresponde ao Modelo 
de Calidade Total e informa sobre os cinco 
compoñentes da compañía (grupos de interese) 

41 Lista de asuntos materiais

Páxs. 14-15, 18-19

En cada capítulo detállanse as estratexias e 
accións levadas a cabo que son relevantes 
para cada compoñente (grupo de interese)

42 Reformulación da información Non houbo cambios relevantes  

43 Período de análise
1 de xaneiro de 2020 a 31 de decembro de 
2020

44 Data da análise máis recente 2019

45 Ciclo de análise Anual

46
Punto de contacto para preguntas e dúbidas 
sobre a análise

Datos de contacto na contraportada

47
Relación entre o salario inicial desagregado 
por xénero e salario mínimo en lugares onde se 
desenvolven operacións significativas

Páxs. 48, 50

A política retributiva responde ao principio de 
equidade "a igual responsabilidade, mesmo 
soldo", sen facer distincións por xénero ou 
calquera outra diferenciación  

48
Porcentaxe do gasto nos lugares con operacións 
significativas que corresponde a provedores 
locais

Páxs. 4-5, 76-77, 89

49
Número e porcentaxe de departamentos nos 
que se avaliaron os riscos relacionados coa 
corrupción e riscos significativos detectados

Foi avaliado o 100 % das actividades e 
procedementos internos dos distintos 
departamentos nos que se identificaron 
posibles riscos relacionados coa corrupción
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

50
Políticas e procedementos de comunicación e 
capacitación sobre a loita contra a corrupción

O rexeitamento á corrupción é un principio 
fundamental no Modelo de Mercadona

51 Casos confirmados de corrupción e medidas
No foron detectados casos de corrupción 
durante o período analizado

52
Número de sentencias por competencia desleal, 
prácticas monopolistas ou contra a libre 
competencia e resultado destas

No se rexistrou ningunha durante o período 
analizado

53 Consumo enerxético interno 7.858.278 GJ

54 Intensidade enerxética 0,21 GJ/m3 de mercadoría

55 Aforro en consumo enerxético 25,7 millóns de kWh  

56 Consumo de auga

Consumo total 3,7 hm3 (dos que 2,1 hm3 
corresponden a tendas e o resto a bloques 
loxísticos)
Consumo medio por tenda e mes: 107 m3 

57 Captación de auga segundo a fonte

100 % rede de abastecemento municipal 

Captación de auga de chuvia en 3 plataformas 
loxísticas, que é utilizada para rega e baldeo

58
Emisións directas de gases de efecto 
invernadoiro por fugas de gases refrixerantes  

5,61 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría

59
Emisións indirectas de gases de efecto 
invernadoiro ao xerar enerxía

10,75 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría

60
Emisións indirectas de gases de efecto 
invernadoiro por transporte de mercadorías

16,99 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

61
Intensidade das emisións totais de gases de 
efecto invernadoiro

33,35 kg CO
2
eq/m3 de mercadoría

62
Redución anual das emisións de gases de efecto 
invernadoiro

209.000 toneladas de CO
2
eq

63 Emisións de substancias que esgotan o ozono
A compañía non utiliza substancias que 
esgotan o ozono

64
Peso total dos residuos, segundo tipo e método 
de tratamento

365.000 toneladas, das cales o 78 % vai a 
reciclaxe/valorización

65
Porcentaxe de novos provedores que se 
examinaron en función de criterios ambientais

Mercadona esíxelles a todos os seus 
Provedores Totaler que estean certificados 
nalgún estándar de boa xestión ambiental 
internacionalmente recoñecido (ISO 14001, 
EMAS ou equivalente)

66
Número e taxa de contratacións e rotación media 
de empregados, desagregados por grupo de 
idade, xénero e área de actividade

Páxs. 48-49

67

Prestacións sociais para os empregados a 
xornada completa que non se ofrecen aos 
empregados temporais ou a media xornada, 
desagregadas por localizacións significativas de 
actividade

Non existe esta diferenciación

68
Prazos mínimos de aviso previo de cambios 
operativos e posible inclusión destes nos 
convenios colectivos

Calquera feito relevante que lle poida 
afectar ao cadro de persoal notifícaselles 
ás traballadoras e traballadores e aos seus 
representantes con antelación suficiente e 
sempre dentro dos prazos establecidos pola 
lexislación vixente

69

Porcentaxe de traballadores que están 
representados en comités formais de seguridade e 
saúde conxuntos para a dirección e empregados, 
establecidos para axudar a controlar e asesorar 
sobre programas de seguridade e saúde

Os comités existentes representan a todas as 
traballadoras e traballadores ao mesmo nivel 
e todos os acordos son confirmados pola 
Dirección

70
Taxa de lesións, enfermidades profesionais, días 
perdidos, absentismo e n.º de vítimas mortais 
relacionadas co traballo

Incidencia accidentes de traballo con baixa: 
24,56 ‰
Xornadas perdidas: 7.213.494 (3,75 %)
Absentismo homes: 1,15 %
Absentismo mulleres: 2,62 %
*Inclúe o efecto da COVID-19
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

71
Traballadores cuxa profesión ten unha maior 
incidencia ou risco elevado de enfermidade

Con carácter xeral, non se identifican 
traballadoras nin traballadores implicados en 
actividades con alta incidencia ou alto risco 
de enfermidades específicas

72
Asuntos de saúde e seguridade cubertos en 
acordos formais cos sindicatos

Existen acordos en vigor cos sindicatos nos 
que se recollen aspectos como melloras no 
deseño dos postos de traballo e a elección de 
equipos e métodos de produción para garantir 
a seguridade no traballo, así como fomentar 
a información e formación necesarias para 
minimizar riscos en cada posto

73
Media de horas de formación anuais por 
empregado, desagregada por xénero e categoría 
profesional

Por empregado: 22 horas de formación e  
713 € investidos de media por persoa en 
España e 297 horas de formación e 4.835 € 
investidos de media por persoa en Portugal

74

Programas de xestión de habilidades e 
de formación continua que fomentan a 
empregabilidade dos traballadores e lles axudan 
a xestionar o final das súas carreiras profesionais

Páx. 60

75
Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións 
do desempeño de desenvolvemento profesional 
desagregado por xénero e categoría profesional

Páx. 55

Todas as traballadoras e traballadores son 
avaliados anualmente no desempeño das súas 
funcións, tanto en sentido descendente como 
ascendente

76

Composición dos órganos de goberno e 
desagregación do cadro de persoal por 
categoría profesional e xénero, idade, pertenza a 
minorías e outros indicadores de diversidade

Páxs. 8-9, 48, 64

77
Relación entre o salario base dos homes 
con respecto ao das mulleres, desagregada 
remuneración mulleres vs. homes

Páxs. 48, 50

Aplica o principio de equidade “a igual 
responsabilidade, mesmo soldo” sen diferenza 
ningunha en canto a xénero

78
Número de casos de discriminación e medidas 
correctivas adoptadas

En 2020, Mercadona non rexistrou a través 
das canles dispoñibles ningún caso de 
discriminación  

79

Identificación de centros e provedores 
significativos nos que a liberdade de asociación 
e o dereito a acollerse a convenios colectivos 
poden infrinxirse ou estar ameazados, e medidas 
adoptadas para defender estes dereitos

A compañía garante en todos os seus centros 
de traballo a liberdade de asociación como se 
recolle no convenio colectivo vixente 

Non se identificaron provedores significativos 
en situación de risco 
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N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

80

Identificación de centros e provedores cun risco 
significativo de casos de explotación infantil, e 
medidas adoptadas para contribuír á abolición da 
explotación infantil

A compañía garante que non existe ningún 
caso de explotación infantil nos seus centros 
de traballo

Non se identificaron provedores significativos 
en situación de risco

81

Centros e provedores cun risco significativo 
de ser orixe de episodios de traballo forzoso, e 
medidas adoptadas para contribuír á eliminación 
de todas as formas de traballo forzoso

A compañía garante que non existe ningún caso 
de traballo forzoso nos seus centros de traballo

No se identificaron provedores significativos en 
situación de risco

82
Número e porcentaxe de centros que foron 
obxecto de exames ou avaliacións de impactos 
en materia de dereitos humanos

A compañía cumpre os estándares esixidos 
nesta materia, de acordo coa lexislación 
vixente

83

Horas de formación dos empregados sobre 
políticas e procedementos relacionados con 
aqueles aspectos dos dereitos humanos 
relevantes para as súas actividades, incluída a 
porcentaxe de empregados capacitados

Todo o cadro de persoal recibe formación 
no Modelo de Mercadona, que conforma 
os valores e comportamentos dentro da 
compañía

84
Porcentaxe de centros onde se implantaron 
programas de desenvolvemento, avaliacións de 
impactos e participación da comunidade local

A compañía non dispón deste indicador, pero 
especifícanse as diferentes accións realizadas 
no capítulo Sociedade (páxs. 85-109)

85
Centros de operacións con efectos negativos 
significativos, posibles ou reais, sobre as 
comunidades locais

Páxs. 18-19, 106

Non se identificaron centros con efectos 
negativos nas comunidades locais

86
Porcentaxe de novos provedores que se 
examinaron vs. criterios relativos aos dereitos 
humanos, prácticas laborais e repercusión social

Páxs. 70-77

O 85 % da oferta é de orixe española, obtida 
de provedores auditados segundo o Modelo 
de Mercadona, que contempla a satisfacción 
das necesidades das traballadoras e 
traballadores 
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*A compañía considera significativa calquera sanción económica por enriba dos 50.000 €.

N.º INDICADOR PÁXINA / COMENTARIO

87
Contribucións económicas realizadas a partidos 
políticos por país e destinatario

Non se realizaron durante o período de análise

88

Número de incidentes por incumprimento da 
normativa ou códigos voluntarios relativos aos 
impactos dos produtos e servizos na saúde 
e na seguridade durante o seu ciclo de vida, 
desagregados en función do tipo de resultado 
dos devanditos incidentes

Durante o período analizado non se 
identificaron incidentes significativos por 
incumprimento neste ámbito

89

Tipo de información que requiren os 
procedementos da organización relativos á 
información e á etiquetaxe dos seus produtos  
e servizos, e porcentaxe de categorías de 
produtos e servizos significativos que están 
suxeitas a tales requisitos

Páxs. 36, 42-45

90

Número de incumprimentos da regulación e dos 
códigos voluntarios relativos á información e á 
etiquetaxe dos produtos e servizos, desagregados 
en función do tipo de resultado

Durante o período analizado non se 
identificaron incidentes significativos por 
incumprimento neste ámbito

91

Número de casos de incumprimentos da 
normativa ou dos códigos voluntarios relativos 
ás comunicacións de mercadotecnia, tales como 
a publicidade e o patrocinio, desagregados en 
función do tipo de resultado

Durante o período analizado non se 
identificaron incidentes significativos por 
incumprimento neste ámbito

92
Número de reclamacións fundamentais sobre  
a violación da privacidade e a fuga de datos  
dos clientes

A compañía non ten constancia de ningunha 
no período analizado

93

Importe das multas significativas por incumprir 
a normativa e a lexislación relativas á 
subministración e ao uso de produtos e servizos, 
valor monetario das multas significativas 
e número de sancións non monetarias por 
incumprimento da lexislación e da normativa

Non existen incumprimentos significativos da 
normativa*
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Fachada do supermercado de Sagrada Familia, Barcelona.132



Dende a súa fundación, 
Mercadona é un proxecto 
empresarial que non deixou 
de superar retos e de marcar 
novos desafíos co obxectivo de 
satisfacer os cinco compoñentes. 
Un proxecto de crecemento 
responsable e compartido que, 
a través da mellora constante, 
pretende consolidarse como unha 
empresa que a sociedade queira 
que exista e sinta orgullo dela.

A Traxectoria 
1977-2020
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O matrimonio formado 
por D. Francisco Roig 
Ballester (1912-2003) 
e D.ª Trinidad Alfonso 
Mocholí (1911-2006) 
inicia a actividade de 
Mercadona dentro 
do Grupo Cárnicas 
Roig. As daquela 
carnicerías do negocio 
familiar transfórmanse 
en ultramarinos.

1977

Primeira empresa en 
España en utilizar o 
escáner para a lectura 
do código de barras 
nos puntos de venda.

1982

Juan Roig e a súa 
esposa, Hortensia 
Herrero, xunto aos 
seus irmáns Fernando, 
Trinidad e Amparo, 
cómpranlle Mercadona 
ao seu pai. A empresa 
conta con 8 tendas 
de aproximadamente 
300 m2 de sala de 
vendas. Juan Roig 
asume a dirección da 
compañía, que inicia a 
súa actividade como 
empresa independente.

1981

Inauguración do Bloque 
Loxístico de Riba-roja 
de Túria (Valencia), 
pioneiro en España 
por estar totalmente 
automatizado.

Adquisición de 
Supermercados 
Superette, que 
contaba con 22 
tendas en Valencia.

1988
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Juan Roig e Hortensia 
Mª Herrero pasan a 
ostentar a maioría do 
capital da compañía.

1990

Tras alcanzar as cifras 
de 10.000 traballadoras 
e traballadores e 150 
tendas, implantación 
da estratexia comercial 
SPB (Sempre Prezos 
Baixos), que máis 
adiante derivará 
no Modelo de 
Calidade Total.

1993

Nacemento das 
marcas Hacendado, 
Bosque Verde, 
Deliplus e Compy.

Apertura do 
supermercado 
número 200, en 
Segorbe (Castelló).

Asínase o primeiro 
convenio de 
empresa para todas 
as traballadoras e 
traballadores.

1996

Acordo de unión 
con Almacenes 
Gómez Serrano, 
Antequera (Málaga).

1997
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Finaliza o proceso, 
iniciado en 1995, de 
converter en fixos 
todos os membros do 
cadro de persoal, que 
neses momentos era 
de 16.825 traballadoras 
e traballadores.

Inauguración do 
Bloque Loxístico de 
Antequera (Málaga).

Iníciase o proxecto de 
novo deseño e modelo 
de perfumerías.

Inauguración do 
primeiro centro 
educativo infantil 
gratuíto para as fillas e 
fillos das traballadoras 
e traballadores, no 
Bloque Loxístico de 
Sant Sadurní d’Anoia 
(Barcelona).

Mercadona alcanza 
as 500 tendas coa 
apertura do seu 
primeiro supermercado 
en Linares (Jaén).

Construción do 
Bloque Loxístico de 
Sant Sadurní d’Anoia 
(Barcelona).

Inauguración, en 
Massanassa (Valencia), 
da primeira Tenda 
por Ambientes.

Celebración da 
primeira Reunión de 
Interprovedores.

Sinatura do Convenio 
Colectivo de Empresa 
(2001-2005).

Primeira empresa 
en realizar unha 
Auditoría Ética.

Inauguración do Bloque 
Loxístico de San Isidro 
(Alacant) e do segundo 
centro educativo 
infantil da empresa.

Lanzamento da nova 
liña de perfume 
Hortensia H.

Inauguración dun 
supermercado 
nas instalacións 
de El Mercat de 
l’Olivar, en Palma.
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Inauguración do Bloque 
Loxístico de Huévar 
(Sevilla) e do terceiro 
centro educativo 
infantil da empresa.

Inauguración do Bloque 
Loxístico de Granadilla 
de Abona (Tenerife).

Sinatura do novo 
Convenio Colectivo 
de Empresa para 
os próximos catro 
anos (2006-2009).

Vixésimo quinto 
aniversario da 
compañía.

Inauguración da 
tenda número 1.000 
da compañía, en 
Calp (Alacant).

Posta en marcha 
da primeira fase do 
Bloque Loxístico 
Almacén Siglo XXI de 
Ciempozuelos (Madrid).

Cuarta empresa 
do mundo mellor 
valorada en reputación 
corporativa, de 
acordo co estudo do 
Reputation Institute 
de Nova York.

2004 2005 2006 2007
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Realiñamento de 
Mercadona co Modelo 
de Calidade Total, 
quince anos despois 
da súa implantación.

Carro Menú para 
ofrecerlle ao “Xefe” 
o carro da Compra 
Total de maior 
calidade e máis 
barato do mercado.

Inauguración do Bloque 
Loxístico de Ingenio 
(Gran Canaria).

Apertura do 
supermercado 1.500, 
situado na cidade 
de Santander, no 
barrio de Cazoña.

Posta en marcha 
do novo Centro de 
Proceso de Datos 
situado en Albalat dels 
Sorells (Valencia).

Sinatura do Convenio 
Colectivo e Plan de 
Igualdade 2014-2018.

Reinventarnos para 
ser máis tendeiros. 
Implantación de novas 
seccións de frescos.

Inicio do 
desenvolvemento da 
Cadea Agroalimentaria 
Sostible de Mercadona.

Inauguración do 
Bloque Loxístico de 
Guadix (Granada).

Traxectoria Mercadona 1977-2020

Aproba iniciar o 
seu proxecto de 
internacionalización coa 
entrada en Portugal.

Inaugura os 
dous primeiros 
supermercados co 
Novo Modelo de 
Tenda Eficiente, 
situados en Puerto de 
Sagunto (Valencia) 
e na localidade de 
Peligros (Granada).
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Nun ano tan 
duro, complexo 
e excepcional, o 
conxunto de persoas 
excepcionais que 
forman o Proxecto 
Mercadona contribuíu 
a lograr, co seu esforzo 
e capacidade de 
superación, a mellor 
xestión da historia 
da compañía.

Dar o si a seguir 
coidando o planeta a 
través da Estratexia 
6.25 para a redución 
do plástico e xestión 
de residuos.

Desenvolvemento da 
estratexia Frescos 
Global para impulsar e 
modernizar as novas 
seccións de frescos.

Adquisición de 
parcelas para o novo 
Bloque Loxístico 
de Parc Sagunt, en 
Sagunt (Valencia).

Inicio do proxecto de 
transformación dixital 
da man da compañía 
tecnolóxica SAP.

Lanzamento en 
Valencia do novo 
servizo de venda en 
liña, para probar e 
aprender, e apertura do 
primeiro almacén en 
liña, Colmea, en Vara 
de Quart (València).

Implantación da 
nova sección de 
Listo para Comer.

Evolución do Modelo 
Interprovedor cara ao 
Provedor Totaler co 
obxectivo de continuar 
sendo a mellor opción 
para “O Xefe”.

Sinatura do Convenio 
Colectivo de Empresa 
e Plan de Igualdade 
2019-2023.

O proxecto de 
internacionalización 
convértese en 
realidade coa 
apertura da primeira 
tenda en Portugal, 
concretamente 
en Canidelo, en 
Vila Nova de Gaia, 
distrito de Porto.

Inauguración doutras 
9 tendas en Portugal, 
todas elas eficientes, 
situadas nos distritos de 
Porto, Braga e Aveiro.

20202017 2018 2019
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O Proxecto Mercadona 
continúa avanzando

1

3 4

2

5

1. Daniel, traballador do supermercado de Avenida Europa, Aveiro. 2. Detalle do exterior do supermercado de Txaporta Auzoa en Gernika, Bizkaia. 3. Pementos verdes 
na sección de Froita e Verdura. 4. Detalle dos carteis de Listo para Comer. 5. Concepción, “Xefa” do supermercado de Sarria en Sarria, Lugo.

Memoria Anual 2020 e máis información: 
https://info.mercadona.es/gl/inicio-gl
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ESPAÑA

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona

PORTUGAL

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

www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal

www.youtube.com/mercadonaportugal
 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal

CANLES DE ATENCIÓN AO CLIENTE

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA.

Avenida Padre Jorge Duarte, 123 
4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)

Teléfono: (+351) 221 201 000

MERCADONA S.A.

C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (Valencia)
Teléfono: (+34) 963 883 333




