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les bosses compostables de les seccions.
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Portugal

62
milions d’euros
de contribució 

tributària

500
milions d’euros

en compres

29
botigues

415
milions d’euros
de facturació

110
milions d’euros

d’inversió

2.500
treballadores i 
treballadors

15,5 %
quota de mercat  
en superfície total  

de venda a Espanya

1.662 
botigues

79 obertures 

58 tancaments

Mercadona Grup 
consolidat

Els nostres fets més rellevants 2021
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Espanya

1.955 
milions d’euros
de contribució 

tributària

21.000 
milions d’euros 

en compres

1.633
 botigues

27.404 
milions d’euros
de facturació

1.090 
milions d’euros

d’inversió

93.300
treballadores i 
treballadors

95.800
treballadores i 

treballadors

800 
nous llocs de treball

21.500
en compres

1.200
d’inversió

27.819 
de facturació

+3,3 %

Xifres en milions d’euros
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Tal com vos vaig traslladar en el meu 

missatge de l’any passat, 2021 ha si-

gut un any molt, molt difícil. Ens hem 

adaptat a les diferents mesures que 

les diferents administracions han anat 

prenent per a gestionar la pandèmia, 

des de les restriccions de mobilitat 

fins als confinaments, a les quals s’han 

sumat els increments dels preus de 

les matèries primeres, els costos ener-

gètics o els preus del transport, entre 

altres, que ens han ficat de ple en un 

escenari inflacionista.

Després d’haver aprés en 2020, amb encerts i errors, 

a gestionar una pandèmia, 2021 ens ha ensenyat a 

enfrontar-nos als seus efectes. De fet, la paralització 

de l’activitat mundial que vam patir durant diversos 

mesos ha provocat colls de botella des del mateix 

moment en què la cadena de subministrament va 

arrancar de nou.

Arrere han quedat els escenaris predictibles i esta-

bles en què ens movíem com a empresa. Ara toca 

adaptar-se a la incertesa i ser capaços de llegir els 

canvis amb antelació per a enfrontar-nos, amb agi-

litat, determinació i humilitat a una situació canviant 

que exigix el millor de cada un de nosaltres. Precisa-

ment, este és l’elevat nivell de compromís que han 

assumit les 95.800 persones que formem Mercado-

na; en un any en què transparència i comunicació 

han sigut essencials per a aconseguir la implicació 

de cada una en el context de tempesta perfecta que 

estem gestionant. Perquè si cada una de les perso-

nes que formen el projecte de Mercadona dona el 

millor de si mateix, esforç i idees, Mercadona avança. 

En este compromís indestructible radica l’èxit del 

nostre model d’empresa. Un èxit que és un trajecte 

de brodades constants per a acon-

seguir un propòsit comú: continuar 

satisfent les necessitats dels “Caps”, 

com anomenem internament els nos-

tres clients, i de la resta de compo-

nents de la companyia: El Treballador, 

El Proveïdor, La Societat i El Capital.

En Mercadona destinem des de fa 25 

anys tots els esforços a descobrir i 

satisfer les necessitats dels nostres 

clients per a poder prescriure’ls la 

millor solució amb qualitat de 10 a 

un preu imbatible. En la determinació 

que avançar per a ser 100 % Totaler és construir 

un sòlid avantatge competitiu únic i diferencial on 

la clau és la paraula SEMPRE en el nostre treball 

rutinari, hem de ser TOTALER de manera radical 

(sempre) aplicant esta estratègia, contrastant-nos 

i exigint-nos per això. Per a aconseguir-ho, tots els 

departaments de la companyia hem estat immersos 

en una guerra per la qualitat i hem assumit este des-

afiament de manera conjunta en tots els productes 

i processos.

A este treball conjunt s’han de sumar nombroses 

iniciatives també diferencials. Per exemple, el desen-

volupament del Model de Botiga Eficient (Botiga 8), 

amb més de 1.200 botigues entre Espanya i Portugal; 

la contínua aposta per una xarxa logística més efici-

ent i sostenible, amb la posada en marxa de part del 

nou bloc logístic situat en Parc Sagunt (València); o 

la implantació de la secció A Punt per a Menjar en 

més de 800 supermercats. I també la consolidació 

del nostre projecte internacional a Portugal, on hem 

tancat l’any amb 29 supermercats, un nou centre de 

coinnovació a Lisboa i l’inici de les obres d’un nou 

bloc logístic situat al municipi d’Almeirim (Santarém); 

estos avanços han fet que Mercadona incremente en 

Missatge del President
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Hem gestionat els pics de la pandèmia i minimitzat 

l’impacte de la inflació, absorbint-ne una part amb 

l’objectiu de no repercutir als nostres clients l’incre-

ment real dels costos. I gràcies a este esforç, hem 

contingut els preus més de 3,5 punts per davall de 

l’IPC, amb la caiguda de marge que ha representat. 

Com a resultat, el nostre benefici net ha disminuït un 

6 %, fins als 680 milions d’euros. A pesar de la cai-

guda dels beneficis, Mercadona ha tornat a repartir 

entre la plantilla 375 milions d’euros en concepte de 

prima per objectius. I en el seu compromís amb el 

manteniment del poder adquisitiu del conjunt de la 

plantilla, ha anunciat un increment salarial en línia 

amb la inflació.

L’any 2022 serà molt complicat i poc predictible. A 

pesar d’això, amb el Model de Qualitat Total com a far 

i garantint diàriament els nostres processos, produc-

tes i servicis, estem convençuts de poder aconseguir 

els objectius marcats. Unes metes que ens condu-

ïxen a continuar descobrint el camí que ens porte 

a ser una empresa 100 % Totaler, comptant amb el 

suport dels més de 3.000 proveïdors especialistes 

per a oferir un assortiment eficaç amb uns preus im-

batibles. En definitiva, ser una empresa de la qual la 

societat se senta orgullosa; un projecte empresarial 

en el qual tots centrem els esforços a ser eficients, 

productius i assumim la importància que tenen les 

nostres decisions en els costos de la companyia. 

Per a aconseguir-ho, com sempre, comptem amb el 

suport dels nostres accionistes i del nostre Consell 

d’Administració, als quals vull agrair la seua impli-

cació i esforç. La seua confiança en el Comité de 

Direcció serà també fonamental per a afrontar amb 

èxit un context impredictible com l’actual. Un any 

més, moltes gràcies.

Juan Roig

2021 les vendes en superfície constant en un 3,3 %, 

fins als 27.819 milions d’euros.

Al llarg de l’any també hem treballat per a reforçar la 

satisfacció dels nostres “Caps” online, després d’ha-

ver iniciat les obres de dos nous magatzems (Rus-

cos) a Alacant i a Sevilla, destinats exclusivament a 

la preparació i el repartiment de comandes a través 

d’este canal i que s’uniran durant 2022 als de Madrid, 

Barcelona i València. Però, a més, en este procés 

continu de transformació digital en el qual es troba 

immersa la companyia, estem afrontant nous reptes 

i definint noves maneres de fer arribar les coman-

des online de la manera més rendible i sostenible als 

nostres clients.

En este sentit, i amb l’objectiu de continuar impul-

sant l’impacte positiu de la companyia sobre la so-

cietat i el medi ambient, Mercadona ha finalitzat la 

implantació de l’Estratègia 6.25, amb la qual estem 

cada vegada més prop d’aconseguir en 2025 el tri-

ple objectiu de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els 

envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics. 

Al mateix temps, hem continuat implicant-nos en els 

entorns en els quals estem present, contribuint de 

manera solidària, com, per exemple, amb el suport 

que s’ha donat als afectats pel volcà de La Palma, on 

hem donat 74 tones de productes de primera neces-

sitat i més d’un milió de mascaretes FFP2. 

En resum, 2021 ha sigut un any complicat i d’im-

portants desafiaments, en el qual la transformació 

i l’evolució de Mercadona no haurien sigut possi-

bles sense l’esforç inversor realitzat, que en estos 

dotze mesos ha sigut de 1.200 milions d’euros per 

a afrontar els reptes que la companyia té per da-

vant, amb l’objectiu de continuar consolidant una 

empresa cada vegada més sostenible, verda, pro-

ductiva i digital.

“Tots els departaments hem estat 
immersos en una guerra per la qualitat 

en tots els productes i processos”
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Comité de Direcció

Assegura el bon funcionament de l’organització i la determinació i el compliment de les 

polítiques i dels procediments establits pel Consell d’Administració.

Héctor Hernández  
Director General Financer 
i Marina de Empresas

Rosa Aguado 
Directora General de  
Logística

Patricia Tobía 
Directora General  
d’Informàtica

Patricia Cortizas  
Directora General de 
Recursos Humans 

Juan Roig 
President José Jordá 

Director General de Botigues 
i Prescripció Peribles

Paco Espert 
Director General de 
Prescripció Secs

José Miguel Fernández 
Director General de Compres 
Transformats Alimentaris

Guillermo Pérez 
Director General de 
Compres Derivats Lactis

Teresa Pol 
Directora General de 
Compres Forn
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Comissió  

d’Auditoria

Integrada en el Consell d’Administració, s’en-

carrega de la supervisió de la informació 

comptable, fiscal i financera, dels servicis 

d’auditoria, el compliment i la gestió de riscos 

financers.

Juana Roig Herrero Presidenta 

Carolina Roig Herrero Secretària 

Rafael Gómez Gómez Vocal

Pilar Sanz 
Directora General 
d’Obres i Expansió

Marga Santos 
Directora General de 
Compres Fitoteràpia

Elena Tejedor 
Directora General de 
Relacions Externes

Rafael Berrocal  
Director General de Compres 
Mar, Fruita i Verdura

David Cid 
Director General de Compres Derivats 
del Petroli i Multinacionals

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

Consell 

d’Administració

És l’òrgan encarregat de la gestió de l’organit-

zació i de la representació de la companyia.

Juan Roig Alfonso President

Hortensia Mª Herrero Chacón Vicepresidenta

Carolina Roig Herrero Secretària del Consell 
 

Vocals 

Hortensia Roig Herrero 

Amparo Roig Herrero 

Juana Roig Herrero 

Rafael Gómez Gómez 

Fernando Roig Alfonso
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Un propòsit comú: 
impulsar un model 

d’empresa que 
la societat vulga 

que existisca i se’n 
senta orgullosa
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MAmb el seu Model de Qualitat Total, Mercadona 

fa anys que impulsa i promou la passió per 

l’excel·lència per a satisfer tots els dies, i amb 

la mateixa intensitat, els cinc components de 

l’empresa: “El Cap” (client), El Treballador, El 

Proveïdor, La Societat i El Capital. Un projecte 

empresarial que no ha parat d’evolucionar des 

de la seua fundació, l’any 1977, i la construcció 

del qual naix del somni emprenedor del seu 

president, Juan Roig: impulsar un model 

d’empresa que la societat vulga que existisca i 

del qual se senta orgullosa .E
l M

o
d

e
l
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Mercadona és un projecte empresarial en transformació 

constant. Un projecte que evoluciona i que des de 1993 ho 

fa amb un model propi que vertebra els principis i valors 

de la companyia: el Model de Qualitat Total. Ens ajuda a 

satisfer cada dia tots els components de l’empresa: “El 

Cap”, com la companyia denomina internament el client, El 

Treballador, El Proveïdor, La Societat i El Capital. Amb este 

orde seqüencial, però tots igual d’importants. En Mercadona, 

tindre un Model i persones que l’apliquen és tindre un tresor.

Un model 
vertebrador 

La Missió 
Omplir la panxa

Prescriure al consumidor final  
productes/solucions que cobrisquen les seues 
necessitats de menjar, beure, higiene personal, 

neteja de la llar i cura d’animals...  
 

... i que asseguren sempre qualitat contundent (segur 
i saludable), màxim servici (sostenible),  

mínim pressupost i temps.

La Visió

Aconseguir una cadena agroalimentària 
sostenible, que la gent vulga que existisca i se’n 
senta orgullosa, liderada per Mercadona i tenint 

“El Cap” com a far.
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El Model

Les Veritats Universals

El Model de Mercadona té en compte  
9 veritats universals, principis que  

sempre es complixen es crega o no en  
estos. La més important és que per a 
rebre, primer hem de donar. Perquè, 

com més donem, més rebem.

El Paradigma

El punt de vista de Mercadona és la  
Qualitat Total: pensar constantment 

en les necessitats de “El Cap”, fent-les 
compatibles amb la resta dels components 

de l’empresa: amb El Treballador, El 
Proveïdor, La Societat i El Capital.

El somni de Juan Roig

Compartir el Model de  
Mercadona amb la Societat.

El Model
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Una empresa compromesa amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Per a Mercadona, contribuir al desenvolupament 

social dels entorns en els quals té presència és una 

obligació i una responsabilitat. I com a tal les assu-

mix, amb el compromís de crear valor compartit i 

d’impulsar una activitat sostenible i vertebradora en 

tots els processos. 

Precisament, en el marc d'este model de negoci tre-

balla diàriament per a oferir respostes a les necessi-

tats plantejades per aquells Objectius de Desenvo-

lupament Sostenible (ODS) en els quals més influïx 

l’impacte de la seua activitat. Ho fa per mitjà del 

lideratge, impulsant accions i iniciatives socialment 

responsables.

En este context, la companyia és firmant del Pac-

te Mundial des de 2011, iniciativa a través de la 

qual l’Organització de Nacions Unides promou 

els diferents Objectius de Desenvolupament 

Sostenible.

ODS Accions en curs C T P S Ca

   1. Fi de la pobresa
Mercadona dona suport a iniciatives 
impulsades per associacions territorials 
l’objectiu de les quals és ajudar a reduir 
la pobresa entre els col·lectius més 
desfavorits.

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

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

• Donacions a bancs d’aliments, menjadors 
socials i altres entitats.
• Gestió de l’estoc en botigues per a reduir el 
desaprofitament alimentari.

   3. Salut i benestar
Oferir la màxima qualitat i seguretat 
alimentària són requisits essencials per a 
protegir la salut dels cinc components amb 
un assortiment ampli de productes frescos 
i saludables.

•  Sistema de gestió de qualitat i de seguretat 
alimentària.

•  Assortiment adaptat a col·lectius amb 
necessitats especials.

•  Protocols de salut i seguretat per a les 
treballadores i treballadors en els diferents 
llocs de treball.

   4. Educació de qualitat
Mercadona té un pla de formació contínua 
extens i elaborat per a tota la plantilla, amb 
el qual fomenta el seu creixement personal 
i professional.

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

EDEM i la Càtedra Mercadona d’Economia 
Circular amb la UPF Barcelona School of 
Management.

• Estratègia 6.25: formar i informar en botigues 
sobre com reciclar.

    5. Igualtat de gènere
Compromís bàsic de Mercadona que es 
regix pel principi d’equitat “la mateixa 
responsabilitat, el mateix sou” i oferix les 
mateixes oportunitats de promoció interna 
a tota la plantilla.

• “La mateixa responsabilitat, el mateix sou”
• Pla d’igualtat.
• Protocol de prevenció de víctimes de violència 

de gènere.
• Participació en campanyes oficials per la 

igualtat salarial i en contra de la violència de 
gènere.

   8. Treball decent i creixement econòmic
La plantilla de Mercadona té treball estable 
i de qualitat, amb contractes fixos, horaris 
coneguts que garantixen els descansos 
diaris i setmanals establits i salaris per 
damunt de la mitjana del sector, mentre 

que els proveïdors garantixen el respecte dels drets 
humans dels seus treballadors.

•  Treball estable i de qualitat amb una 
remuneració per damunt del sector.

•  Contribució al creixement compartit als països 
en els quals té presència.

•  Pautes de conducta ètica per a proveïdors.
•  Servici de prevenció propi per a promoure un 

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

•  Horaris 5+2 i calendari anual de descansos.

Components en els 
quals té impacte*:

* Components:   C “El Cap”  T El Treballador  P El Proveïdor  S La Societat  Ca El Capital14



ODS Accions en curs C T P S Ca
   9. Indústria, innovació i infraestructura

Col·labora amb fabricants i proveïdors 
per a fomentar un creixement compartit 
i sostenible que genera valor, a través del 
treball conjunt i la innovació en tots els 
processos que afecten Mercadona.

• Model de Botiga Eficient.
• Model de Coinnovació.
• Model d’Innovació Transversal.
• Model de Relació amb Proveïdors, que 

impulsa un clúster industrial.

   10. Reducció de les desigualtats
Mercadona i els proveïdors amb els quals 
treballa oferixen igualtat de condicions i 
oportunitats a tota la plantilla, sense cap 
tipus de discriminació.  

• Política de no-discriminació.
• Protocol de prevenció contra l’assetjament 

laboral.
• Col·laboració amb entitats que fomenten la 

integració de persones amb discapacitat en el 
món laboral.

   11. Ciutats i comunitats sostenibles
Mercadona s’integra en les comunitats 
de les quals forma part, dinamitzant 
els entorns urbans gràcies als seus 
supermercats de proximitat, a la relació 
amb els veïns i al seu Sistema de Gestió 
Ambiental.

• Gestió Proactiva de Veïns.
• Sistema de Gestió Ambiental propi per a 

ajudar a afavorir la transició a una Economia 
Circular.

• Mesures de logística sostenible.
• Model de Botiga Eficient.
• Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de 

residus
• Implantació Smart Distribution i DUM 

silenciosa en ciutats.

   12. Producció i consum responsables
Mercadona i els proveïdors amb els quals 
treballa apliquen bones pràctiques, com 
l’optimització dels processos logístics i 
l’ús eficient dels recursos, i fomenten la 
producció responsable.

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

cadena agroalimentària.
•  Política de Benestar Animal
•  Aposta per la reducció de residus i del 

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

residus

   13. Acció pel clima 
Mercadona disposa d’un Sistema de Gestió 
Ambiental propi amb l’objectiu d’aprofitar 
al màxim els recursos naturals, optimitzar 
els seus processos, reduir els residus i les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

• Pla d’Acció i Reducció de les Emissions i 
optimització logística.

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

• Mesurament de la petjada de carboni.

   14. Vida submarina
La companyia treballa amb els proveïdors 
per a garantir el compromís amb la 
sostenibilitat dels productes de pesca 
i garantir els principis de l’Economia 
Circular.

•  Política de Pesca Sostenible.
•  Col·laboració amb organitzacions per la 

sostenibilitat dels productes de la pesca.

   15. Vida d’ecosistemes terrestres
Mercadona es compromet a continuar 
cuidant el planeta amb el seu Sistema 
de Gestió Ambiental, que disposa 
d’estratègies de reducció i reaprofitament 
de residus per a evitar que acaben en 
l’entorn natural.

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

   17. Aliances per a aconseguir els objectius
Mercadona col·labora estretament amb 
diferents entitats i associacions per a 
fomentar el compliment dels ODS.

• Aliances amb organitzacions sectorials 
i socials (AECOC, ASEDAS, CEOE, AVE, 
Fundació ÉTNOR, APED, Cambra de Comerç 
i Indústria Hispanoportuguesa, Pacte pel 
Plàstic...) per a avançar en el compliment dels 
ODS.

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

El Model
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Materialitat i grups d’interés

En 2021, Mercadona ha avaluat la materialitat de 

cada un dels aspectes d’interés relacionats amb la 

sostenibilitat i els resultats es plasmen en una ma-

triu de doble eix. Els cinc components (“El Cap”, El 

Treballador, El Proveïdor, La Societat i El Capital) 

identificats en el Model de Qualitat Total coincidixen 

amb els grups d’interés, aquells que es veuen afec-

tats significativament per les activitats, productes 

i servicis, i per als quals es busca satisfer les seues 

necessitats.

Conéixer les seues expectatives i requeriments és un 

aspecte fonamental per a la creació de valor en el 

negoci. Per això, la companyia manté una comunica-

Aspectes crítics Aspectes rellevants Altres aspectes rellevants

Prioritat estratègia de negoci

R
e

ll
e
v
à
n

c
ia

 p
e

r 
a
ls

 g
ru

p
s 

d
’i
n

te
ré

s

ció constant i bidireccional amb ells. Així, el procés 

d’identificació consta de tres fases: una fase inici-

al, d’identificació i priorització dels grups d’interés; 

la segona, marcada per la definició dels assumptes 

materials, i la fase final, en la qual s’ha validat la infor-

mació que s’ha de proporcionar sobre els assumptes 

materials.

Com a resultat, s’han identificat 22 aspectes ma-

terials agrupats en 8 categories principals, que 

es detallen en la següent matriu de materialitat i 

sobre els quals s’informa al llarg d’esta Memòria, 

tant de la gestió com de les avaluacions contínues 

que se’n fa:
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  (*) ASG: AMBIENTALS, SOCIALS I DE GOVERN

Tema Material

1. Satisfacció de “El Cap”

1 Qualitat i seguretat alimentària

2 Atenció al Client

2. Diàleg i compromís amb l’exterior 3 Comunicació corporativa i transmissió

3. Treball de qualitat

4 Atracció i retenció del talent

5 Conciliació familiar

6 Formació

7 Igualtat i diversitat

8 Salut i seguretat

4. Gestió responsable de la cadena de subministrament

9
Criteris ètics i ASG* en la cadena 
de subministrament

10 Producció sostenible

5. Impacte ambiental

11 Gestió del desaprofitament alimentari

12 Reducció d’embalatges i residus

13 Logística sostenible

6. Compliment normatiu

14 Etiquetatge i informació de productes

15 Seguretat i protecció de dades

7. Ètica i bon govern

16 Bones pràctiques de govern corporatiu

17 Prevenció del frau i corrupció

18 Transparència de la informació

8. Impacte socioeconòmic

19 Donacions d’aliments

20 Integració en la comunitat

21 Suport a l’emprenedoria

22 Mecenatge esportiu

El Model
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Desenvolupament sostenible i 

prevenció de possibles riscos  

Mercadona és un projecte empresarial que aposta 

per la convivència i el creixement compartit. Per a 

aconseguir-ho, establix amb la societat una rela-

ció de transparència i diàleg i disposa d’un Model 

de Qualitat Total, propi i diferencial, amb el qual 

incorpora a la seua gestió estratègies per a asse-

gurar la satisfacció dels diferents grups d’interés 

de l’empresa. Este model, a més, garantix i exigix a 

cada moment el compliment de la legalitat vigent, 

que sumat al treball i la implicació del Comité de 

Direcció, aglutina els interessos dels agents impli-

Components Riscos Polítiques i estratègies

"E
l 

C
a
p

” El nostre objectiu principal és satisfer 
totalment els clients

Qualitat amb seguretat alimentària
• Simulacres “Accidents molt molt greus MMG”
• Exercicis de traçabilitat

Canvi d’hàbits de consum

• Assortiment Eficaç i Estratègia Davantal: qualitat contundent a un preu imbatible
• Assortiment d’alimentació saludable
• Estratègia Frescos Global
• Model de Botiga Eficient (Botiga 8)
• Implantació del model A Punt per a Menjar
• Impuls de la compra online a través de Ruscos, Bresques i la Nova Telecompra

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades

Transformació digital

• Servici d’Atenció al Client 
• Innovació transversal
• Mercadona Online
• Automatització de processos

E
l 

T
re

b
a
ll

a
d

o
r Qui satisfà “El Cap” ha d’estar satisfet  

al 100 %

Igualtat i diversitat

•  Llocs de treball fixos/sous per damunt de la mitjana del sector actualitzats anualment sobre la base d’una política de trams i la variació interanual de l’IPC
• Principi d’equitat
• Prima per objectius
• Pla d’Igualtat i gestió de la diversitat
• Formació, transparència (Activo2) i promoció interna

Prevenció de riscos laborals i COVID-19

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

Conciliació

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

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades

E
l 

P
ro

v
e

ïd
o

r

Els Proveïdors Totaler vertebren la Cadena 
Agroalimentària Sostenible de Mercadona Bones pràctiques comercials

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

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades

L
a
 S

o
c
ie

ta
t Contribuir al desenvolupament econòmic 

sostenible i al progrés social del país és una 
obligació per a la companyia

Mobilitat sostenible a les ciutats • Model de Logística Sostenible

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

Relació amb comunitats locals

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

Medi ambient i canvi climàtic

• Sistema de Gestió Mediambiental 
• Estratègies per a millorar la sostenibilitat de la nostra activitat en l’entorn i en la cadena de subministrament
• Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de residus
• Pla d’acció i reducció de les emissions i optimització logística

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades

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

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

E
l 
C

a
p

it
a
l

L’objectiu és obtindre benefici com a 
conseqüència de fer bé les coses Rendibilitat i sostenibilitat

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

Components Riscos Polítiques i estratègies

"E
l 

C
a
p

” El nostre objectiu principal és satisfer 
totalment els clients

Qualitat amb seguretat alimentària
• Simulacres “Accidents molt molt greus MMG”
• Exercicis de traçabilitat

Canvi d’hàbits de consum

• Assortiment Eficaç i Estratègia Davantal: qualitat contundent a un preu imbatible
• Assortiment d’alimentació saludable
• Estratègia Frescos Global
• Model de Botiga Eficient (Botiga 8)
• Implantació del model A Punt per a Menjar
• Impuls de la compra online a través de Ruscos, Bresques i la Nova Telecompra

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades

Transformació digital

• Servici d’Atenció al Client 
• Innovació transversal
• Mercadona Online
• Automatització de processos

E
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r Qui satisfà “El Cap” ha d’estar satisfet  

al 100 %

Igualtat i diversitat

•  Llocs de treball fixos/sous per damunt de la mitjana del sector actualitzats anualment sobre la base d’una política de trams i la variació interanual de l’IPC
• Principi d’equitat
• Prima per objectius
• Pla d’Igualtat i gestió de la diversitat
• Formació, transparència (Activo2) i promoció interna

Prevenció de riscos laborals i COVID-19

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

Conciliació

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

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades
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Els Proveïdors Totaler vertebren la Cadena 
Agroalimentària Sostenible de Mercadona Bones pràctiques comercials

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

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades

L
a
 S

o
c
ie

ta
t Contribuir al desenvolupament econòmic 

sostenible i al progrés social del país és una 
obligació per a la companyia

Mobilitat sostenible a les ciutats • Model de Logística Sostenible

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

Relació amb comunitats locals

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

Medi ambient i canvi climàtic

• Sistema de Gestió Mediambiental 
• Estratègies per a millorar la sostenibilitat de la nostra activitat en l’entorn i en la cadena de subministrament
• Estratègia 6.25: reducció del plàstic i gestió de residus
• Pla d’acció i reducció de les emissions i optimització logística

Protecció de dades • Aplicació del Reglament General de Protecció de Dades

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

• Polítiques de prevenció de delictes i anticorrupció 
• Actualització de la legislació i adaptació als processos interns per al seu compliment
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L’objectiu és obtindre benefici com a 
conseqüència de fer bé les coses Rendibilitat i sostenibilitat

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

cats i posa en marxa iniciatives i protocols per a 

identificar, previndre i gestionar els riscos inherents 

a la seua activitat.

Dins de l’aposta per la transparència com a valor 

irrenunciable, Mercadona compartix la seua evo-

lució i resultats amb la plantilla, els proveïdors i la 

societat. Per a garantir la major difusió possible, 

ho fa a través de canals molt diferents, com esta 

Memòria Anual, la Memòria de Medi Ambient, la 

roda de premsa de satisfacció dels Cinc Compo-

nents, el canal de comunicació intern Activo2, la 

pàgina web, xarxes socials o el portal de transpa-

rència a Espanya. 

Exercici 2021

El Model
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Un model d’innovació sostenible, 

disruptiu, social i obert 

Per a Mercadona, la innovació és font de progrés i 

garantia de futur i, com a tal, està integrada en el 

seu Model de Qualitat Total. A través d’esta, s’adap-

ta amb agilitat a un entorn que és cada vegada més 

Innovació de processos

Carmen, treballadora del supermercat de Barrio Santa Bárbara a Sòria.

canviant i aconseguix avançar-se a les necessitats 

dels cinc components per mitjà de solucions efi-

cients i sostenibles amb les quals oferix més qualitat 

i millor servici.

Innovació de producte 

Carla i Lorena, “Cap” i especialista de plats preparats a Portugal, al Centre de Coinno-
vació de Vila do Conde a Porto.

• 60 milions d’euros invertits en la 

transformació digital.

• Botiga intel·ligent: eines per a reduir 

esperes.

• Tecnologies de predicció d’errors que 

reforcen l’automatització en botigues.

• Digitalització en la gestió d’assortiment.

• Evitar sobreesforços, costos innecessaris i 

reforçar la productivitat. 

• Implantació de la metodologia BIM en 

projectes d’obra de blocs logístics.

• Model de coinnovació disruptiu i obert, 

que permet als “Caps” compartir les seues 

experiències de consum en 21 centres de 

coinnovació amb un equip multidisciplinari 

de prescripció de producte, compres 

i logística. Amb este treball, es coneix 

amb exactitud el que els clients volen i 

necessiten, informació que es compartix 

amb els proveïdors per a desenvolupar 

productes de major qualitat a preus 

imbatibles.

• 550 novetats i 520 millores en l’assortiment. 
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Innovació social
Innovació oberta i col·laborativa

El Model d’Innovació de Mercadona és transversal i 

contribuïx directament a impulsar els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 9 i 17 del Pacte Mundial 

de l’Organització de les Nacions Unides. Disposa, a 

més, de 4 eixos d’innovació prioritaris (innovació de 

producte, innovació de processos, innovació social i 

innovació oberta) i incorpora igualment experiència 

i coneixement gràcies a la col·laboració estreta que 

manté amb diferents organitzacions que fomenten 

la innovació i la transferència de know-how.

Vanesa Blanch i Paco Rodríguez, responsables de relacions externes de 
Mercadona, amb l’equip de Fòrum Transfiere. Coberta enjardinada del supermercat de Manuel Candela a València.

• 6 organitzacions col·laboradores per al 

foment de la innovació: Fundació COTEC 

per a la innovació, Fòrum d’Empreses 

Innovadores, CEOE, Cambra de Comerç 

d’Espanya, AECOC i Institut Tecnològic de 

l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE).

• 3 empreses participants en el Programa 

Corporate Lanzadera Mercadona: AforoBiz, 

HoopCarpool i DeepDetection.

• Murals de trencadís: projecte d’integració 

sociolaboral amb 32 fundacions i centres 

ocupacionals.

• Estratègia 6.25 per a reduir plàstic i 

gestionar el seu residu.

• 13 jardins urbans a les cobertes i façanes 

de diverses botigues, amb el benefici 

mediambiental que produïxen en els entorns 

urbans.

El Model
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Irmãdona: Mercadona a Portugal

Irmãdona, la ‘germana de Mercadona’ a Portugal, ha 

aconseguit consolidar-se en 2021 i reforçar amb la 

societat lusitana un compromís de creació de valor 

que, després de cinc anys de treball i aprenentatge 

constant, està cada dia més vigent. Un lustre que 

ha permés a la companyia, que desenvolupa la seua 

activitat com una empresa portuguesa d’origen es-

panyol, amb seu a Vila Nova de Gaia, internaciona-

litzar el seu Model de Qualitat Total i estretir cada 

vegada més els seus vincles amb un país que repre-

senta una clara oportunitat de desenvolupament i 

creixement.

Per a aconseguir-ho, Mercadona ha intensificat el 

seu treball en 2021, amb un esforç inversor que ha 

superat els 110 milions d’euros. Gràcies a això, la com-

panyia ha inaugurat un total de nou supermercats, 

fins a tancar l’any amb un total de 29 supermercats 

i tindre presència en quatre districtes diferents: Por-

to, Braga, Aveiro i Viana do Castelo, i també un nou 

centre de coinnovació, el segon a Portugal, a la ciutat 

de Lisboa. Però, a més, ha continuat prenent impuls a 

través de la innovació, com posen de manifest l’inici 

de les obres d’ampliació del bloc logístic de Póvoa 

de Varzim (Porto), l’adquisició del terreny per a cons-

truir un segon bloc i el més gran que Mercadona tin-

ga a Portugal, concretament a Almeirim (Santarém), 

que preveu inaugurar l’any 2024, o l’obertura en este 

país de la primera botiga amb centre de coinnovació 

integrat, concretament a la localitat de Vila do Con-

de, al districte de Porto. 

A més, Irmãdona ha continuat incorporant talent al 

llarg d’estos mesos. En total, 800 persones, que li 

han permés acabar 2021 amb una plantilla de 2.500 

treballadores i treballadors, un equip altament com-

promés per a fer el que calga per a satisfer “O Chefe” 

(“El Cap”). I també, estretint els llaços amb el sec-

tor primari i la indústria agroalimentària, als quals la 

companyia ha fet compres per valor de 500 milions 

d’euros en 2021.

Al llarg de l’any, a més, tots els qui formen part d’Ir-

mãdona han continuat treballant per a consolidar 

una empresa que la societat portuguesa vulga que 

existisca i se’n senta orgullosa; una empresa que no 

solament genera ocupació i dinamisme, sinó que 

també s’implica en el desenvolupament de les zones 

en les quals té presència i busca sempre les millors 

solucions per a generar un creixement compartit i 

sostenible. 

Gràcies a esta manera d’entendre la distribució, Mer-

cadona continua consolidant el seu projecte a Por-

tugal. Una realitat empresarial, Irmãdona, que també 

contribuïx al desenvolupament de la societat lusitana, 

en la qual la companyia ha invertit un total de 450 mi-

lions d’euros des que va arribar a Portugal l’any 2016.

500
milions d’euros

de compres

9
obertures

2.500
treballadores i 
treballadors

415
milions d’euros 
de facturació

110
milions d’euros 

d’inversió 

Xifres Portugal 2021 

29
supermercats
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Façana del supermercat d’Espinho a Aveiro. 
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Irmãdona en 2021

29
botigues

3
centres de 

coinnovació

1
bloc logístic  

en funcionament

1
bloc logístic  
en projecte

En 2021, Mercadona ha 

continuat consolidant el 

seu Projecte a Portugal, 

amb l’obertura de nou 

botigues més, de mane-

ra que hi ha un total de 

29 botigues. 

A més, la companyia ha 

mantingut el creixement, 

iniciat en 2019 amb l’ober-

tura de la primera botiga, 

i actualment té presència 

en quatre districtes dife-

rents: Porto, Braga, Aveiro 

i Viana do Castelo.

En el pròxim exercici, Ir-

mãdona té previst obrir 

deu nous supermercats, 

fins a arribar a les 39 bo-

tigues al país lusità i am-

pliar la seua presència en 

cinc nous districtes: Lis-

boa, Santarém, Setúbal, 

Leiria i Viseu.

La companyia ha reforçat 

a Portugal l’aposta per la 

innovació amb l’obertura 

de la primera botiga amb 

un centre de coinnovació 

integrat, concretament a 

la localitat de Vila do Con-

de, al districte de Porto.

També ha inaugurat el pri-

mer centre de coinnovació 

a Lisboa, una superfície 

de prop de 2.400 metres 

quadrats, amb una inver-

sió de 2,2 milions d’euros. 

D’esta manera, ja disposa 

de tres centres de coin-

novació: a Matosinhos, 

Porto; a Lisboa i a Vila do 

Conde, Porto.

Irmãdona ha continuat in-

vertint en 2021 en la xar-

xa logística i reforçant la 

capil·laritat a Portugal, on 

ha dut a terme importants 

millores en el bloc logístic 

de Póvoa de Varzim, Porto.

En este exercici, la com-

panyia ha invertit un total 

de 16,4 milions d’euros en 

la incorporació d’una nau 

de preparació i expedició 

de fruita i verdura.

Este bloc logístic funcio-

na des de 2019, amb una 

ubicació estratègica que 

li permet donar servici als 

29 supermercats situats a 

la zona nord de Portugal.

En 2021, Irmãdona ha tan-

cat l’adquisició del terreny 

on se situarà el segon bloc 

logístic de la companyia a 

Portugal.

Este nou magatzem esta-

rà situat al municipi d’Al-

meirim, districte de San-

tarém, a uns 60 km de la 

capital portuguesa.

La companyia començarà 

les obres en 2022 i inver-

tirà en el projecte un to-

tal de 180 milions d’euros. 

Este bloc logístic preveu 

iniciar l’activitat l’any 2024.

S
GAS

A B

24



Santarém

Lisboa

1 
botiga

4 
botigues

1 
centre de 

coinnovació

17 
botigues

2 
centres de 

coinnovació

1 
bloc logístic

en funcionament

7 
botigues

1 
bloc logístic
en projecte

Aveiro

Porto

Braga

Viana do Castelo
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Capítol 1

Mercadona està 
immersa en una 

guerra per la 
qualitat per a oferir 
a “El Cap” el millor 

assortiment i servici
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CEn 2021, tots els qui formem part de Mercadona 

hem confirmat que el present i el futur de la 

companyia depenen de l’aposta per la qualitat, 

de ser capaços de garantir-la diàriament en el 

100 % dels processos i en cada un dels 8.000 

productes que conformen el nostre assortiment 

eficaç. Dotze mesos en què hem aprés que 

esta guerra per la qualitat en què estem 

immersos no afecta només els proveïdors o els 

departaments de prescripció i compres, sinó 

que és una responsabilitat conjunta assumida 

en cada part de l’empresa, amb el repte comú 

d’aconseguir una qualitat contundent a un preu 

imbatible, perquè tots som el departament de 

qualitat de Mercadona .“E
l C

a
p

”
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Amb la intenció de buscar constantment produc-

tes de la màxima qualitat, la seguretat alimentària 

es convertix en un atribut irrenunciable. Per això, la 

companyia disposa des de fa més de 15 anys d’un 

Sistema de Qualitat i de Seguretat Alimentària propi, 

a través del qual analitza exhaustivament cada pro-

cés de la cadena de subministrament, des de l’ori-

gen fins al consumidor final, amb tres objectius (zero 

riscos, zero defectes i zero crisis) i tres estratègies 

(preventiva, reactiva i de contrastació). 

En este àmbit, col·labora amb cada Proveïdor Tota-

ler i disposa de decàlegs de seguretat alimentària 

específics l’objectiu del quals és valorar i confirmar, 

en cada cas, els nivells de seguretat alimentària de 

manera àgil i continuada. Així, en 2021, s’ha dut a 

terme un total de 2.401 contrastacions de decàlegs 

d’esta naturalesa. La companyia també ha dut a ter-

me més de 56.000 controls de productes frescos, 

775 controls de processos logístics i 26.900 anàlisis 

de superfícies i ambients. 

També, en col·laboració amb els proveïdors, posa en 

marxa simulacres en els quals, en alguns casos, par-

ticipen diferents administracions públiques. Gràcies 

a la seua col·laboració en este tipus d’escenaris, en 

els quals es treballa com si es tractara d’una situació 

real, Mercadona i els Proveïdors Totaler reforcen les 

seues habilitats en este àmbit, la qual cosa permet 

millorar les aptituds individuals i col·lectives dels seus 

equips per a poder enfrontar-se amb més garanties, 

coneixement i eficiència a possibles contingències 

futures. Al tancament de l’exercici, s’han dut a terme 

un simulacre i 11 exercicis de traçabilitat.

A més dels recursos i els esforços que la companyia 

destina diàriament per a garantir la seguretat alimen-

tària, Mercadona compta amb l’assessorament i la 

implicació d’un panel independent de professionals 

de reconegut prestigi a Espanya i amb un segon pa-

nel, incorporat l’any 2020, a Portugal. Estos experts 

col·laboren de manera independent amb l’equip in-

tern de Mercadona per a validar els processos interns 

i enfortir i accelerar el talent de la companyia en 

matèria de seguretat alimentària. 

1.1 Un assortiment compromés 

amb la qualitat  

El fet de buscar constantment la qualitat és un dels 

reptes principals als quals diàriament s’enfronten 

tots els departaments de Mercadona per a poder 

oferir a “El Cap” productes, un a un, diferencials. 

Per a aconseguir-ho, aborda cada referència indi-

vidualment, en cada acte de compra i de consum, 

per a contrastar que respon a les elevades exi-

gències de qualitat de la companyia i que, dins de 

la seua vida útil, responga sempre a dos criteris 

imprescindibles: estar bo, és a dir, amb bon sabor, 

olor, color i textura; i ser bo, és a dir, que siga un 

producte segur per al consum, saludable per al cos, 

sostenible amb el planeta i socialment responsable.

Gràcies a tot este treball, que s’ha incrementat en 

2021 després de detectar una clara oportunitat de 

millora, Mercadona disposa d’un assortiment eficaç 

compost per uns 8.000 productes. Un assortiment 

“viu” que s’adapta a les necessitats canviants dels 

clients en alimentació, neteja de la llar, higiene 

personal i cura de mascotes, que, a més, té una 

qualitat contundent i garantix la seguretat alimen-

tària. I tot això, a un preu imbatible, com correspon 

a l’estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), que la 

companyia impulsa des de 1993 i amb la qual, a 

més d’oferir a “El Cap” el carro de la compra de 

major qualitat al preu més baix possible, afavorix 

el consum responsable i, per tant, la reducció del 

balafiament.

Evolució i treball constants

Per a poder definir este assortiment eficaç, Mer-

cadona disposa d’un equip del qual formen part 

1.200 persones entre els departaments de pres-

cripció i de compres. D’esta manera, els primers 

són els responsables de detectar les noves neces-

sitats, bé per mitjà de l’anàlisi de mercat bé per 

la relació directa amb els clients a peu de botiga 

i a través de la coinnovació, i d’establir qualitat, 

assortiment i preu. Per la seua part, els segons 

s’encarreguen de buscar el proveïdor més espe-

cialitzat en el producte concret, amb el qual es 

col·labora per a oferir una resposta que cobrisca 

la nova necessitat.
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Qualitat basada en la coinnovació

Per a garantir la qualitat en l’assortiment, la companyia 

compta amb la col·laboració dels “Caps” a través del seu 

Model de Coinnovació. Així, disposa de 21 centres de coin-

novació, repartits entre Espanya i Portugal, en els quals 

treballa un equip de 230 especialistes.

Al setembre de 2021, Mercadona va inaugurar un nou centre 

de coinnovació, el segon de Portugal, a la ciutat de Lisboa. 

Amb una superfície de 2.400 m2, per a la construcció d’es-

tes instal·lacions s’han invertit 2,2 milions d’euros. Gràcies 

a este esforç inversor s’ha dotat la companyia d’un altre 

“macrolaboratori” d’idees, en este cas amb diverses àrees 

de treball, entre les quals es troba un espai de cuina, un al-

tre per a degustacions a cegues, un tercer per a recrear la 

disposició dels productes en els lineals, un auditori i diverses 

sales de reunions.

En estos centres, la companyia ha mantingut en 2021 un 

total de 13.500 sessions de treball amb els “Caps enamo-

rats”, aquells que sempre buscaran un producte quan no 

el tenen, independentment d’on estiga, que han permés 

desenvolupar 550 novetats i 520 millores, com, per exem-

ple, els nous xiclets amb probiòtic Deliplus, resultat de la 

investigació científica de la biotecnològica ADM Biopolis i 

de l’aposta per la innovació del Proveïdor Totaler Chic-Kles. 

Este producte, que arriba als lineals després d’una dècada 

d’investigació, és el primer en este negoci que inclou un 

probiòtic amb funció reductora del greix abdominal i vis-

ceral, després d’haver sigut contrastat en diversos estudis i 

assajos clínics. La companyia ha incorporat també diverses 

novetats en l’assortiment de frescos, com és el cas del panet 

de pistatxo i fruites roges, elaborat per Proveïdor Totaler 

Panidor; o el pastís de formatge del Proveïdor Totaler Gran-

derroble Desserts, en el qual s’ha millorat la recepta perquè 

els “Caps” celíacs el puguen consumir.

Tot este treball col·laboratiu ha permés a la companyia, un 

any més, fer valer el seu Model de Coinnovació, totalment 

diferencial, i tindre l’oferta més completa del mercat: un 

assortiment de màxima qualitat, també diferencial, basat en 

l’especialització, i totalment adaptat als gustos i els costums 

dels clients espanyols i portuguesos, i també a les caracte-

rístiques pròpies de cada zona on té presència.

13.500
sessions amb “Caps”

12.000
a Espanya

1.500
a Portugal
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Període  
de proves

L’especialista du a terme  

sessions de coinnovació amb 

“El Cap”, ja siga als centres 

de coinnovació o a sa casa, 

on es tasta el producte per a 

comprovar si complix les seues 

expectatives

Fase de 
decisió

Si el producte complix les 

expectatives de “El Cap”, es 

posa a la venda a les botigues 

de Mercadona

5

2 S’escolta  
“El Cap”

Selecció dels “Caps” 

enamorats d’estos productes 

i, amb la seua col·laboració, 

du a terme les sessions de 

coinnovació per a definir 

les característiques del 

producte

3

2
 

14

Buscar el  
proveïdor  

especialista

El gerent de compres, en 

col·laboració amb el Proveïdor 

Totaler seleccionat, establix la 

fórmula o la recepta necessària 

perquè es complisquen els 

atributs definits

Nova necessitat 
detectada

L’especialista, ja siga a peu 

de botiga, per canals oficials, 

veient la venda o analitzant 

tendències de mercat, capta 

que “El Cap” té una nova 

necessitat que no se li oferix

1

4

Algunes innovacions i millores de qualitat de Mercadona en 2021

“El Cap”
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Adaptació als nous temps 

Un dels reptes als quals s’enfronta Mercadona any 

rere any és adaptar-se als nous hàbits i contextos 

alimentaris. Això implica disposar, d’una banda, 

d’un assortiment “viu” i, de l’altra banda, de l’agi-

litat suficient per a oferir-los, una vegada detec-

tades les necessitats canviants dels “Caps”, una 

resposta contundent per mitjà d’un producte de 

qualitat que satisfaça les seues expectatives. 

En este entorn s’emmarca el treball que la compa-

nyia ha dut a terme, durant més de 20 anys, per 

a donar resposta a col·lectius amb intoleràncies o 

al·lèrgies alimentàries concretes, com és el cas de 

les persones celíaques. Durant 2021, Mercadona 

ha continuat treballant per a ampliar l’assortiment 

sense gluten amb la col·laboració constant que 

manté amb proveïdors especialistes i diferents en-

titats de referència a Espanya i Portugal, la qual 

cosa li ha permés tancar l’any amb un total de 

1.400 referències lliures de gluten, entre les quals 

s’han donat d’alta novetats com el pa d’hambur-

guesa o els capritxos de pernil. En este sentit, els 

esforços que s’han fet també han sigut rellevants 

en l’assortiment sense lactosa, amb la incorpora-

ció, per exemple, dels formatgets Hacendado en 

porcions. Per a tot este treball, ha comptat, en tot 

moment, amb la col·laboració estreta de nombro-

ses entitats de referència a Espanya, com la Fede-

ració d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE) 

i les seues associacions autonòmiques, Celíacs de 

Catalunya (SMAP), l’Associació d’Intolerants a 

la Lactosa d’Espanya (ADILAC), l’Associació de 

Celíacs i Sensibles al Gluten (ACSG), l’Associació 

Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments 

i Làtex (AEPNAA) i l'Associação Portuguesa de 

Celíacos (APC).

Mercadona també és conscient del rol que ha d’as-

sumir per a promoure uns hàbits alimentaris salu-

dables i del compromís que ha de mantindre per 

a oferir productes que els promoguen. Amb esta 

finalitat, fa anys que està involucrada en projectes 

diversos, com l’Estratègia Nacional sobre Nutrició, 

Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat (NAOS); 

o el Codi d’Autoregulació de la Publicitat (codi 

PAOS), també del Ministeri de Sanitat. Cal destacar, 

a més, que en 2021 ha conclòs el Pla de col·labora-

ció per a la millora dels aliments i begudes elaborat 

per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària 

i Nutrició (AESAN). Gràcies a esta iniciativa, a la 

qual la companyia es va adscriure en 2018, s’han 

reformulat més de 400 productes.

Amb la participació en este tipus de programes, 

Mercadona posa a la disposició de la societat els 

seus coneixements sobre nutrició. Però també la 

capacitat d’innovació i l’aposta pel rigor científic, 

factors que en conjunt permeten oferir un assor-

timent saludable i de qualitat, que contribuïxen 

a millorar el benestar i la qualitat de vida de les 

persones. 

En este context, al llarg de 2021 la companyia ha 

continuat destinant importants esforços a incor-

porar alternatives saludables amb una qualitat 

altíssima, amb l’objectiu d’oferir un assortiment 

que garantisca una dieta equilibrada al preu més 

competitiu possible, com, per exemple, els cereals 

avena crunchy, una novetat fabricada pel Proveï-

dor Totaler Dailycer; o el lluç al natural, producte 

innovador del Proveïdor Totaler A Poveira. 

També s’ha centrat a millorar l’assortiment per 

a fer-lo més saludable. Així, ha reduït additius, 

greixos, sucres i sal en diverses referències, com 

és el cas de les verdures torrades, en les quals 

el Proveïdor Totaler Elaborados Naturales de la 

Ribera no introduïx additius; el rostit de pollastre 
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farcit d’ou, pernil i formatge del Proveïdor Totaler 

Cinco Tenedores, amb un 57 % menys de greix; 

les begudes isotòniques del Proveïdor Totaler 

San Benedetto, amb menys sucres; el refresc de 

taronja amb gas del Proveïdor Totaler Refresco 

Iberia, que ha eliminat 3 grams de sucre per litre; 

o el cacauet torrat 0 % sal, elaborat pel Proveïdor 

Totaler Importaco. 

A més, per a adaptar-se als nous contextos i hàbits 

alimentaris, Mercadona ha continuat incorporant 

als seus lineals productes d’origen vegetal, aptes, 

segons cada cas, per a vegetarians i vegans. Com 

a mostra, la secció A Punt per a Menjar, oferix des 

de fa mesos una ensalada de cuscús amb salsa 

de coriandre, o el nou quefir de coco, elaborat pel 

Proveïdor Totaler Productes del Moianès.

Transparència en l’etiquetatge

En el seu compromís amb la qualitat en l’assorti-

ment, Mercadona manté una relació de comuni-

cació constant amb els clients basada en la trans-

parència, conscient de la importància que té no 

solament oferir informació, sinó fer-ho de manera 

constant, accessible i veraç. D’esta manera, cada 

“Cap” té la possibilitat de triar, lliurement, els ali-

ments que vol incloure en les seues dietes i, a més, 

disposar d’un criteri més ampli per a introduir pro-

ductes que contribuïsquen a mantindre una dieta 

més saludable i equilibrada.

Per a aconseguir este objectiu, la companyia té un 

mètode propi, que aposta pels principis d’identi-

ficació i informació en l’etiquetatge, a través del 

qual fa anys que identifica amb transparència en 

tots els productes de les seues marques pròpies, 

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy, els 

proveïdors fabricadors, i oferix, a més, informació 

rellevant per als “Caps” sobre cada referència del 

seu assortiment eficaç.

Marques pròpies

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus 

i Compy són, entre altres, marques 

que Mercadona desenvolupa des de 

1996, els fabricants de les quals estan 

clarament identificats en l’etiquetatge

“El Cap”
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Assortiment  
més saludable

Noves varietats 

 de pans amb farines 

100 % 
integrals

Millora de receptes amb 

eliminació  
d’additius

Aposta per  

productes frescos 

Begudes vegetals 

sense sucres afegits

Nous productes per a 

al·lèrgics i 

 intolerants

Més varietat  
per a dietes  

vegetarianes i veganes
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Este projecte, a més, ha fet de la sostenibilitat un 

dels pilars de la seua estructura: amb unes instal-

lacions que aprofiten al màxim l’eficiència i una es-

tratègia que fomenta el consum conscient i crític, 

que es guia per criteris socials i mediambientals i 

que perseguix l’objectiu clar de garantir un consum 

de productes de màxima qualitat amb el mínim im-

pacte possible, i d'esta manera contribuïx a millorar 

la vida de les persones que habiten este planeta i 

de les generacions futures.

De fet, gràcies al desenvolupament de la Botiga 8, 

Mercadona continua generant estalvis energètics 

de fins a un 40 % respecte a una botiga conven-

cional, conseqüència de la combinació de factors 

molt diversos, com, entre altres, l’aposta per la  

il·luminació LED o l’ús d’envolupants tèrmiques en 

façanes i sòls millorats.

En este àmbit, la companyia ha continuat apostant 

per les energies renovables amb el muntatge de 

9.000 plaques solars en 34 supermercats. Així, Mer-

cadona disposa d’un total de 44 botigues a Espa-

nya i Portugal amb estes instal·lacions. Els panells 

fotovoltaics situats a les cobertes de les botigues 

suposa un total de 4.418 kWn de potència nomi-

nal instal·lada i una producció de 5.964 MWh/any,  

equivalents a 1.849 tones de CO
2
 emeses. Així ma-

teix, s’han implantat sistemes de fred industrial en 

163 botigues amb tecnologies basades en gasos 

refrigerants respectuoses amb el medi ambient.

A Punt per a Menjar

En 2021, Mercadona ha continuat ampliant la secció 

A Punt per a Menjar a Espanya i Pronto a Comer a 

Portugal, que a l’acabament l’any estava instaurada 

en 824 supermercats de la cadena. 

En esta secció, els “Caps” poden disfrutar d’un as-

sortiment de plats preparats variats i de qualitat, 

a la qual s’han incorporat porcions de pizza indi-

viduals als dos països, macarrons gratinats a les 

795 botigues d’Espanya que oferixen este servici i 

1.2 Una cultura corporativa basada 

en l’excel·lència en el servici

Mercadona manté una aposta constant per la qua-

litat, que entén d’una manera transversal i multidi-

mensional. Per a això, disposa des de 1993 d’un 

model de gestió propi, el Model de Qualitat Total, 

amb el qual oferix transparència i participació als 

“Caps” i que té l’objectiu de donar resposta a les 

seues necessitats i expectatives. En 2021, tota la 

cadena de muntatge de Mercadona s’ha esfor-

çat per millorar la qualitat en tots els processos 

i servicis.

Supermercats eficients (Botiga 8) 

Mercadona ha continuat reforçant en 2021 la seua 

xarxa de supermercats i, gràcies a un esforç inver-

sor de 894 milions d’euros, ha acabat l’any amb un 

total de 1.662 botigues, després d’haver-ne inau-

gurat 70 a Espanya i 9 a Portugal i que n’hagen 

tancat un total de 58 que no s’adaptaven als es-

tàndards actuals de qualitat de la cadena. 

D’esta inversió total, Mercadona ha destinat 438 

milions d’euros a les noves obertures i 263 a re-

formar 84 establiments per a adaptar-los al Model 

de Botiga Eficient (Botiga 8). Així mateix, s’han 

invertit 12 milions d’euros en equipament per als 

supermercats, 69 en actuacions i 112 en l’adquisició 

de nous terrenys i locals.

Gràcies a això, la companyia disposa d’una xarxa 

de supermercats diferencial, amb 1.183 botigues 

eficients, 163 més que en 2020. Un projecte pioner 

iniciat a finals de 2016 amb l’objectiu de donar una 

major qualitat de servici als “Caps”, ja que els oferix 

una millor experiència de compra, amb un espai 

més ampli i confortable i una millor disposició de 

l’assortiment. 

Les Botigues 8 introduïxen tecnologies avantguar-

distes i importants avanços per al conjunt de la 

plantilla, amb servicis més moderns, amb eines 

i dispositius que optimitzen el flux d’informació 

a temps real i faciliten la col·laboració entre els 

treballadors. 
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perna de frango als 29 centres de Portugal. Totes 

estes novetats són fruit de la coinnovació entre 

especialistes i clients, que han participat en més 

de 300 sessions. També s’ha millorat el sabor i la 

textura de les llentilles, del pollastre fregit i de les 

truites; i s’ha adaptat el preu de les referències del 

Hot Deli, mitjà físic amb el qual la companyia oferix 

a “El Cap” l’opció de triar entre la família de rostits, 

ara més competitiu. Destaca també la prova que es 

fa en 15 botigues per a testar un model amb més 

opcions de lliure servici, que reduïx temps d’espera 

per a “El Cap” sense disminuir la qualitat dels plats. 

Supermercats Mercadona en 2021

795
a Espanya

29
a Portugal824

supermercats amb A Punt per 
a Menjar i Pronto a Comer

1.633
a Espanya

84
botigues reformades per 
a adaptar-les al Model de 

Botiga Eficient

29
a Portugal

1.183
botigues eficients (Botiga 8)

1.662 
botigues

112
milions d’euros en nous terrenys i locals

894
milions d’euros invertits

438
milions d’euros  
en obertures

69
milions d’euros  
en actuacions

12
milions d’euros  
en equipament

263
milions d’euros  

en reformes

“El Cap”
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Mercadona Online

Dins del doble compromís d’oferir un servici de 

qualitat a “El Cap” i d’adaptar-se a les seues ne-

cessitats reals, Mercadona va decidir l’any 2016 

començar a redefinir el servici de compra online. 

Amb esta finalitat, va iniciar el disseny i la imple-

mentació del model de Ruscos, magatzems que 

destina exclusivament a comandes online amb 

l’objectiu d’optimitzar i agilitar tant la preparació 

com el repartiment de les comandes, la qual cosa 

suposa una millora en la productivitat i un estalvi 

de temps. 

Cinc anys després, Mercadona Online ha aconse-

guit consolidar-se fins a elevar en 2021 les vendes 

fins als 257 milions d’euros. Esta xifra representa 

un creixement del 45 % respecte a l’any anterior. 

Així mateix, la companyia ha incrementat el nom-

bre de comandes fins als 1,8 milions, enfront dels 

1,2 milions de 2020, i disposa d’un total de 1.636 

treballadores i treballadors amb treball estable i de 

qualitat, entre els quals es troba, a més de l’equip 

dels Ruscos, Mercadona Tech, divisió tecnològica 

que ha desenvolupat els processos i la tecnologia 

d’este projecte.

Per a poder comptar amb la confiança dels “Caps” 

que compren per este canal, Mercadona disposa 

actualment de tres Ruscos, situats a Barcelona, Ma-

drid i València, als quals la companyia preveu in-

corporar-ne en 2022 dos de nous, un a Alacant i un 

altre a Sevilla. El primer comportarà una inversió de 

14 milions d’euros i la participació de 25 proveïdors  

locals, que donaran faena a 150 persones. El Rusc 

de Sevilla es construirà sobre una parcel·la de més 

de 30.000 metres quadrats a la zona d’Higuerón 

Sur, per al qual Mercadona destinarà una inversió 

similar a la d’Alacant, també pròxima als 14 milions 

d’euros.

Estos centres de distribució estan adaptats espe-

cialment per al repartiment conegut com a “última 

milla”, per la qual cosa la flota de Mercadona On-

line està composta per vehicles de gas que poden 

transportar fins a 15 comandes i que, a més, han 

sigut dissenyats exclusivament amb tres zones de 

temperatura adaptades a cada tipus de producte: 

temperatura ambient, refrigerat i congelat. També 

incorpora un sistema de descàrrega mecanitzat 

que minimitza la manipulació de la càrrega, amb 

la consegüent reducció de sobreesforços per a les 

treballadores i els treballadors i la disminució del 

temps de descàrrega.

En este sentit, cal destacar que els Ruscos s'han 

dissenyat, a més, amb l’objectiu d’aconseguir la 

màxima eficiència en la preparació de les coman-

des, com posa de manifest el fet que els encàr-

recs en la zona d’emmagatzematge en fred per 

a productes congelats s’organitzen de manera 

perimetral, la qual cosa evita que la treballadora o 

treballador estiga dins de la cambra.

En 2021, i amb l’objectiu de continuar creixent i 

definint noves solucions per a arribar a més llars, 

la companyia ha començat a desenvolupar la Nova 

Telecompra. Este model, en període de proves en 

dos botigues de la província de Castelló i en una de 

Tarragona, està pensat per a cobrir les necessitats 

dels “Caps” online en aquelles zones amb menys 

densitat de comandes, en les quals la botiga és 

suficient per a cobrir la demanda. Els clients prò-

xims a estos supermercats fan la comanda en la 

renovada pàgina web o des de l’aplicació mòbil, 

i es preparen i s’envien des de les botigues uti-

litzant els mateixos processos i tecnologies que 

en els Ruscos, fet que permet reduir el temps de 

preparació, aprofitar millor els mitjans físics i reduir 

sobreesforços al treballador. En la mateixa línia, 

Mercadona està testant en una botiga de Gandia 

(València) un nou model de venda online, anome-

nat Bresca, que té l’objectiu d’ampliar el radi d’ac-

ció dels Ruscos. Així, les comandes es preparen 

al Rusc de València i es porten fins a esta botiga 

de la comarca de la Safor en un tràiler perquè els 

repartidors de Mercadona Online els recullen i els 

repartisquen als “Caps”.
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Mercadona Online en 2021 

257
milions d’euros 
de facturació

1,8
milions de 
comandes

1.636 
treballadores i 
treballadors 

Héctor, treballador de Rusc de Vara de Quart, València.  

Marcos, treballador de la Nova Telecompra en proves, al supermercat 
d’Avinguda Europa a la Vall d’Uixó, Castelló.

Detall de l’interior de les instal·lacions de Mercadona Tech a València.

Ainara, treballadora de la Nova Telecompra en proves, al supermercat 
de Camp Clar a Tarragona.
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Servici d’Atenció al Client

Per a Mercadona, la comunicació i el diàleg són 

eines fonamentals per a relacionar-se amb “El 

Cap”, donar informació rellevant i d’interés sobre 

la companyia, detectar possibles contingències i 

oferir solucions àgils i eficaces. Per a fer-ho, compta 

amb un equip de 83 persones (69 a Espanya i 14 

a Portugal), que conformen el Servici d’Atenció al 

Client (SAC) de l’empresa i des del qual es treballa 

diàriament per a reforçar la satisfacció dels clients. 

Este servici ha fet en 2021, novament, un esforç 

per a ser capaç de respondre a totes les consul-

tes rebudes al llarg de l’any, un total de 229.800 

(218.000 a Espanya i 11.800 a Portugal). Un tre-

ball que ha implicat, com cada any, l’anàlisi indi-

vidualitzada de cada dubte o suggeriment, que el 

mateix SAC s’encarrega de coordinar, traslladant a 

cada responsable, perquè es puga resoldre després 

adequadament. 

Mercadona també disposa de perfils en Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube i LinkedIn, la qual cosa 

implica un flux constant de comunicació amb els 

“Caps”. Per mitjà d’estes xarxes socials, la compa-

nyia ha sigut capaç, en 2021, de mantindre un total 

de 395.380 converses amb els clients, concreta-

ment 341.850 a Espanya i 53.530 a Portugal. Esta 

dada confirma que les xarxes socials no sols s’han 

convertit en un canal evident de comunicació, sinó 

que ho han fet d’una manera àgil i intuïtiva. 

La companyia també ha continuat donant respos-

ta als clients d’Espanya des de l’assistent virtual 

via WhatsApp, anomenat Carol, amb un servici 24 

hores al dia i set dies a la setmana, que en 2021 ha 

mantingut un total de 25.000 converses amb els 

clients. 

Així, el Servici d’Atenció al Client de Mercadona 

ha continuat evolucionant i millorant gràcies a la 

implantació d’una nova eina informàtica de gestió. 

Amb esta millora, no sols s’aconseguix tramitar els 

suggeriments amb més agilitat, sinó que es dota les 

persones que el componen d’una major eficiència i 

comoditat en el seu treball.

Canals d’atenció 
al client 

www.mercadona.es 

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona 

www.instagram.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

Espanya

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

Portugal
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Capítol 2

La implicació i la 
transparència amb 
El Treballador han 

sigut essencials per 
a consolidar l’èxit 

de Mercadona
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TL’elevat nivell de compromís de les 95.800 

persones que formen part del Projecte 

Mercadona ha fet possible que la companyia 

s’haja adaptat a un escenari tan impredictible 

com el viscut en 2021. I, a més, que ho haja fet 

amb agilitat i determinació, i amb la humilitat 

necessària per a corregir errors i aprendre’n. Al 

llarg de l’any, la transparència i la comunicació 

han sigut essencials per a aconseguir la 

implicació de les treballadores i treballadors, 

que són un dels majors actius de la companyia 

i els artífexs del seu èxit. Perquè si ells satisfan 

“El Cap”, Mercadona avança .E
l T

re
b

a
lla

d
o

r 
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2.1 Treball de qualitat

Obsessionada amb l’excel·lència en el servici, la 

companyia és conscient que, per a poder oferir-la, 

ha de disposar d’uns recursos humans de qualitat, 

la qual cosa implica invertir en les persones i oferir 

unes condicions que els satisfacen i motiven per a 

fer el seu treball rutinari de la millor manera possible.

Gràcies a això, ha aconseguit consolidar, any rere 

any, una plantilla excepcional i d’alt rendiment; un 

equip cohesionat i compromés amb un objectiu 

comú: satisfer “El Cap” per mitjà de la qualitat. 

Distribució  
de la plantilla

95.800 
treballadores i  

treballadors fixos

93.300
a Espanya

2.500
a Portugal

Indicadors de plantilla

El factor clau de l’expansió, creixement i evolució del 

Projecte Mercadona són quantes treballadors i tre-

balladors componen la seua plantilla, un equip pro-

fessional de 95.800 persones, que constituïx el seu 

principal actiu. El treball, l'esforç i la implicació diaris 

de la plantilla exercixen un efecte tractor fonamental 

perquè la companyia puga fer front en cada exercici 

a diferents reptes i continue liderant, de manera sos-

tinguda i sostenible, un sector molt competitiu. 

81  %
botigues 

11  %
logística 

8  %
oficines À

re
a
 d

’a
c
ti

v
it

a
t

E
d

a
ts

32  %
30-39 anys

14 %
fins a 29 anys 

41  %
40-49 anys

13  %
més de 50 anyss G

è
n

e
re

39  %
hòmens

61  %
dones 
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Creació de treball estable i de qualitat

Per a mantindre este profund nivell de compro-

mís i l’elevat rendiment del conjunt de la plan-

tilla, Mercadona manté una política de recursos 

humans que aposta per la veritat universal de 

“per a poder rebre, primer cal donar”. Per això, 

oferix llocs de treball de qualitat en els quals les 

persones poden créixer professionalment, en un 

entorn laboral estable, amb salaris per damunt 

de la mitjana del sector i plans de formació, tant 

generals com específics, des dels quals puguen 

continuar creixent professionalment. Un entorn, 

a més, que fomenta el treball en equip i que creu 

en el talent de les persones, que valora les seues 

aptituds i capacitats i que entén que la igualtat 

d’oportunitats i de reconeixements, la diversitat 

i la conciliació generen un retorn evident i són 

indispensables.

Estos recursos humans, capaços de traslladar l’alt 

rendiment i la implicació als seus treballs més ru-

tinaris, han tornat a créixer un any més, després 

d’haver incorporat durant 2021 un total de 800 

persones, totes amb contractes fixos i de qualitat, 

que eleva el total a 95.800 persones, de les quals, 

93.300 conformen la plantilla d’Espanya i les al-

tres 2.500 treballen a Portugal. 

La política de recursos humans de la companyia 

juga un paper fonamental tant per a la captació 

del nou talent com per a la retenció del ja exis-

tent. I ho fa a través del que en la companyia es 

coneix com a “lot de valor”, és a dir, de promoure 

unes condicions laborals altament competitives, 

tant en l’entorn econòmic com en el de la conci-

liació o el del desenvolupament professional. 

Taula de salaris del personal base de Mercadona en 12 mensualitats

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

Brut/mes *1.425 € 1.565 € 1.738 € *1.929 €

Net/mes 1.242 € 1.313 € 1.436 € 1.572 €

Espanya

En vigor 01/01/2022

Increment de l’IPC del 6,5 %

*  El salari mínim en Mercadona Espanya és aproximadament un 27 % superior al salari mínim interprofessional  
(1.126 € brut/mes), i en l’últim tram, més de 4 anys, un 71 % més (pagues extra incloses).

27 % 71 %al salari  
mínim interprofessional 

al salari  
mínim interprofessional

Al dos països, al sou brut anual cal afegir la prima per objectius, que des del primer any d’antiguitat i fins a arribar al 
tram 5 és d’una mensualitat, i a partir del segon any com a tram 5, dos mensualitats. 
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De fet, totes les noves incorporacions, des del 

primer dia, inicien un pla d’acolliment general i 

específic per a conéixer en profunditat les carac-

terístiques del Model de Mercadona: una iniciati-

va transformadora basada en el creixement com-

partit, que perseguix, com a empresa, contribuir 

a generar ocupació, prosperitat i riquesa.

Per a tot això, a més, la companyia manté des 

de fa dècades una política retributiva que aposta 

per les persones i que reconeix el seu esforç. Ho 

fa amb sous per damunt de la mitjana del sector 

i molt per damunt del salari mínim interprofes-

sional (SMI). I, també, per mitjà d’una política de 

retribució variable amb la qual recompensa la im-

plicació, l’alt rendiment i la productivitat. 

En 2021, any en què la plantilla ha tornat a de-

mostrar que és capaç d’enfrontar-se a qualse-

vol repte, molt especialment en uns mesos que 

encara s’han vist marcats per la incertesa de la 

pandèmia, la companyia ha tornat a mostrar el 

compromís amb el conjunt de les treballadores i 

treballadors que, diàriament, continuen fent del 

Projecte Mercadona una realitat. Amb esta fina-

litat, ha compartit part dels seus beneficis obtin-

guts al llarg de l’exercici amb totes les persones 

que tenen més d’un any d’antiguitat i la implicació 

de les quals ha permés complir els objectius per-

sonals específicament pactats per al seu lloc de 

treball. En concret, s’ha repartit entre el 99 % de 

les treballadores i treballadors que han aconse-

guit estes metes un total de 375 milions d’euros. 

Antiguitat Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5

Brut/mes *932 € 1.034 € 1.148 € 1.274 € *1.414 €

Net/mes 783 € 846 € 924 € 990 € 1.085 €

Portugal

*  El salari mínim en Mercadona Portugal és aproximadament un 13 % superior al salari mínim nacional (823 € brut/mes), 
i en l’últim tram és un 72 % més (pagues extra incloses).

En vigor 01/01/2022

Increment de l’IPC del 2,7 %

13 % 72 %al salari  
mínim nacional  

al salari 
mínim nacional  
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Un Model reconegut internacionalment

Mercadona busca contribuir a millorar la qualitat 

de vida de les persones i a innovar per a trans-

formar la societat, a través d’una visió conjunta 

compartida per tots els qui formen el Projecte 

Mercadona: “Ser una empresa que la gent vulga 

que existisca i se’n senta orgullosa”. 

En l’àmbit laboral, el Model de Qualitat Total del 

Projecte Mercadona està dissenyat per i per a les 

persones, la qual cosa es traduïx en un Model de 

Recursos Humans que valora el talent i que apos-

ta per la inclusió i la col·laboració, conscient que 

el caràcter diferencial de la plantilla no radica en 

les individualitats, sinó en la suma de comple-

mentarietats, que cohesiona i fa més gran l’equip.

Esta manera d'apostar pel talent i de gestio-

nar-lo ha sigut reconeguda un any més pel pe-

riòdic Financial Times i l’empresa d’investigació 

de mercats Statista en el seu rànquing Financial 

Times Diversity Leaders. Mercadona ha ocupat la 

desena posició en reconeixement a la gestió de 

la diversitat en el grup del comerç majorista.

En este sentit, el model de gestió de recursos 

humans de Mercadona ja va ser premiat per Har-

vard Business Review, que va considerar que la 

companyia “trau el màxim rendiment de la plan-

tilla en aprofitar les seues aptituds creatives i la 

resolució de problemes per a introduir millores”.

Uns reconeixements que reflectixen l’aposta sos-

tinguda que la companyia fa, des de la seua fun-

dació, per a convertir-se en una de les empreses 

que millor tracta els seus recursos humans i que 

representen una oportunitat d’aprenentatge per 

a introduir millores que contribuïsquen al des-

envolupament personal i professional de la seua 

plantilla.

4848



Carlos, treballador del supermercat de Martiricos a Màlaga. 49

El Treballador



2.2 Un model que aporta valor

Per a Mercadona, la qualitat laboral és un factor 

clau per a garantir el creixement i desenvolupament 

de la companyia. Per això invertix any rere any re-

cursos importants, tant personals com materials, 

per a afavorir iniciatives amb les quals poder con-

tinuar construint un entorn laboral diferencial. Un 

entorn en el qual cada persona de la plantilla, tant 

individualment com col·lectivament, tinga sempre 

l’oportunitat de créixer professionalment, d’aprofi-

tar i millorar les seues aptituds i talent i, també, de 

veure que es reconeix el seu esforç i treball. 

Activo2: una eina per a la plantilla

Precisament, un dels recursos més rellevants que la 

companyia ha reforçat en 2021 ha sigut l’eina Acti-

vo2, aplicació mòbil d’ús intern que al llarg de l’any 

s’ha consolidat com un dels principals canals de 

comunicació interna. Gràcies a esta aplicació mò-

bil de desenvolupament propi, la plantilla ha estat 

puntualment informada no solament de l’evolució 

de l’empresa, sinó de moviments importants com 

ara inauguracions de botigues o blocs logístics, i 

també de cada novetat, tant en els processos in-

terns com en l’assortiment.

Activo2, a més, és una eina col·laborativa que pro-

mou la implicació de tots els recursos humans de 

Mercadona, que poden incorporar els seus inputs 

online. D’esta manera, afavorix el diàleg directe i 

àgil, i facilita el fet de buscar conjuntament solu-

cions i prendre decisions, atés que cada respon-

sable pot contestar als dubtes plantejats per les 

treballadores i els treballadors i fins i tot validar els 

suggeriments que facen per a introduir millores en 

els processos i productes. 

En 2021, per mitjà d’este canal s’han fet 268 publi-

cacions sobre diferents temes, amb una mitjana, 

a més, de 110 comentaris per publicació, 29.000 

en total. Uns continguts que han obtingut un to-

tal de 36.000 “m’agrada” i 16,5 milions de visua-

litzacions per part dels usuaris. A això cal sumar 

els 950 exemples que la plantilla ha compartit, una 

implicació que posa de manifest el potencial d’esta 

eina interna.

Formació i foment del talent

Amb l’objectiu de mantindre i impulsar un entorn 

laboral de qualitat, la companyia ha tornat a apos-

tar per la formació com a motor del creixement de 

les persones que componen la seua plantilla. Per a 

aconseguir-ho, en 2021 ha invertit més de 92 mi-

lions d’euros per a continuar millorant les habilitats 

de les treballadores i treballadors amb plans de 

formació de caràcter transversal.

A causa dels riscos derivats de la pandèmia, i per a 

protegir la salut i la seguretat dels qui formen part 

de l’empresa, Mercadona va decidir en 2020 adap-

tar part dels seus plans d’aprenentatge al format 

online, i ha mantingut esta iniciativa en l’exercici 

2021. La companyia ha hagut de fer una inversió 

de 137.000 euros i dotar les instal·lacions de pro-

grames i dispositius per a impartir formacions per 

videoconferència. És el cas de 6.500 perfumeres i 

perfumers, els quals, en un termini d’un mes, van 

rebre formació en el seu lloc de treball, de manera 

que es va produir un estalvi significatiu de temps 

i costos. 

En esta política formativa destaquen els plans rela-

cionats amb la transmissió del Model de Mercado-

na, que permeten explicar detalladament a les no-

ves treballadores i treballadors els seus fonaments 

per a optimitzar les seues habilitats i ser més efi-

cients en el treball rutinari. 

Dins de la formació específica, cal esmentar els 

cursos formatius destinats al seu personal direc-

tiu, que la companyia va posar en marxa en 2009. 
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Més d’una dècada després, este curs es manté vi-

gent i ha permés enfortir els recursos humans de 

la companyia, després d’haver millorat la capaci-

tat de lideratge i gestió de les 547 persones, tant 

a Espanya com a Portugal, que han format part 

del programa Directius Líders de Mercadona 2021, 

amb una inversió mitjana per persona que supera 

els 20.000 euros. 

Al llarg de l’any, la companyia ha intensificat el 

desenvolupament del programa de formació propi 

que va decidir posar en marxa en 2020 per a millo-

rar l’especialització de les persones que s’incorpo-

ren a diferents llocs en els departaments de Com-

pres. Així, per mitjà del Projecte LIFE (Laboratori 

d’Incorporació, Formació i Evolució), un total de 

57 persones, liderades per tutores i tutors interns, 

han perfeccionat els seus recursos i han promocio-

nat en estos departaments, per a continuar perse-

guint l’objectiu de qualitat contundent a uns preus 

imbatibles. 

A més, un total de 890 persones han sigut pro-

mocionades, gràcies a la seua vàlua i implicació, a 

llocs de major responsabilitat a Espanya i Portugal 

des dels quals continuar contribuint a la transfor-

mació constant en què es troba Mercadona. Així, 

la inversió en formació és apostar en qualitat la-

boral, en les persones i, per tant, en el futur de la 

companyia. 

Jenifer, Tere, Lidia, Verónica, Yentani i Cristina, treballadores de Mercadona durant una formació d’A Punt per a Menjar. 51
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Foment de la igualtat i diversitat

Mercadona manté una política de recursos humans 

en la qual el respecte a la igualtat i a la diversitat 

són valors transversals, i l’aplicació d'estos valors 

revertix positivament en tots els components del 

Model. D’esta manera, destina importants recur-

sos perquè el conjunt de la plantilla entenga que 

el Projecte Mercadona és un projecte que creix al 

ritme que ho fan les persones que el conformen. 

La companyia desenvolupa, tant a Espanya com 

a Portugal, una política de neutralitat corporativa 

que ni tolera ni admet cap tipus de discriminació, 

siga per raó de gènere, orientació sexual, estat ci-

vil, discapacitat, edat, raça, conviccions polítiques 

i/o religioses, afiliació sindical o de qualsevol tipus.

En este context, la companyia va firmar en 2009 

el primer Pla d’Igualtat, amb el qual es compro-

metia a continuar estudiant i introduint, en col·la-

boració amb el conjunt de la plantilla, millores per 

a avançar en la igualtat de tracte i oportunitats 

entre dones i hòmens. Dotze anys després, este 

compromís continua vigent i el Pla d’Igualtat ac-

tual (2019-2023), s’acaba d’actualitzar per a adap-

tar-se al desenvolupament normatiu en matèria 

d’igualtat, de manera que reforça el compromís 

de la companyia amb l’equitat retributiva. 

Esta realitat queda avalada també, any rere any, 

per les dades, tal com reflectix el fet que el 61 % de 

la plantilla, al tancament de 2021, siguen dones i 

que, a més, hi haja un total de 2.038 dones en llocs 

directius, el 45 % del total. I igualment es confirma 

a través dels plans de promoció interna existents, 

gràcies als quals 379 dones han accedit a llocs de 

més responsabilitat dins de la companyia.  

Mercadona i els seus representants sindicals te-

nen establit un protocol d’actuació en cas d’asset-

jament moral, sexual i per raó de sexe, amb el qual 

establix la via de denúncia i l’apertura d’una inves-

tigació. Des de 2013 està subscrita al Pacte d’Es-

tat contra la Violència de Gènere i pertany al grup 

Empreses per una Societat Lliure de Violència de 

Gènere. Amb este mateix grau de compromís, 

cada 25 de novembre participa activament en les 

campanyes de sensibilització amb motiu del Dia 

Internacional de l’Eliminació de la Violència con-

tra la Dona, que subscriu i recolza tant a Espanya 

com a Portugal. Al país lusità, a més, Irmãdona 

està adherida al Pacte Contra la Violència, impul-

sat per la Secretaria d’Estat per a la Ciutadania 

i Igualtat i amb la Comissió per a la Ciutadania i 

Igualtat de Gènere. 

En 2021, a més, la companyia ha promogut la 

col·laboració amb esdeveniments organitzats 

per a donar suport a les víctimes de violència de 

gènere, com la 8a edició de la “Carrera contra la 

violència de gènere”, que, amb motiu de la pan-

dèmia, en 2021 s’ha celebrat novament de manera 

virtual. En l’àmbit de la diversitat, la companyia  

manté obertes diferents col·laboracions, com és 

el cas del conveni de col·laboració amb la Fun-

dació ONCE, vigent des de 2019. Per mitjà d'este 

conveni participa amb esta entitat per a millorar 

la inclusió laboral de les persones amb diferents 

graus de discapacitat. En la mateixa línia, des de 

2016 col·labora també amb la Fundació Capacis, 

dedicada a la inserció social i laboral de persones 

amb discapacitat intel·lectual, i els seus usuaris 

s’encarreguen de la construcció i el manteniment 

dels jardins urbans que Mercadona té en diverses 

botigues. Una altra mostra és el Projecte Trenca-

dís, que dona faena a més de 1.000 persones de 

32 fundacions i centres ocupacionals per a l’ela-

boració dels murals fabricats amb esta tècnica 

de mosaic que decoren la secció de la pescate-

ria de totes les botigues de la cadena. Així, en 

conjunt, Mercadona dona faena a més de 4.000 

persones amb discapacitat, entre treballadores 

i treballadors de l’empresa i la seua col·labora-

ció en diferents projectes amb centres especials 

d’ocupació. 
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9

379
treballadores 

promocionades 

2.038
dones en llocs  

directius

1
 

4 

2 3

5

6 87

1. Estíbaliz, treballadora del supermercat de Barrio Buruntza a Andoain, Guipúscoa. 2. Jesús, treballador del supermercat d’Ensanche a Alcalá 
de Henares, Madrid. 3. Noelia, treballadora del supermercat d’Avenida de la Ilustración a Cadis. 4. Mónica, treballadora del supermercat d’Avin-
guda d’Orihuela a Alacant. 5. Talita, treballadora del supermercat de Santo André II a Santa María da Feira, Aveiro. 6. Edson, treballador del 
supermercat d’Avenida Sancho el Fuerte a Pamplona, Navarra. 7. Loli i Silvia, treballadores del supermercat d’Avinguda del Tèxtil a Ontinyent, 
València. 8. Luís, treballador del supermercat d’Avenida Oliveira Zina a Valongo, Porto.
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Mesures per a la conciliació

Disposar d’una plantilla excepcional implica con-

solidar, amb mesures pioneres, un model de gestió 

que incidix en la qualitat laboral, que analitza les 

necessitats de les persones i que establix meca-

nismes constants d’escolta per a detectar oportu-

nitats i oferir solucions dins de l’entorn de treball. 

D’esta manera, i per a afavorir el benestar de les 

treballadores i treballadors, promou, en tot mo-

ment, el respecte a la jornada laboral i la conciliació 

professional, personal i familiar.

Donada la rellevància que té la conciliació, moltes 

de les mesures que aplica la companyia, amb les 

quals establix compromisos que tracten de reduir 

els desequilibris i promoure condicions per a la 

millora de la conciliació, estan recollides en el Pla 

d’Igualtat 2019-2023, que forma part del Conveni 

Col·lectiu d’Empresa, firmat amb els sindicats UGT 

i CCOO. Com a exemple tenim l’excedència per a 

cuidar els descendents fins que el menor complis-

ca els 12 anys d’edat, per a cuidar familiars amb una 

duració de fins a cinc anys o per excedència per 

violència de gènere (en este cas, fins a tres anys 

d’espera i amb reserva del lloc de treball). O tam-

bé, la concessió de permisos per adopcions inter-

nacionals i la preferència per a la mobilitat geogrà-

fica per a cuidar familiars.

A més, en 2021 la companyia ha reforçat la Jornada 

5+2, una iniciativa que va decidir posar en marxa a 

l’agost de 2020. Amb este horari laboral, el personal 

base de botigues s’organitza la setmana en cinc dies 

de treball i dos de descans. També tenen huit caps 

de setmana llargs a l’any, de dissabte a dilluns, es pla-

nifiquen amb temps suficient les vacances i disposen 

d’un calendari anual amb tots els dies lliures especi-

ficats i la possibilitat, per als qui estan acollits a este 

tipus de jornada, de consultar el seu horari mensual 

des de l’aplicació mòbil interna Activo2. 

Totes estes iniciatives, que recolzen la correspon-

sabilitat i el repartiment equitatiu de les càrregues 

familiars, confirmen que el Projecte Mercadona està 

altament compromés amb la societat. Un projecte 

en el qual la qualitat es treballa de manera trans-

versal i que permet al conjunt de la plantilla créixer 

personalment i professionalment, i compatibilitzar 

este desenvolupament amb el de la seua vida fa-

miliar i personal. Així ho acrediten alguns fets com, 

per exemple, que en 2021, un total de 2.050 dones 

decidiren ser mares. O que 2.143 persones, mares i 

pares treballadors, hagen decidit allargar en 30 dies 

el permís per naixement, i 14.942 treballadores i tre-

balladors hagen optat durant estos dotze mesos 

per fer ús de la jornada reduïda.

Conciliació en 2021

2.143
persones van optar per ser 

mares i pares, i allargar 14.942
treballadores i treballadors que s’han 

beneficiat de jornades reduïdes30
dies el permís de 

naixement
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2.3 Protecció de la salut

Vetlar per la salut i la seguretat laboral de la plantilla 

és una responsabilitat que Mercadona assumix amb 

el màxim nivell de compromís. I molt especialment, 

en el context de pandèmia viscuda, que ha implicat 

un major esforç, individual i conjunt, per a poder ga-

rantir el desenvolupament de l’activitat en cada lloc 

de treball, i en cada procés, sense cap risc, la qual 

cosa ha permés que cada persona vinculada amb 

l’organització se sentira segura en l’aspecte sanitari. 

Pla de prevenció

Per a poder garantir el major grau de salut laboral 

i de seguretat en el treball, Mercadona manté ac-

tiu un Pla de Prevenció i Programa de Salut propi. 

Amb este programa es posen en marxa els diferents 

protocols i iniciatives, tant formatives com procedi-

mentals, per a evitar que es produïsquen malalties 

professionals i accidents de treball.

En 2021, la companyia, com fa cada any, ha revisat 

cada lloc de treball i cada procés, i ha introduït mi-

llores en matèria de prevenció. I, atés el context de 

pandèmia viscut, ha fet un esforç rellevant per a 

adaptar també cada lloc i procés a les condicions 

canviants. Tot este treball realitzat s’ha consensuat 

amb la representació legal dels treballadors a través 

del Comité de Seguretat i Salut.

En este sentit, i després d’aplicar i seguir sempre 

les indicacions del Ministeri de Sanitat, la companyia 

ha dotat tota la plantilla dels mitjans higiènics ne-

cessaris per a previndre el contagi del coronavirus, 

com les mascaretes corporatives reutilitzables, que 

han suposat una inversió superior als 5 milions d’eu-

ros, gels desinfectants, guants, paper i pantalles de 

protecció de metacrilat. A més, ha dut a terme un 

total de 125.000 desinfeccions preventives de zones 

i superfícies d’ús comú als centres de treball i 350 

analítiques de COVID-19 en superfícies, totes amb 

resultats favorables. 

Paral·lelament, la companyia ha col·laborat amb les 

autoritats sanitàries de les zones on té presència, 

promovent la vacunació COVID-19 i participant ac-

tivament en alguns casos, com per exemple amb 

la vacunació dels treballadors del bloc logístic de 

Riba-roja de Túria (València). A més, ha continuat 

adaptant diferents espais, fonamentalment als cen-

tres logístics, per a l’ús de proveïdors externs, com 

els de transport, per als quals s’han facilitat servicis 

d’ús exclusiu. I ha continuat insistint en la que consi-

dera una regla clau de prevenció de la COVID-19: les 

3M (mascareta, distància social i higiene de mans), 

que ha aplicat en tots els centres de treball.

Servici mèdic i 3C

Els processos de prevenció i salut laboral de Mer-

cadona són sempre liderats pel servici mèdic i de 

prevenció propi de la companyia, format per 197 

professionals, 108 metgesses i metges, 11 infer-

meres i infermers i 78 persones prestant atenció 

telefònica. Un equip multidisciplinari que, a més, 

compta amb el suport dels servicis de prevenció 

de Quirón Prevención, Previs, Preving i Cualtis, les 

9 mútues i els proveïdors de salut que donen co-

bertura a la plantilla de la companyia. L’equip de 

salut i seguretat de Mercadona ha reforçat en 2021 

la vigilància i ha aconseguit incrementar substan-

cialment la cultura de la companyia en matèria de 

prevenció.

En tot este procés, ha adquirit una rellevància es-

pecial el servici telefònic d’assistència sanitària 3C 

(Call Center COVID) que es va crear en 2020 per a 

donar assistència sanitària 24 hores al dia al con-

junt de la plantilla, tant a Espanya com a Portu-

gal. Gràcies a la bona acceptació i funcionament 

del servici, la companyia va decidir en 2021 am-

pliar l’espectre d’actuació i aprofitar este nou canal 

perquè les treballadores i treballadors puguen fer 

qualsevol tipus de consulta mèdica i no solament 

les relacionades amb la COVID-19. Així, el 3C ha in-

crementat els recursos i al tancament d’exercici te-

nia 78 professionals especialitzats en salut, 71 a Es-

panya i 7 a Portugal, que han atés més de 500.000 

consultes (476.843 a Espanya i 25.325 a Portugal).
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173
avaluacions de riscos dels nous 

centres i les reformes fetes

30,53 ‰*
d’incidència d’accidents de treball

27
dies de duració mitjana de la baixa

86 %
de cobertura d’exàmens de salut  

9,88
milions d’euros d’inversió en 
prevenció de riscos laborals

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

Pla de Prevenció 
I Programa de 
Salut en 2021   

Cristina, responsable d’obres al supermercat de la Nucia, Alacant. 57
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Capítol 3

Mercadona i  
El Proveïdor 

continuen avançant 
en el compromís  

de ser 100 % 
Totaler i fer-ho de 

manera radical 

58



PEn 2021, i amb l’objectiu d’avançar en el 

desenvolupament d’un assortiment eficaç, 

Mercadona i els seus proveïdors han adquirit 

el ferm compromís d’arribar a la meta per a ser 

100 % Totaler i fer-ho de manera radical, per a 

satisfer sempre “El Cap”. I és en el recorregut 

d’este camí on el coneixement del proveïdor 

especialista és fonamental per a prescriure 

als nostres clients productes de gran qualitat 

tots els dies a un preu imbatible. Assumir este 

desafiament de manera conjunta farà que 

la companyia construïsca un sòlid avantatge 

competitiu i diferencial .E
l P

ro
ve

ïd
o

r
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Crema facial Dragon’s Blood Antiox del Proveïdor Totaler  
Rofersam a les seues instal·lacions de Barcelona. 

3.1 Un objectiu comú: la qualitat   

El Proveïdor és una peça indispensable en el Pro-

jecte Mercadona, i la seua implicació, a través d’un 

compromís constant amb la qualitat i l’especialitza-

ció, s’ha convertit en un dels vectors de creixement 

fonamentals de la companyia. Tan diferencial que, 

des de fa anys, impulsa un model propi, el Model de 

Proveïdor Totaler, que es basa en la responsabilitat 

compartida, i en el qual la col·laboració i l’agilitat 

són atributs clau per a poder desenvolupar produc-

tes amb els quals poder oferir el millor assortiment 

als seus clients. 

El Model Totaler es regix per una sèrie de princi-

pis indispensables basats en la confiança mútua. 

Gràcies a això, els Proveïdors Totaler poden centrar 

tots els esforços a aprofitar el seu coneixement i 

especialització per a introduir solucions, a través de 

processos de coinnovació que tenen en compte les 

idees, els suggeriments i les opinions dels “Caps”. 

I tot, a més, amb el paraigua d’un criteri d’elabo-

ració ètic, que fomenta la producció sostenible i 

socialment responsable, que aplica i que exigix al 

conjunt de proveïdors bones pràctiques en matè-

ria de protecció ambiental, i que impulsa iniciatives 

basades en l’Economia Circular i en l’ús eficient dels 

recursos per a ajustar al màxim el consum de ma-

tèries primeres.

Des que es va posar en marxa, este model ha do-

nat excel·lents resultats com, per exemple, en la fa-

mília del vi Lambrusco, en la qual la companyia ja 

ha aconseguit prescriure la millor opció a “El Cap”. 

Però en altres casos encara no ha aconseguit este 

objectiu. Per això, Mercadona i els més de 1.500 

Proveïdors Totaler s’han fixat la meta comuna de 

desenvolupar un assortiment eficaç a un preu im-

batible que permeta obtindre rendibilitat en tots els 

productes. Per a aconseguir-ho, es fa indispensable 

la implicació de tota l’empresa per a buscar noves 

estratègies i eines, reafirmant que el primer objectiu 

és disposar de productes d’una gran qualitat, i el 

Ous del Proveïdor Totaler Avícola Son Perot a Mallorca, Illes Balears. 60



Formatges del Proveïdor Totaler Lactaçores a les seues instal·lacions de Ponta 
Delgada, Açores.

Pomes del Proveïdor Totaler Beyra D’ouro Fresh a Moimenta da Beira, 
Viseu. 

Proveïdor Totaler   

Proveïdor que manté un model de relació amb 

Mercadona basat en una relació a llarg ter-

mini amb contracte indefinit, sempre que es 

complisquen les condicions pactades en cada 

producte, i que, juntament amb Mercadona, 

desenvolupa el millor producte amb iniciatives 

de coinnovació des de “El Cap” cap arrere ga-

rantint sempre, de cada producte:

• Qualitat 10 amb seguretat alimentària

• Servici

• Preu competitiu

• Processos d’elaboració sostenibles i 
socialment responsables

segon, el benefici, sempre en este orde. Sent disci-

plinats, contrastant i exigint per això.

Amb la finalitat de buscar “tornar a dir sí a ser 

Totaler i fer-ho de manera radical (sempre)”, Mer-

cadona ha decidit reforçar els departaments de 

compres, que han passat de quatre a set. A esta 

decidida aposta cal afegir la iniciativa posada en 

marxa en 2020 per a formar un equip de compres 

orientat a millorar l’experiència de compra dels 

“Caps”, gràcies al mètode LIFE (Laboratori d’In-

corporació, Formació i Evolució), pla de carrera 

propi de la companyia per a incorporar i formar els 

futurs responsables de compres. En estos dotze 

mesos s’han incorporat 57 noves persones a estos 

departaments, des dels quals la companyia busca, 

selecciona i incorpora proveïdors especialistes al 

seu projecte i, a més, consolida, any rere any, una 

xarxa industrial de fabricants, agricultors, pesca-

dors i ramaders que garantixen la màxima qualitat 

a uns preus imbatibles.

61

El Proveïdor



On radical significa 
fer-ho SEMPRE

Qualitat

Servici

Assortiment

1 Tot producte ha de 
garantir qualitat 
contundent amb  
seguretat alimentària, 
sempre

Garantir a “El Cap” 
tindre sempre 
el producte que 
necessita

Eficient per a  
garantir a  
“El Cap” encertar, 
sempre

2
3

Tot   s hem de 
tornar a donar el SÍ 
a ser Totaler Radical

   

Crear equip

Fonaments
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Preu

Millora  
contínua

5

Assegurar en 
cada producte 
sempre un preu 
imbatible 

Treball constant 
per a continuar 
revisant, 
continuar 
millorant i 
potenciar sempre 
el creixement 
d’una manera 
socialment 
responsable

∞

4 Garantir sempre 
el benefici per a 
Mercadona i per al 
Proveïdor

Rendibilitat

6
PRODUCTES

TOTALER

1.200
persones en els departaments 

de prescripció i compres 

1.500
Proveïdors Totaler
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Medicament i el Ministeri de Sanitat, mentre que els 

proveïdors que disposen de centres de sacrifici actius 

disposen de càmeres de gravació i emmagatzema-

ment d’imatges amb l’objectiu de poder assegurar i 

garantir bones pràctiques en tot moment.

Per la seua part, tots els proveïdors de pesca ex-

tractiva i d’aqüicultura compartixen la Política de 

Compra de Productes de la Pesca, amb la qual es 

vol aconseguir una millora substancial en la sosteni-

bilitat d’este tipus de productes amb mesures com 

l’assegurament de la traçabilitat des de l’origen fins 

a la venda, o l’eliminació de l’assortiment d’aquelles 

espècies considerades amenaçades o en perill d’ex-

tinció. Al mateix temps, els proveïdors d’aqüicultura 

estan certificats en estàndards reconeguts interna-

cionalment que avaluen aspectes mediambientals, 

socials, de benestar animal i de seguretat alimentària. 

Entre les iniciatives abordades en este sentit, Merca-

dona ha firmat tres convenis de col·laboració amb el 

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), 

amb l’objectiu d’analitzar i quantificar el nivell d’ani-

sakis i altres paràsits en diferents espècies de peix i 

cefalòpodes. En l’estudi participen alguns dels pro-

veïdors, els quals estan implantant millores per a en-

fortir la seguretat i la màxima qualitat en estos pro-

ductes. El Proveïdor Totaler Escuris fa anys que s’ha 

compromís a garantir que el 100 % de la tonyina en 

conserva Hacendado prové de caladors responsables 

i sostenibles, per a la qual cosa col·labora amb la In-

ternational Seafood Sustainability Foundation (ISSF), 

i el proveïdor Leroy Seafood ha renovat en 2021 les 

certificacions en seguretat alimentària, medi ambient 

i benestar animal de la totalitat del salmó fresc que 

Mercadona ven i que prové de piscifactories.

A més, els proveïdors de fruita i verdura de Merca-

dona estan certificats seguint l’estàndard de soste-

nibilitat de Global GAP, basat en l’aplicació de bones 

pràctiques sostenibles que inclouen la seguretat ali-

mentària, la traçabilitat, la salut i la seguretat de les 

treballadores i els treballadors, la protecció del medi 

ambient i l’ús eficaç i eficient dels recursos.

 3.2 Compromisos compartits  

Mercadona establix un marc de treball amb els pro-

veïdors en el qual, des de la transparència, totes les 

parts col·laboren amb l’objectiu comú d’oferir la mi-

llor solució a “El Cap” a través d’una cultura d’em-

presa amb uns valors i normes ètiques. Per això, Mer-

cadona, que subscriu els principis fonamentals del 

Pacte Mundial de les Nacions Unides i els fonaments 

ètics de l’Organització Internacional del Treball (OIT), 

compartix i exigix a tots els proveïdors amb els quals 

col·labora el compliment d’unes Pautes de Conducta 

Ètica. Estes pautes, que se supervisen de manera 

contínua, impliquen el compliment de la normativa 

en matèria de drets humans i ètica laboral, el res-

pecte al medi ambient, la promoció de la igualtat i la 

defensa de la sostenibilitat en qualsevol circumstàn-

cia i en qualsevol país on es duga a terme l’activitat.

Amb la finalitat de buscar un avanç constant en el 

comportament mediambiental de la cadena de sub-

ministrament amb l’entorn, se sol·licita als Proveïdors 

Totaler de Mercadona certificats mediambientals a 

les seues instal·lacions. Estes garantixen, a més del 

compliment de la legislació vigent, la protecció del 

medi ambient a través de mesures de millora contí-

nua i prevenció de riscos ambientals.

Mercadona disposa d’una Política de Benestar Ani-

mal pròpia, que compartixen els proveïdors de carn, 

ous i llet, i que es basa en els principis de l’Organit-

zació Mundial de Sanitat Animal (OIE) sobre ben-

estar animal. Així, la carn fresca, els ous i la llet que 

Mercadona ven a Espanya provenen de proveïdors 

homologats, que han finalitzat l’any 2021 amb cer-

tificats en estàndards de benestar animal recone-

guts i avalats tant en la fase de granja com durant 

el transport i posterior sacrifici. Tots els proveïdors 

portuguesos d’ous tenen este certificat, mentre que 

els de carn ho faran al llarg de l’any 2022. Totes les 

parts implicades fan auditories constants, al mateix 

temps que col·laboren amb institucions de reconegut 

prestigi en la matèria.

Així mateix, els proveïdors de carn i llet estan ad-

herits als Plans Nacionals de Resistència d’Antibiò-

tics (PRAN) que impulsen l’Agència Espanyola del 
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Vaca del Proveïdor Totaler Iparlat pasturant al camp a Idiazabal, Guipúscoa.

Consulta la Política 
de Benestar Animal 

de Mercadona: 

https://info.mercadona.es/ 
va/cuidem-el-planeta/els- 

nostres-fets-0/la-politica-de-
benestar-animal-de-mercadona-0/

news

Consulta la Política 
de Pesca Sostenible 

de Mercadona:

https://info.mercadona.es/va/ 
cuidem-el-planeta/els-nostres-fets-0/
aixi-es-la-politica-responsable-que-hi-
ha-darrere-del-peix-de-mercadona-0/

news

Consulta les Pautes 
de Conducta Ètica:

https://info.mercadona.es/va/
pautes-de-conducta-etica-per-als-

proveidors-0
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Codi de Bones Pràctiques Mercantils

Conscient de la responsabilitat que se li exigix davant 

les conseqüències que pot tindre la seua activitat per 

a la societat i el medi ambient, Mercadona promou, 

des de fa anys, pràctiques de negoci justes i soste-

nibles amb el conjunt dels seus proveïdors, la qual 

cosa li permet consolidar un sector agroalimentari 

responsable, que aposta per l’ecoeficiència i que, per 

tant, optimitza al màxim els recursos naturals.

En este sentit, la companyia està adherida al Codi 

de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació 

Alimentària. Este acord voluntari, que s’emmarca en 

la Llei de mesures per a millorar el funcionament de 

la cadena alimentària a Espanya, està impulsat pel 

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). 

A més, també col·laboren en l'acord diferents associ-

acions de tota la cadena agroalimentària nacional, la 

qual cosa contribuïx, sens dubte, a consolidar pràc-

tiques comercials justes en el sector agroalimenta-

ri. Per la seua part, Portugal és firmant del Codi de 

Bones Pràctiques en la Cadena Agroalimentària a 

Portugal des de 2019.

Sector primari

Mercadona col·labora des de fa uns anys amb agri-

cultors, ramaders i pescadors per a consolidar una 

producció que, basada en els principis de l’economia 

verda, certifique la sostenibilitat i, al mateix temps, 

contribuïsca, per mitjà de la modernització i la inno-

vació, a incorporar processos cada vegada més efi-

cients i productius que beneficien tots els esclavons 

de la cadena.

En l’aposta pel sector primari, la companyia s’im-

plica profundament en nombroses iniciatives i pro-

jectes que, en conjunt, són font de sinergies i d’in-

novació. Un exemple clar és l’oli d’oliva verge extra 

Casa Juncal collita primerenca de Mercadona, que 

prové de finques d’olivar de la varietat picual en re-

gadiu, situades a les faldes del parc natural de la 

serra d’Andújar (Jaén). La implicació d’este proveïdor, 

i la col·laboració que ha mantingut en este projecte 

amb Mercadona, ha permés introduir en els lineals 

de les botigues d’Espanya un producte diferencial, 

com han acreditat el New York International Olive 

Oil Competition (NYIOOC) i el London International 

Olive Oil Competitions (London IOOC), certàmens 

que han premiat la qualitat d’este AOVE amb sengles 

medalles d’or.

Un altre exemple és la nova recepta tradicional del 

polp cuit, que el Proveïdor Totaler Grupo Profand 

elabora amb aigua, sal i sense additius. Esta nova 

recepta, que gràcies a les sessions de coinnovació 

va incorporar una de les qualitats que els “Caps” més 

valoren, el “mos” tendre, però no blanet, està dispo-

nible en l’assortiment de Mercadona en tres formats 

diferents (d’un quilo, de mig quilo i en format de 

potes de polp sense cap), tots en safates de plàstic 

100 % reciclable i elaborades amb un 85 % de ma-

terial reciclat. 

L’aposta per una cadena agroalimentària sostenible 

i cada vegada més moderna i eficient també s’ha 

mantingut en 2021 a Portugal. D’esta manera, i bus-

cant els millors proveïdors del país amb els quals 

oferir els productes de major qualitat als seus “Che-

fes”, la companyia treballa des de fa anys amb Uni-

leite-LactAçores, proveïdor especialitzat que produïx 

formatge flamengo Açores Hacendado, un producte 

tradicional del país lusità que es presenta en bola, 

barra, rodanxes, cubs o ratllat. La col·laboració amb 

este proveïdor ha permés a la companyia fer valer 

este producte no solament en els lineals dels seus 

supermercats a Portugal, sinó també, per la qualitat i 

el caràcter tradicional, en algunes zones d’Espanya, i 

d’esta manera impulsa l’exportació d’un dels format-

ges favorits dels portuguesos.

En esta mateixa línia d’aprofitament de sinergies, la 

companyia ha treballat estretament en 2021 amb 

proveïdors de diferents zones de Portugal. És el cas 

del proveïdor António Viegas Guerreiro, una empresa 

familiar amb més de 50 anys que disposa de dos 

vaixells, 20 pescadors i 15 persones a la fàbrica, res-

ponsables de garantir que les seues sardines arriben 

diàriament des de les subhastes als supermercats per 

a poder oferir el millor peix fresc cada dia. 
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Creixement compartit i sostenible

Des que es va fundar, Mercadona és un projecte que 

ha apostat pel diàleg i la col·laboració com a motor 

de creixement. Estes actituds li permeten treballar 

molt estretament amb els proveïdors i construir, per 

mitjà de les sinergies, de l’intercanvi de coneixements 

i l’experiència, un ecosistema emprenedor que apos-

ta per l’especialització i que creix gràcies al compro-

mís constant amb la qualitat, tant de producte com 

de servici.

En 2021, més de 3.000 proveïdors de producte i més 

de 13.000 proveïdors no comercials i de servici, entre 

els quals es troben més de 250 transportistes, han 

contribuït perquè el Projecte Mercadona continuara 

creixent, gràcies a un model de negoci que fomenta 

l’estabilitat, la seguretat en la compra i l’especialit-

zació. El desenvolupament d'este projecte ha com-

portat, durant estos dotze mesos, un volum total de 

compres de 21.500 milions d’euros, 21.000 a Espanya 

i 500 a proveïdors lusitans. Un projecte, en definitiva, 

que només creix si ho fan tots els esclavons de la ca-

dena i que, per tant, un any més ha tornat a generar 

indústria i ha sigut motor de desenvolupament de 

moltes economies locals. 

Així mateix, i amb l’objectiu de reforçar el coneixe-

ment del mercat i, paral·lelament, poder disposar 

de la millor opció per a “El Cap”, Mercadona, a més 

d’Espanya i Portugal, té presència en 11 països, on 

36 persones de la plantilla treballen amb els millors 

proveïdors especialistes per a reforçar l’assortiment 

i el servici amb productes diferencials i de la màxima 

qualitat.

Paral·lelament, durant 2021, la companyia ha conti-

nuat donant suport a la iniciativa #EActiVat, promo-

guda per Mercadona al març de 2020, en ple con-

finament, amb l’objectiu d’impulsar la recuperació 

econòmica del país a través de cinc eixos de reac-

tivació: ocupabilitat, infraestructures, productivitat, 

reinvenció i sostenibilitat. Al llarg d’estos dotze me-

sos, i per mitjà d’esta iniciativa, ha fet valer l’eficiència 

de més de 5.500 companyies i entitats adherides al 

projecte, de manera que ha donat visibilitat a l’es-

forç que tant empreses com empresaris, autònoms, 

emprenedors i treballadors han fet dia rere dia per a 

accelerar i activar l’economia nacional. 
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Exemples d’inversió i treball de Proveïdors Totaler
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3.3 Una xarxa logística de qualitat   

Per a poder donar un servici òptim i garantir l’efi-

ciència en la seua activitat, Mercadona disposa 

d’una xarxa de distribució de qualitat: més d’1,4 

milions de metres quadrats que la companyia 

optimitza per a “fabricar més amb menys recur-

sos”, per mitjà de processos i estratègies que 

perseguixen l’equilibri entre l’eficiència ambiental 

i l’econòmica, que reduïxen l’impacte en l’entorn 

i a les ciutats i, al mateix temps, minimitzen, a 

través de protocols responsables i del seu com-

promís amb la innovació i la tecnologia avant-

guardista, la repercussió en cada zona i barri on 

té presència.

Avanços als blocs logístics

La xarxa logística de Mercadona està composta 

per un total de 16 blocs logístics operatius, 2 ma-

gatzems satèl·lits i 2 magatzems reguladors, des 

de la qual, Mercadona proveïx els 1.662 supermer-

cats que té tant a Espanya com a Portugal, lidera-

da per un equip de 10.700 professionals l’esforç, la 

implicació i l'adaptació constant dels quals perme-

ten donar resposta a les necessitats dels “Caps”.

Mercadona destina importants recursos per a re-

forçar any rere any la seua xarxa logística, per a 

transformar-la constantment i adaptar-la a cada 

entorn i context. Este esforç inversor ha arribat 

als 170 milions d’euros en 2021, en el qual s’han fet 

millores importants, com per exemple, les executa-

des a Portugal, amb la incorporació al bloc logístic 

de Póvoa de Varzim (Porto) d’una nau de frescos, 

que estarà activa a principis de 2022. 

Una altra millora pel que fa a la logística de la 

companyia en este país ha sigut l’adquisició d’una 

parcel·la de 440.000 metres quadrats a Almeirim 

(Santarém), on, una vegada se superen els trà-

mits administratius, s’iniciaran en 2022 les obres 

de construcció del segon bloc logístic de Merca-

dona a Portugal, que es preveu inaugurar en 2024.

En el cas d’Espanya, l’esforç realitzat ha permés 

inaugurar a Saragossa el servici de secs i a San 

Isidro (Alacant), el de peribles. Per la seua part, 

els blocs logístics andalusos de Guadix (Granada) 

i Huévar del Aljarafe (Sevilla) han posat en marxa 

noves naus de congelat i de peix, respectivament. 

Així mateix, el bloc logístic de Villadangos (Lleó) 

va iniciar, a finals d’any, nous servicis de peribles 

i congelats. 

A més, en 2021 la companyia ha posat en marxa 

part del bloc logístic de Parc Sagunt (València), 

des del qual realitza servicis de productes frescos 

a, aproximadament, un centenar de botigues situ-

ades a València, Castelló, Terol i Conca. En 2021, 

Mercadona va invertir més de 27 milions d’euros 

en la posada en marxa de part d’este magatzem, 

en el qual treballen 170 persones. L’objectiu és que 

estiga totalment operatiu en 2026. 

Blocs logístics en 2021

16
blocs logístics operatius

170 
milions d’euros 

d’inversió 

1,4
milions de metres 

quadrats
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 2 ANTEQUERA, Màlaga

 3  SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

 4 SAN ISIDRO, Alacant

 5 HUÉVAR, Sevilla

 6          GRANADILLA DE ABONA, Tenerife 

   (Santa Cruz de Tenerife)

 7 CIEMPOZUELOS, Madrid

 8 INGENIO, Gran Canària (Las Palmas)

 9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Lleó

 10 SARAGOSSA (Saragossa) 

 11 GUADIX, Granada

 12 ABRERA, Barcelona 

 13 VITÒRIA, Àlaba  

 14  PÓVOA DE VARZIM, Porto
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R2 Sant Sadurní 
d’Anoia Regulador
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Manuel, treballador del bloc logístic de Guadix, Granada.

Blocs logístics més sostenibles

Per a continuar reforçant la qualitat i l'excel·lència en 

el servici, Mercadona ha continuat apostant al llarg 

de 2021 per la transformació de l’estructura logísti-

ca, cada vegada més innovadora i respectuosa amb 

l’entorn. El millor exemple és el Magatzem Segle XXI, 

projecte que la companyia va iniciar l’any 2007 a la 

localitat madrilenya de Ciempozuelos. Este tipus de 

magatzem intel·ligent aposta per la tecnologia i la 

innovació per a modernitzar i optimitzar els proces-

sos, la qual cosa li ha permés dotar estos entorns 

de major seguretat i eliminar els sobreesforços per 

a previndre i reduir el risc d’accidents laborals. 

Actualment Mercadona disposa, a més del de Ma-

drid, de tres blocs logístics intel·ligents, situats a 

Villadangos del Páramo (Lleó), Abrera (Barcelona) 

i Vitòria (Àlaba); i ha iniciat l’ampliació de les instal-

lacions logístiques de Guadix (Granada), Saragossa 

(Saragossa) i San Isidro (Alacant), a més de la cons-

trucció del bloc logístic de Parc Sagunt (València). 

Tots estos blocs són models més sostenibles i res-

ponsables que optimitzen l’eficiència i permeten 

generar llocs de treball qualificats i de qualitat en 

este àmbit. 

Dins de l’aposta per la sostenibilitat s’emmarca 

igualment la participació de la companyia en la 

iniciativa Lean & Green, impulsada a Espanya per 

AECOC i que és la major plataforma europea de 

col·laboració enfocada a la reducció d’emissions as-

sociades a la cadena de subministrament. 

Miguel Ángel, treballador del bloc logístic de San Isidro, Alacant. 
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Aridio, treballador del bloc logístic de Getafe, Madrid. Inmaculada, treballadora del bloc logístic de Parc Sagunt, València.

El seu treball en este àmbit, en què ha pogut acre-

ditar una reducció del 27 % de les emissions de CO
2 

equivalent en els processos logístics entre 2015 i 

2020, ha fet la companyia creditora de la seua pri-

mera estrela Lean & Green.

La iniciativa Lean & Green està alineada amb els 

objectius marcats per l’Acord de París (COP21) per 

a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050. Mer-

cadona forma part d’este projecte internacional i 

interprofessional des de l’any 2020, en el qual ja hi 

ha adherides més de 200 empreses europees que 

han de disposar d’un sistema de seguiment de les 

seues emissions traçable i transparent.

Este programa està estructurat en cinc nivells, 

cada un dels quals té objectius de reducció de ga-

sos d’efecte d’hivernacle quantificables. Una vega-

da aconseguit l’objectiu de cada nivell, es premia 

l’empresa amb una estrela, fins a un total de cinc. 

L’obtenció d’esta primera estrela suposa un al·licient 

per a Mercadona, que té el compromís de continuar 

treballant en el seu pla de reducció fins a aconseguir 

els exigents objectius que s'ha proposat. 

75

El Proveïdor



Capítol 4

Mercadona manté 
amb La Societat el 
compromís conjunt 
de preservar el medi 

ambient i generar 
un retorn positiu
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SEn 2021, Mercadona ha continuat aplicant el seu 

model d’empresa per a anar construint, dia a dia, 

les bases d’un propòsit comú que compartim 

tots els qui formem la companyia: aconseguir 

un impacte social més positiu per a la societat 

i el medi ambient. Tot això, generant benestar 

i difonent els nostres beneficis d’una manera 

àmplia. Perquè només a través de pràctiques 

empresarials que produïxen de manera eficient, 

responsable i sostenible mediambientalment 

respondrem a les necessitats que, com a 

empresa, ens demana la societat .L
a
 S

o
c
ie

ta
t
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4.1 Un esforç reconegut    

A més de la dificultat de la pandèmia, la compa-

nyia ha hagut de fer front a diversos escenaris. 

En este context, Mercadona ha continuat estretint 

els vincles amb les diferents zones en les quals té 

presència, entenent les seues necessitats i oferint, 

en la mesura de les seues possibilitats, solucions 

i suport. 

En són exemples clars els efectes de la borrasca 

Filomena del mes de gener de 2021, que van re-

querir un esforç especial per a continuar proveint 

els supermercats; o els provocats per l’erupció del 

volcà de Cumbre Vieja, que durant pràcticament 

els tres últims mesos de l’any va sumir l’illa de La 

Palma en un estat constant d’emergència, al qual 

Mercadona va respondre des del primer dia amb 

donacions d’articles de primera necessitat i neteja 

per als afectats, incloses mascaretes FFP2. 

A pesar d'estes adversitats, les 95.800 persones 

que formen part dels seus recursos humans, així 

com la resta de la cadena de muntatge de la com-

panyia, han sabut fer front durant estos dotze me-

sos a tots els desafiaments que han sorgit, i han 

donat el millor que tenen amb l’objectiu de poder 

estar a l’altura del que li demanava la societat. Esta 

implicació per a ser capaços d’entendre les seues 

necessitats i donar-los resposta s’ha vist recom-

pensada amb diferents guardons que reconeixen 

l’esforç que s’ha fet, motiven els qui formen part 

del projecte per a continuar millorant i confirmen 

que la relació de Mercadona amb la societat genera 

valor i retorn per a les dos parts.

Un exemple clar d’això és el reconeixement realitzat 

per la Casa de Sa Majestat el Rei que, amb motiu del 

VII Aniversari en el tron de Sa Majestat el Rei Felip VI, 

va decidir concedir a Mercadona la Condecoració 

de l’Orde al Mèrit Civil, en reconeixement per la seua 

labor de rellevància i com a servici essencial du-

rant la pandèmia. En la mateixa línia, cal destacar 

el guardó concedit a Mercadona per l’Associació de 

Víctimes de la COVID-19, i els premis atorgats pels 

ajuntaments de Salamanca i Plasència (Càceres), i 

per part de Protecció Civil de Moralzarzal (Madrid), 

en reconeixement al paper de la companyia i la seua 

plantilla com a sector essencial.

Un any més, els germans Gómez Gómez, accio-

nistes de la companyia, han premiat i agraït la la-

bor que els professionals dels cossos de seguretat 

d’Antequera han dut a terme per a mantindre el 

benestar de tots els ciutadans, amb una nova edi-

ció del Premi Patrocinio Gómez. Per la seua part, el 

Premi Juan Manuel Gómez Serrano ha distingit el 

compromís demostrat per Joaquín Ruiz Luque, vo-

luntari de Protecció Civil; Sergio Martín, pertanyent 

a la Policia Local, i Santiago Paradas, membre de 

la Policia Nacional.

Esta manera de relacionar-se amb la societat, d’en-

tendre les seues necessitats i de ser part activa de 

la seua transformació ha permés a la companyia 

convertir-se un any més en l’empresa amb millor 

reputació del seu sector i la segona en l’àmbit naci-

onal, d’acord amb les dades del Rànquing General 

d’Empreses 2021 MERCO. Este monitor també situa 

Juan Roig en primer lloc del Rànquing General de 

Líders en 2021, posició que el president de Merca-

dona ocupa durant tres anys consecutius.

Tots estos reconeixements reflectixen la rellevàn-

cia que el Model de Qualitat Total conferix a la 

societat i les iniciatives que constantment impulsa 

per a generar entorns de prosperitat compartida. 

Un model de gestió que perseguix l’excel·lència i 

la solidaritat, que és reconeguda per la societat i 

també és premiada, fet que suposa un orgull i una 

responsabilitat per a tots els qui diàriament fan que 

el Projecte Mercadona siga una realitat sostenible.
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Guanyadors del Premi Patrocinio Gómez, impulsat pels germans Gómez Gómez.

Ana Baschwitz, presidenta de l’Associació de Víctimes de 
la COVID-19, i Gonzalo Canelada, responsable de relacions 
externes de Mercadona, en l’entrega del reconeixement 
a la companyia per la labor duta a terme durant la pan-
dèmia.

Els germans Gómez Gómez, accionistes de Mercadona, en l’entrega del Premi Juan 
Manuel Gómez Serrano. 

Condecoració de l'Orde al Mèrit Civil

Elena, treballadora del supermercat de Montigalà a Badalona, Barcelona, rebent, en representació de la plantilla de Mercadona, 
la Condecoració de l'Orde al Mèrit Civil de mans de Sa Majestat el Rei Felip VI i de SAR la Princesa d'Astúries.
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4.2 Creixement sostenible 

i compartit   

Mercadona és un projecte que s’implica en l’evo-

lució de la societat. Per a fer-ho, establix relacions 

fluides amb els entorns en què desenvolupa l’ac-

tivitat, on manté un diàleg permanent i promou 

nombroses iniciatives en benefici d’estos llocs, i 

d'esta manera aplica una de les veritats universals 

sobre les quals es basa el Model de Qualitat Total: 

“per a poder rebre, primer hem de donar”.

Fidel a esta realitat, la companyia promou, per 

tant, un comportament ètic i responsable amb 

el qual, a més, impulsa nombroses iniciatives en 

benefici de la societat. Amb una actitud proactiva, 

basada en la transparència i la confiança, s’invo-

lucra en les necessitats dels entorns, tant locals 

com d’àmbit nacional o global, i proposa solucions 

encaminades a resoldre els problemes reals exis-

tents, dins d’un marc de col·laboració en el qual 

l’empatia i l’esforç són una constant.

En 2021, tota esta labor ha tingut un resultat posi-

tiu per a la societat que s’ha traduït en dades con-

cretes, com per exemple la creació de 800 llocs 

de treball estables i de qualitat, que han permés 

tancar l’exercici amb una plantilla de 95.800 per-

sones plenament compromeses. A més, ha invertit 

un total de 1.200 milions d’euros per a continuar 

consolidant el seu projecte compartit d’empresa, 

un model responsable i sostenible en què el seu 

creixement és, al seu torn, impuls per a la resta 

de la societat. 

Una de les mostres més evidents d’este impuls 

és la contribució tributària feta any rere any a les 

administracions públiques. En 2021, i en el cas 

d’Espanya, la seua contribució en concepte de 

tributs suportats i recaptats ha sigut de 1.955 mi-

lions d’euros, dels quals 931 milions corresponen 

a pagaments a la Seguretat Social, 197 milions a 

l'Impost de Societats, 685 milions a la recaptació 

de l’IVA i de l’IRPF i 142 al pagament de diversos 

impostos i taxes. En el cas de Portugal, és Irmã-

dona qui ha canalitzat estes aportacions. Concre-

tament, 62 milions d’euros en tributs suportats i 

recaptats, dels quals 13 milions d’euros correspo-

nen a la Seguretat Social, 1 milió d’euros a l'Impost 

de Societats, 43 milions al pagament de l’IRPF i de 

l’IVA i 5 milions d’euros a altres impostos i taxes.

D’esta manera, el Projecte Mercadona ha continu-

at creixent de la mà de la societat per a, al mateix 

temps, revertir bona part dels èxits en benefici de 

la societat, com constata el fet que haja aportat, 

en el cas d’Espanya, un total de 25.172 milions 

d’euros al PIB de 2021, xifra que representa el  

2,09 % del total. A això cal sumar l’impacte en 

la recaptació fiscal durant estos dotze mesos, 

que amb un valor de 9.007 milions representa 

un impacte addicional del 2 % en la recaptació 

total estimada de les administracions públiques 

espanyoles.

De fet, el protagonisme de Mercadona i la inci-

dència que la seua activitat té per al desenvolu-

pament del conjunt d’Espanya té una rellevància 

cada vegada més gran. Així ho acredita l’Institut 

Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie). 

D’acord amb les seues dades, l’activitat de Mer-

cadona, a la qual cal sumar la del conjunt dels 

proveïdors amb els quals treballa i de la resta de 

la cadena de muntatge, ha generat en estos dotze 

mesos un total de 660.751 llocs de treball directes, 

indirectes i induïts, xifra que li permet ser corres-

ponsable del 3,7 % de l’ocupació total a Espanya.
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25.172 
milions d'euros  

aportació  
conjunta al PIB

2,09 % del PIB

9.007
milions d’euros   

de recaptació fiscal 
2 % de la recaptació total estimada 

de les administracions públiques 
espanyoles (incloses les cotitzacions 

a la Seguretat Social)

660.751 
llocs de treball   

a Espanya

3,7 % de l’ocupació  
total a Espanya

Seguretat Social  

778 
milions d’euros 

Seguretat Social  

153 
milions d’euros 

Seguretat Social  

4 
milions d’euros

Impost de Societats  

197
milions d’euros (tipus impositiu efectiu 21,5 %)

IRPF  

389 
milions d’euros 

IRPF  

6 
milions d’euros 

IVA  

296 
milions d’euros 

IVA  

37 
milions d’euros 

Altres impostos i taxes 

142 
milions d’euros 

Seguretat Social  

9 
milions d’euros 

Impost de Societats   

1
milions d’euros

Altres impostos i taxes  

5  
milions d’euros 

*Dades actualitzades segons la metodologia utilitzada per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) en 
2021.

Aportació total de renda, ocupació i recaptació fiscal*

Contribució tributària  
Mercadona (Espanya)

Contribució tributària  
Irmãdona (Portugal)

Tributs suportats i recaptats 

1.955  
milions d’euros  

+3 % respecte al 2020

Tributs suportats i recaptats 

62 
milions d’euros  

+96 % respecte al 2020 

Impacte de l’activitat econòmica de Mercadona

Contribució tributària  
suportada Mercadona

Contribució tributària  
suportada Irmãdona

Contribució tributària  
recaptada Mercadona

Contribució tributària  
recaptada Irmãdona
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4.3 Compromís per cuidar  

el planeta   

Mercadona, com a empresa responsable, continua 

amb el seu compromís ferm de “continuar cuidant el 

planeta”. Conscient que la sostenibilitat i el respecte al 

medi ambient són valors irrenunciables, disposa d’un 

Sistema de Gestió Ambiental propi. Amb este sistema 

pretén reduir l’impacte que comporta la seua activitat, 

repensant cada procés amb l’objectiu d’optimitzar l’ús 

dels recursos naturals, incrementar l’eficiència energè-

tica, reduir el desaprofitament i minimitzar la petjada 

de carboni. 

Per a tot això, la companyia ha fet un important es-

forç inversor en 2021, en el qual ha destinat un total 

de 49 milions d’euros a diferents iniciatives i mesures, 

moltes de les quals transversals i totes encaminades 

a ser cada vegada més sostenible. A més, ha comptat 

amb el suport del conjunt de la seua cadena de mun-

tatge, el treball preventiu i compromís de la qual li han 

permés generar sinergies i continuar consolidant un 

model d’empresa eficient i competitiva, cada vegada 

més compromesa amb la preservació de la biodiver-

sitat i els ecosistemes i l’ús eficient dels recursos. En 

definitiva, una empresa responsable que perseguix 

fer cada vegada més amb menys recursos naturals i 

mantindre’s alineada en tot moment amb els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per 

l’Organització de Nacions Unides (ONU).

Valor compartit

Mercadona complix estrictament la legalitat vigent i in-

ternament promou un comportament ètic recolzat pel 

Comité de Compliment Normatiu, que té la funció de 

supervisar el model d’organització i de gestió d’una ma-

nera imparcial, independent, objectiva i confidencial.

A més, i en relació amb els drets humans, la companyia 

complix tots els estàndards normatius exigits, d’acord 

amb la legislació vigent, i demana als seus proveïdors el 

mateix nivell de compromís en esta matèria. Així mateix, 

tota la plantilla de Mercadona i Irmãdona rep un pla de 

formació basat en la Qualitat Total, model de gestió els 

fonaments del qual són les veritats universals i el para-

digma que conformen els seus valors i comportaments.

Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics 

Imant de l’Estratègia 6.25 amb informació per a reciclar.  Edith, “Cap” del supermercat de Mercat de la Salt a Salt, Girona. 82



Ginés, treballador de Mercadona Online, amb una furgoneta de repartiment propulsada 
per gas. 

Coberts reutilitzables i gots de cartó de la secció A Punt per a Menjar.

Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics 

Imant de l’Estratègia 6.25 amb informació per a reciclar.  

Bossa de ràfia reutilitzable de Mercadona.
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Economia Circular

En el seu compromís amb la sostenibilitat, Mercado-

na aposta per estratègies basades en els principis 

de l’Economia Circular. Per això, tots els qui formen 

part del seu projecte són conscients de la necessitat 

de reduir, reciclar i reutilitzar materials, i també de 

treballar constantment en els processos per a intro-

duir millores que aporten valor afegit i consoliden 

l’eficiència de la companyia. 

Estratègia 6.25

Fermament convençuda de la necessitat d’adap-

tar-se a la transició ecològica com a marc general 

d’actuació, Mercadona ha continuat impulsant en 

2021 l’Estratègia 6.25, que destinarà una inversió de 

140 milions d’euros fins a 2025 a aconseguir el triple 

objectiu de reduir un 25 % de plàstic, aconseguir 

que tots els envasos siguen reciclables i reciclar tot 

el residu de plàstic. 

De fet, el treball que s’ha fet en este sentit ha provo-

cat que, en menys d’un any, la companyia ha acon-

seguit convertir tots els seus centres en Botigues 

6.25, per a la qual cosa s’han invertit 30 milions 

d’euros, però que ha permés reforçar el compromís 

amb el medi ambient i conscienciar i informar més 

els “Caps”, treballadores i treballadors sobre la im-

portància de reciclar, de manera que s’han posat a 

la seua disposició contenidors per a depositar de 

manera separada paper i cartó, envasos lleugers, 

residus orgànics, guants, piles i càpsules de café, i 

així es fomenten els principis de l’Economia Circular. 

En el marc de l’Estratègia 6.25 es treballa intensa-

ment, en col·laboració amb els proveïdors, per a in-

crementar la reciclabilitat dels envasos, per a la qual 

cosa la companyia destina importants recursos. Una 

mostra d’això són els canvis que s’han fet en 2021 en 

els envasos d’alguns productes, com per exemple en 

tota la categoria de càpsules de café Hacendado o 

en les tauletes de xocolate Classic Hacendado, que 

ara s’oferixen en caixes de cartó. En altres casos, 

com en el de la categoria d’ambientadors de varetes, 

també s’ha substituït el plàstic pel vidre.

Gestió de residus i prevenció del desaprofitament 

alimentari

Un altre vèrtex capital de les polítiques d’Economia 

Circular de Mercadona és fer una gestió correcta de 

residus perquè aconseguisca aprofitar millor i allargar 

la vida útil dels recursos. Això implica una important 

labor de prevenció, primer, i, en segon lloc, d’intro-

ducció de mesures que fomenten la reutilització, re-

paració i reciclatge dels materials. 

Un bon exemple és el pool d’envasos reutilitzables 

Logifruit que Mercadona ha incorporat en el seu mo-

del logístic, amb elements com ara caixes, palets i 

palots que en els més de cinc anys de vida útil que 

tenen fan múltiples rotacions, optimitzen la logística 

inversa i eviten l’ús de milers de tones de materials 

d’un sol ús.

Respecte al desaprofitament alimentari, Mercadona 

du a terme mesures de caràcter preventiu com, per 

exemple, la denominada “arbre complet”, que busca 

aprofitar tota la producció, siga en venda directa o 

per a un ús productiu diferent, i ajustar les comandes 

a la venda utilitzant eines informàtiques d’última ge-

neració. En la mateixa línia, manté actives diferents 

accions als supermercats, com la liquidació de pro-

ductes frescos i la donació dels excedents d’aliments 

i productes de neteja i higiene a entitats socials. 

A més, Mercadona participa des del principi en la 

iniciativa “Més aliment, menys desaprofitament” del 

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i en “L’ali-

mentació no té desaprofitament, aprofita-la”, lidera-

da per AECOC, que pretén generar sinergies entre 

tots els actors de la cadena de subministrament per 

a reduir el problema del desaprofitament alimentari. 

De la mateixa manera, la companyia ha promogut 

este compromís a Portugal, on a través d’Irmãdona 

és partícip de l’estratègia que les empreses del sector 

implementen des de fa anys contra el desaprofita-

ment alimentari. Així, a principis de 2021 es va adherir 

al moviment “Units Contra el Desaprofitament” en 

este país.
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Papereres de reciclatge a la zona de taules i cadires del supermercat de la Cochera a San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

2020 2021

Tones de residus separats i reciclats

Fusta

Paper i cartó

Plàstic (inclou poliestiré expandit)

Taxa de reciclatge  
(sobre el total de residus generats)

Reciclatge/Valorització

Destrucció

3.899

233.185

16.701

78 %
22 %

5.127

245.070

17.754

79 %
21 %
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Reducció d’emissions

Els processos duts a terme per la cadena de 

muntatge de Mercadona generen emissions de 

diversos gasos que contribuïxen al canvi climàtic. 

Per això, el càlcul de la petjada de carboni és un 

indicador ambiental que pretén reflectir la tota-

litat de gasos d’efecte d’hivernacle emesos per 

efecte directe o indirecte de la companyia en un 

període de temps determinat per a, a partir d’ací, 

prendre decisions i elaborar un pla de reducció 

d’emissions. 

Durant anys, Mercadona ha elaborat un inventari 

on es recollien estos impactes. Recentment, este 

càlcul s’ha modificat per a adaptar-se a l’estàn-

dard internacional ISO 14064, amb el qual Mer-

cadona ha calculat les seues emissions directes 

i les indirectes per consum elèctric en els últims 

anys. L’any 2020, tant la metodologia com el càl-

cul han sigut verificats per AENOR com a part del 

procés d’estandardització i transparència d’estos 

indicadors.

Mesures com la renovació de la flota amb com-

bustibles alternatius, el canvi de gasos refrigerants 

en els equips de refrigeració o l’ús de sistemes 

més eficients com els trens per al transport de 

mercaderies són una aposta per la sostenibilitat i 

la conseqüent reducció de la petjada de carboni 

dels processos de Mercadona.

Transport sostenible

Dins de l’aposta pel transport sostenible, la com-

panyia ha introduït moltes millores en la flota, com 

l’eliminació d’elements que no aporten valor, com 

el portapalets o la roda de recanvi, per a alleugerir 

Camió propulsat per gas natural liquat a València.86



el pes total del vehicle i poder carregar una tona 

més per camió que la mitjana del sector. En la 

mateixa línia, i continuant amb l’estratègia d’utilit-

zar vehicles de més capacitat, la companyia està 

treballant i estudiant des de 2016 l’ús del mega-

tràiler com a alternativa de transport per a reduir 

el nombre de viatges; i també per la logística in-

versa per a evitar viatges en buit, la qual cosa li ha 

permés aconseguir en 2021 una taxa d’ompliment 

del 82 %. A l’acabament de 2021, Mercadona tenia 

en actiu 40 megatràilers.

A més, té contractada una flota de 119 camions 

propulsats per gas natural liquat i 15 de gas na-

tural comprimit. Mercadona aposta per vehicles 

que complixen els estàndards més exigents en 

matèria d’emissions contaminants, com demostra 

el fet que el 99 % de la flota contractada s’ajuste 

a les normes de motor Euro VI C, Euro VI D i, com 

a novetat en 2021, Euro VI E. 

També ha continuat aprofitant la descàrrega ur-

bana silenciosa, que està operativa en un total 

de 822 supermercats. Esta modalitat permet re-

duir el trànsit, ja que utilitza camions de major 

tonatge en hores vall, la qual cosa evita embos-

saments, agilita els processos de descàrrega i re-

duïx, amb tot això, la contaminació, tant acústica 

com atmosfèrica.

En 2021 la companyia ha continuat col·laborant 

activament en la iniciativa Lean & Green d’AECOC, 

a la qual es va adherir fa un any, que pretén acon-

seguir els objectius definits en la Cimera del Cli-

ma de París (COP21). La seua implicació en este 

programa ha sigut excel·lent durant estos dot-

ze mesos, en què ha acreditat una reducció del  

27 % en les emissions de CO
2
 derivades dels seus 

processos logístics, que ha fet que obtinga la seua 

primera estrela Lean & Green.

Optimització logística en 2021

119
camions propulsats per 

gas natural liquat

82 %
de taxa d’ompliment 

 dels camions

40
megatràilers

en actiu

99 % 
de la flota complix  

l’estàndard de motor Euro VI 

822 
supermercats amb logística 

silenciosa en hores vall

15
camions propulsats per  
gas natural comprimit
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2020

Petjada de carboni (kg CO
2
/m3 de mercaderia1)

Intensitat de carboni de la compra 
i consum d’electricitat

1. Petjada de carboni calculada segons l’estàndard ISO 14064. Dades de 2020 verificades per AENOR.  
Dades de 2021 provisionals.

tones

tones

Mercadona i Irmãdona no utilitzen 
substàncies que esgoten l’ozó

Mercadona i Irmãdona no utilitzen 
substàncies que esgoten l’ozó

Emissions totals de CO
2

1

Intensitat de carboni de les emissions directes, 
inclòs el transport de mercaderies 13,56

8,09

830.482

120.000

Emissions de substàncies que esgoten l’ozó

Reducció anual d’emissions1
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2021

11,88

tones

tones

Mercadona i Irmãdona no utilitzen 
substàncies que esgoten l’ozó

Mercadona i Irmãdona no utilitzen 
substàncies que esgoten l’ozó

7,76

 
Certificado Medio Ambiente 

CO2 Calculado 
 

 
 

 

  Rafael GARCÍA MEIRO  
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.                               Director General 
Génova, 6. 28004 Madrid. España          
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 
 

 
 

HCO-2022/0002 
 

AENOR certifica que la organización 
 

MERCADONA, S.A. 
genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012 emisiones totales t CO2e  

Año 2019: unas emisiones totales de 950.614t CO2 e (Alcance 1: 559.572 t CO2 e; Alcance 2: 391.043 t CO2 e  
Año 2020: unas emisiones totales de 830.482 t CO2 e (Alcance 1: 520.182 t CO2 e Alcance 2: 310.300 t CO2 e  

y se compromete a su seguimiento en el tiempo. 
 

para las actividades:  El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la 
organización dentro del GRUPO MERCADONA, para las actividades de compra, 
entrega a las tiendas de productos, aprovisionamiento en los almacenes para 
abastecer a las tiendas y al cliente final en su domicilio.  
 
El GRUPO MERCADONA está compuesto por MERCADONA, S.A., empresa de 
supermercados situada en todo el territorio de España e IRMADONA 
SUPERMERCADOS, S.A., filial en Portugal.  
 
Las actividades objeto de la verificación se establecen en dos alcances 
(siguiendo las directrices de la Norma ISO 14064-1:2012 que son:  
 
Alcance 1: Emisiones directas de GEI  
Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de electricidad 
adquirida en las instalaciones. 
 

que se realizan en: 
 

periodo calculado:  

 CL VALENCIA, 5. 46016 - TAVERNES BLANQUES (VALENCIA) 
 
2019,2020 
 

conforme al:   Informe de Emisiones Verificado del periodo 2019, 2020 y la Declaración de 
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 23 de diciembre de 
2021 
 
 

Fecha de emisión:  2022-01-20 

 

771.958

56.000

Certificat del càlcul de la petjada de carboni de Mercadona de l’any 2020 emés per AENOR.
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Eficiència energètica

El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona per-

seguix l’optimització del consum d’energia, la qual 

cosa implica posar en marxa polítiques d’ús res-

ponsable dels recursos energètics. En este sentit, 

un dels màxims exponents és la botiga ecoefici-

ent, que inclou mesures que permeten un estalvi 

energètic de fins a un 40 % respecte a una botiga 

convencional.

Este tipus de botigues, per exemple, disposa de 

millores d’aïllament tant en l’envolupant com en els 

mobles de fred, il·luminació LED i gestió intel·ligent 

del consum energètic en tot el recinte. A més, i grà-

cies a noves tecnologies de refrigeració, este tipus 

de supermercat incorpora uns sistemes de refrigera-

ció més sostenibles, que reduïxen l’ús de gasos flu-

orats i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Tots estos beneficis convertixen les botigues ecoe-

ficients en un projecte diferencial pel qual Mercado-

na aposta decididament, com mostra el fet que al 

tancament de 2021 la companyia tinga a Espanya i 

a Portugal un total de 1.379 centres d’estes caracte-

rístiques, el 83 % del total. La companyia, a més, ha 

introduït des de fa anys energies renovables, com 

posa de manifest la incorporació de panells solars 

en botigues, blocs logístics i Ruscos. En total, 11.500 

plaques solars, que suposen 5.549 kWn de potència 

nominal instal·lada i un estalvi de 1.446 tones de 

CO
2
 a l’any. 

També ha continuat instal·lant punts de recàrrega 

per a vehicles elèctrics als pàrquings de les boti-

gues, blocs logístics i oficines, fins a arribar a un 

total de 1.762 d’estes instal·lacions (1.704 a Espanya 

i 58 a Portugal), 271 més que en 2020. L’estalvi d’ai-

gua és també prioritari per a Mercadona. Es proveïx 

al 100 % de les xarxes d’aigua municipals, però amb 

un sistema de telegestió en temps real amb el qual 

és capaç de detectar fugues en la xarxa. A més, el 

bloc logístic d’Abrera (Barcelona) té aljubs subter-

ranis que permeten acumular aigua de pluja recolli-

da a les cobertes, que posteriorment la companyia 

aprofita per a reg o la neteja d’exteriors.

Estalvi consum elèctric

En 2021  

16,8 
milions de kWh

En 2020  

25,7 
milions de kWh

Consum energètic

En 2021  

7.634.639  
GJ

En 2020  

7.860.106  
GJ
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Panells solars instal·lats al supermercat d’Avinguda Maríà Fortuny a Reus, Tarragona. 91
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4.4 Mercadona social i responsable  

Mercadona és un projecte empresarial solidari, que 

creix de la mà de la societat i que s’implica en el seu 

desenvolupament, i impulsa, per mitjà d’un Pla d’Ac-

ció Social propi, iniciatives que pretenen millorar la 

qualitat de vida dels més necessitats, que fomenten la 

cohesió social i que promouen la formació, la innova-

ció i l’emprenedoria com a motors de creixement. Així 

mateix, col·labora amb diferents entitats i institucions 

a Espanya i a Portugal.

Firmant del Pacte Mundial

Mercadona està adherida des de 2011 al 

Pacte Mundial de Nacions Unides, la ma-

jor associació que existix per la defensa 

dels valors fonamentals en matèria de 

drets humans, normes laborals, mediam-

bientals i lluita contra la corrupció. Durant tots estos 

anys, la companyia s’ha implicat activament en este 

projecte voluntari en el qual participen més de 13.000 

entitats firmants de 170 països diferents, la qual cosa 

el convertix en el major i més ambiciós projecte de 

responsabilitat social en el món. 

En 2021, ha continuat treballant per a impulsar les di-

ferents iniciatives existents a l’empara d’este Pacte i ha 

col·laborat en l’elaboració d’una guia de bones pràc-

tiques orientada a ajudar les empreses d’alimentació 

i begudes a promoure els Objectius de Desenvolupa-

ment Sostenible de Nacions Unides (ODS).

Col·laboració amb entitats socials 

En el compromís que té amb la societat, Mercadona 

desenvolupa un pla d’acció social que materialitza 

amb la col·laboració directa amb moltes entitats so-

cials de diferent índole dedicades a atendre col·lec-

tius vulnerables i amb necessitats específiques amb 

l’objectiu de contribuir a millorar la seua situació i les 

seues oportunitats.

Este suport solidari, que la companyia manté des de 

fa anys i que forma part de la seua responsabilitat 

com a empresa, s’ha intensificat en 2021, any d’una 

complexitat tremenda derivada de la COVID-19 i de 

diferents catàstrofes, els efectes i la conseqüència 

de les quals s’han incrementat sobre els col·lectius 

més vulnerables. 

Així ho reflectix la dada de donacions d’aliments 

fetes al llarg de l’any, 20.600 tones, xifra que repre-

senta un increment del 21 % respecte a 2020. D’este 

total, 19.200 tones s’han repartit entre més de 350 

menjadors socials, bancs d’aliments i entitats soci-

als d’Espanya, mentre que les altres 1.400 tones han 

servit per a ajudar, per mitjà de més de 70 organit-

zacions solidàries similars, a col·lectius de persones 

desfavorides a Portugal.

D’esta manera, Mercadona ha tornat a demostrar en 

2021 que és una empresa que s’implica amb la so-

cietat i que escolta les seues necessitats, com per 

exemple, la participació recurrent en la “Gran Reco-

llida d’Aliments”, organitzada pels bancs d’aliments 

d’Espanya, i també en les diferents “Operacions Qui-

lo”, que en 2021 ha permés, gràcies a la implicació 

dels “Caps”, de treballadores, treballadors i de l’equip 

logístic de la companyia, donar més de 2.700 tones 

d’aliments per a ajudar a cobrir les necessitats bàsi-

ques dels més necessitats. O també la participació a 

Portugal en les dos recollides d’aliments promogudes 

en este exercici pel Banco Alimentar Contra a Fome i 

la donació especial de Nadal de 82 tones a diverses 

institucions socials del país.

A més, al llarg de l’any s’han produït situacions excep-

cionals que han agreujat, per la seua magnitud, les 

condicions de vida de moltes persones. Mercadona 

s’ha involucrat amb l’objectiu de pal·liar, en la mesura 

de les seues possibilitats, els efectes d’estes catàs-

trofes, com és el cas de la que va patir des de finals 

d’estiu l’illa de La Palma a conseqüència de l’erupció 

del volcà de Cumbre Vieja, les conseqüències de la 

qual encara es mantenen. En este cas concret, Merca-

dona es va implicar des del primer dia, conscient de la 

magnitud del problema, i va donar 74 tones d’aliments 

i productes de primera necessitat, entre els quals es 

trobaven un milió de mascaretes FFP2. 

92



1. Ana, treballadora del supermercat de Montserrat, València, durant la Gran Recollida d’Aliments. 2. Samuel, treballador del supermercat Ave-
nida 25 de Abril a Águeda, Aveiro, i responsables de la Cruz Vermelha de Águeda durant una entrega d’aliments. 3. Fran Amaro i Yoli Burgos, 
treballadors del supermercat de Calle Trigo a Madrid, i Beatriz León i Natalia Castrillo, responsables de relacions externes de Mercadona, amb 
José Manuel Rodríguez i Jimmy Brody, en representació de CEMU, durant una donació feta a l’organització. 4. Ángel, Carmen i María, voluntaris 
de Creu Roja a Maó, amb Vanessa, treballadora del supermercat de Poima a Maó, Illes Balears, durant una entrega d’aliments. 5. Jorge Pérez, 
responsable de relacions externes, amb Domingo Luis Martín, vicepresident provincial de Creu Roja Tenerife, en la primera donació de produc-
tes en solidaritat amb l’illa de La Palma.

19.200
a Espanya

1.400
a Portugal

20.600
tones de productes donats

74
74 tones de productes donats

1
milió de mascaretes FFP2

1 2

5

3 4

Solidaritat amb  

l’illa de La Palma
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Suport a l’emprenedoria

El Pla d’Acció Social de Mercadona també preveu 

el suport a l’educació i el coneixement com a mo-

tor de transformació de la societat. Conscient que 

invertir en el talent de les persones és garantir un 

futur millor per a tots, la companyia participa en 

diferents projectes externs, que li permeten reno-

var idees i atraure talent i també ampliar punts de 

vista per a modernitzar els entorns entre tots.

En el compromís de la companyia amb el foment 

de l’educació i el coneixement s’emmarca la seua 

participació en Marina de Empresas. Este pol em-

prenedor, que està situat a València i forma part 

del llegat de Juan Roig, té l’objectiu de construir a 

Espanya un gran ecosistema capaç, precisament, 

d’atraure i desenvolupar talent, per a la qual cosa 

disposa de tres eixos, EDEM, Lanzadera i Angels.

El primer, EDEM, és una universitat i escola de ne-

gocis que fa quasi dos dècades que aposta pel co-

neixement, de manera que contribuïx a la formació 

de dones i hòmens que, després de passar per esta 

escola dependent de la fundació que presidix Hor-

tensia Roig i de la qual la companyia és Patró, es 

convertixen en directius, emprenedors i empresaris.

En 2021, EDEM ha tingut el suport de 35 univer-

sitats partner i de més de 100 empreses, que han 

compartit la seua experiència per a potenciar en la 

societat l’esperit empresarial, la cultura de l’esforç 

i el lideratge. Entre estes empreses es troba Mer-

cadona, que un any més s’ha implicat amb EDEM 

per a formar els directius del futur, com posa de 

manifest la participació de Juan Roig com a pro-

fessor del curs d’alta direcció “15x15: 15 dies amb 15 

empresaris líders” i del 4t curs dels graus en ADE 

i en Enginyeria i Gestió Empresarial.

Durant estos dotze mesos, directives i directius 

de la companyia han participat igualment en els 

programes d’EDEM, on han contribuït, transmetent 

i explicant detalladament entre els alumnes els fo-

naments del Model de Qualitat Total, a fomentar 

el lideratge, l’esperit emprenedor i la cultura de 

l’esforç, i s’ha convertit així en font de talent per a 

la societat. A més, i a conseqüència d’esta partici-

pació tan pròxima i directa, la companyia ha donat 

l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements 

apresos a un total de 134 estudiants d’este centre 

universitari, que durant dos mesos han fet les pràc-

tiques en Mercadona.

La segona de les potes de Marina de Empresas és 

Lanzadera, acceleradora i incubadora d’empreses 

que va iniciar l’activitat en 2013 i que actualment 

disposa de programes específicament dissenyats 

per a adaptar-se a la maduresa de cada empresa 

participant. En 2021, este projecte de desenvo-

lupament del talent emprenedor ha sigut capaç 

d’accelerar més de 400 iniciatives, 800 des que 

es va fundar, la qual cosa posa de manifest l’esforç 

que s’ha fet en un any tan complex. A més, durant 

estos mesos ha llançat dos nous hubs, de salut i 

de mobilitat.

El tercer eix, Angels, és una societat d’inversió de 

Juan Roig per a impulsar, per mitjà del suport a 

projectes sostenibles i escalables que aposten per 

introduir en la seua gestió el Model de Qualitat 

Total, el desenvolupament a Espanya. Des de la 

seua fundació, Angels ha donat suport a un total 

de 35 projectes empresarials, 11 al llarg de 2021, 

amb una inversió de 31 milions d’euros. El seu fò-

rum d’inversió és un punt de trobada per a més de 

200 inversors on startups, de Marina de Empresas 

i de fora, donen a conéixer el seu projecte i es 

veuen acompanyades en el seu viatge. En estos 

dotze mesos, 58 emprenedors han presentat els 

seus projectes i han aconseguint finançament per 

un valor total de 2,5 milions d’euros. 
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Diego Lorente, secretari general i director d’AVE; Vicente Boluda, president d’AVE; Benito Jiménez Cambra, president i CEO de Congela-
dos Navarra i Premi Rei Jaume I a l’Emprenedor, i Hortensia Roig, presidenta d’EDEM Escuela de Empresarios i consellera de Mercadona. 

Premi Rei Jaume I a l’Emprenedor

Javier Jiménez, director general de Lanzadera, amb 
Marc Gasol; i Fernando San Emeterio i Gonzalo 
García, de selecció de projectes de l’acceleradora 
d’empreses.

Hortensia Roig, presidenta d’EDEM Escuela de Empresarios; Carlos Herrera; Vicen 
Balaguer, cap de gabinet de Presidència de Mercadona, i Juan Roig, en una visita 
a les instal·lacions de Marina de Empresas a València. 

Silvia Gil, tinent coronel de la Guàrdia Civil i cap de la Comandància de Terol, en 
un acte formatiu de la “Triple A” d’EDEM.

Aposta pel coneixement compartit
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4.5 Diàleg i transparència 

amb la societat

Per a Mercadona, el diàleg i la transparència són 

elements clau per a establir una relació duradora 

amb la societat. Una relació basada en la transpa-

rència, valor irrenunciable, que forma part del seu 

Pla d’Acció Social. A través d’este pla, la compa-

nyia pot construir entorns de confiança des dels 

quals, per mitjà de l’escolta activa i l’empatia, con-

tribuir a posar en marxa iniciatives amb les quals 

tots, societat i empresa, ixen guanyant. A més, 

i en el marc de transparència que la companyia 

perseguix i defensa, periòdicament compartix amb 

la societat informació institucional i econòmica 

rellevant relacionada amb el desenvolupament de 

la seua activitat i dona resposta a les diferents 

consultes que rep des dels diferents àmbits de la 

societat, tal com correspon a una empresa que fa 

anys que aposta per la comunicació responsable.

Relació amb consumidors  

Mercadona fomenta des de fa anys la participa-

ció i la col·laboració, amb la promoció d’accions 

individuals o conjuntes, amb les associacions de 

consumidors més representatives tant de l’àmbit 

nacional com autonòmic i provincial. Gràcies a esta 

relació coneix més profundament les necessitats 

dels consumidors, la qual cosa li permet buscar so-

lucions concretes que afigen valor i continuar en-

fortint, a través del diàleg, el Projecte Mercadona.

A més, la companyia fomenta el desenvolupament 

d’activitats formatives i informatives, en les quals 

participa activament amb l’objectiu de millorar la 

protecció i satisfacció dels consumidors i consoli-

dar un projecte diferencial capaç no solament de 

donar un servici excepcional als “Caps”, sinó de 

detectar, a través de la percepció que tenen de 

Mercadona, oportunitats de millora, conscient que 

es pot fer molt encara en este sentit.

Este treball, consolidat a Espanya des de fa ja 

molts anys, en 2021 s’ha intensificat a Portugal 

a través d’Irmãdona, la qual cosa ha permés es-

tretir al llarg d’estos dotze mesos encara més els 

Suport a  

30
actes i accions promogudes 

per les associacions

26
visites a instal·lacions  

de Mercadona

Col·laboració amb 

127
associacions de consumidors

Ana Carreto, responsable de relacions externes centre-sud i associacions de consumidors de Portugal, i 
Ana Tapadinhas, directora general de l’Associació Portuguesa per a la Defensa del Consumidor (DECO), 
en la firma del conveni de col·laboració.96



vincles amb l’Associació per a la Defensa del Con-

sumidor (DECO), amb Editors per a la Defensa 

del Consumidor (DECO Proteste) i amb l'Asso-

ciação Portuguesa de Celíacos (APC), amb els 

quals s’han mantingut nombroses trobades, s’han 

visitat les instal·lacions i s’han iniciat convenis de 

col·laboració. 

Mercadona, conscient de la rellevància que el co-

merç té per a la societat espanyola i la portuguesa, 

participa activament a Espanya en la Comissió de 

Competitivitat, Comerç i Consum de CEOE (C4) 

i en la Comissió de Comerç, Servicis i Consum de 

CIP, la seua homòloga a Portugal. Al llarg de 2021, 

la companyia ha continuat treballant des de les 

dos comissions per a defensar els interessos de la 

distribució comercial, el paper vertebrador i gene-

rador de riquesa i treball de les quals fan que siga 

un sector estratègic.

“Mesa de Participació”  

En 2014, Mercadona, juntament amb les confedera-

cions i federacions d’associacions de consumidors 

i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, va posar en 

marxa la Mesa de Participació (MPAC). 

Este projecte col·laboratiu, que en 2021 ha constituït, 

a més, un comité científic propi, s’ha consolidat des 

de la seua creació com un referent en l’àmbit dels 

hàbits de consum i anualment compartix amb la so-

cietat la seua enquesta d’“Hàbits de consum”. 

En este exercici, este treball ha aprofundit en els can-

vis introduïts en estos costums, tant els derivats de 

la COVID-19 com els associats a la evolució pròpia 

de la societat. 

92
reunions i trobades amb 

associacions de consumidors

Participació en  

56
congressos i jornades del sector

28 
convenis de col·laboració   

amb associacions de 
consumidors, de celíacs, 

d’intoleràncies i altres al·lèrgies Francisco Marín, vicepresident de la Comissió I+D+I CEOE; 
Manuel Martín, responsable jurídic d’UNAE; Clara Medina, res-
ponsable de relacions amb associacions de consumidors de 
Mercadona; Gustavo Samayoa, president de FUCI; Montaña 
Cámara, catedràtica de Nutrició i Ciència dels Aliments de la 
UCM; Fernando Moner, president de CECU, i Pablo José Con-
treras, professor en EAE Business School, durant la presentació 
de l’enquesta “Hàbits de consum 2021”.
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Gestió proactiva amb el veïnat

Mercadona manté amb els veïns una relació ober-

ta que està basada principalment en el respecte i 

l’enteniment mutu. A través d’estos valors, i de la 

comunicació transparent que impulsa des del seu 

projecte Gestió Proactiva de Veïns, iniciat en 2014, 

és capaç de detectar les necessitats que li plante-

gen i harmonitzar l’activitat comercial amb l’objectiu 

que ni interferisca ni genere molèsties en aquells 

barris en els quals té presència.

En 2021, i fruit d’esta labor d’escolta per a fomentar 

una convivència sana amb els veïns, la companyia 

ha examinat a Espanya 4.998 processos interns a 

les seues instal·lacions, 18.679 processos de càr-

rega i descàrrega en botiga i ha atés un total de 

391 suggeriments dels veïns, i ha donat una solució 

satisfactòria en menys de 30 dies al 79 % d’estos 

suggeriments. 

Este esforç també s’ha dut a terme a Portugal, on la 

companyia ha supervisat 651 processos de càrrega i 

descàrrega, ha avaluat 63 processos interns en ins-

tal·lacions i supermercats i ha solucionat en menys 

de 30 dies el 75 % dels suggeriments dels veïns.

En total, més de 5.000 processos interns avaluats 

en instal·lacions i botigues, 19.330 revisions mè-

diques en processos de càrrega i descàrrega als 

supermercats de la cadena i 399 queixes, suggeri-

ments i millores procedents del veïnat gestionades 

al llarg de l’exercici.

La companyia, que aposta per la convivència de 

tots els formats comercials com a factor clau per 

al desenvolupament dels barris, està fermament 

compromesa des de 2001 amb la revitalització dels 

mercats municipals. Gràcies a la seua implicació, des 

d’esta data ha aconseguit consolidar 37 botigues en 

este tipus d’entorn i, amb això, ha pogut mantindre 

i fins i tot recuperar este format tradicional en dife-

rents punts d’Espanya.

La relació de proximitat que Mercadona manté amb 

els seus veïns es traduïx cada any en projectes con-

crets que milloren els entorns i impulsen el seu dina-

misme. En 2021, per exemple, la companyia ha sigut 

capaç d’entendre la idiosincràsia dels habitants de 

la ciutat portuguesa d’Espinho (Aveiro) i les seues 

inquietuds. Per això, a més de construir un super-

mercat amb un disseny icònic amb perfils metàl·lics 

verticals que li donen un caràcter avantguardista, 

s’ha implicat des del primer dia per a buscar solu-

cions a les necessitats d’esta localitat, com posa de 

manifest la decisió de donar, des del primer dia de 

la inauguració del supermercat, béns essencials a 

la Cantina Social de la Parròquia d’Espinho, que ha 

estat operant durant més de 30 anys i la missió de 

la qual s’ha tornat encara més rellevant amb l’inici 

de la pandèmia.

En el cas d’Espanya, on s’han dut a terme nom-

broses iniciatives d’este tipus, cal destacar la que 

es va impulsar a la localitat de Talavera de la Rei-

na, Toledo. La companyia ha fet un esforç especial 

per a preservar i compartir el patrimoni històric i 

cultural d’esta ciutat emblemàtica. Concretament, 

i per a contribuir a renovar el centre històric de la 

ciutat, Mercadona ha invertit 5 milions d’euros que 

han permés, després d’un projecte de construcció 

dividit en 15 fases, recuperar per a incorporar a la 

façana de la nova botiga un xicotet fragment del 

que històricament constituïa l’“Ensanche de la esta-

ción”, una construcció que data del segle XIX i que, 

d’esta manera, s’ha pogut preservar.

Relació amb el veïnat en 2021

19.330
revisions en processos  

de càrrega i descàrrega en botiga

5.061 
revisions en processos interns de 
les instal·lacions i supermercats

399
suggeriments, queixes i millores 

gestionats 
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Fragment de l’històric “Ensanche de la estación”, recuperat per Mercadona a la façana del supermercat de Paseo del Muelle a Talavera  
de la Reina, Toledo. 
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Capítol 5

El Capital ha de 
satisfer la resta de 
components del 

Model i ha d’estar 
també totalment 

satisfet i compromés
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CEl Model de Mercadona té com a premissa 

satisfer amb la mateixa intensitat els cinc 

components que el conformen. Un any més, 

la satisfacció de la resta de components, “El 

Cap”, El Treballador, El Proveïdor i La Societat 

s’ha reflectit en les dades econòmiques de 

la companyia i, per consegüent, ha permés 

aconseguir la satisfacció del cinqué component: 

El Capital. Per a aconseguir-ho, la companyia 

aposta sempre pel llarg termini en la presa i 

posada en pràctica de decisions i és plenament 

conscient en cada un dels processos que “els 

resultats arriben si cuides les persones” .E
l C

a
p

it
a
l
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Mercadona SA, domiciliada a Espanya (Carrer Valèn-

cia, número 5, Tavernes Blanques, València), i Irmã-

dona Supermercados, Unipessoal, Lda, domiciliada 

a Portugal (avinguda Padre Jorge Duarte, número 

123, Vila Nova de Gaia, Porto), són societats que 

compartixen l’objecte social de “compravenda de 

tots els articles que comprén l’alimentació, així com 

el seu comerç, i poden obrir establiments per a la 

venda al detall o en gros d’estos productes”. Les dos 

societats conformen el Grup Mercadona, l’activitat 

del qual és la distribució de productes d’alimentació, 

beguda, higiene personal, neteja de la llar i cura de 

mascotes, per a la qual cosa disposa d’una xarxa de 

1.662 supermercats a Espanya i Portugal, que pro-

veïx des de la seua xarxa logística pròpia, composta 

per 16 blocs logístics, 2 emmagatzemes satèl·lits i 2 

magatzems reguladors. 

A més de la seua xarxa de botigues, Mercadona, per 

a donar servici als clients que a Espanya opten pel 

canal de venda digital, disposa d’un model propi de 

Ruscos, magatzems dedicats a la gestió i preparació 

de comandes online, i que actualment estan en fun-

cionament a València, Barcelona i Madrid. Conscient 

del recorregut de millora i el potencial de desenvolu-

pament que hi ha en este àmbit, la companyia ha co-

mençat a explorar possibles solucions per a cobrir les 

zones amb menys densitat de comandes a través de 

la Nova Telecompra i està fent proves d’un altre nou 

model, denominat Bresca, en una botiga de Gandia 

(València), per a ampliar el radi d’acció dels Ruscos 

i oferir el servici als “Caps” d’estes zones pròximes.

En 2021, Mercadona ha obert un total de 70 botigues 

a Espanya, de les quals 16 són obertures netes, i n’ha 

reformat 84 per a adaptar-les al Model de Botiga 

Eficient (Botiga 8). En el cas de Portugal, Irmãdona 

ha inaugurat 9 nous supermercats, la qual cosa li ha 

permés tancar l’any amb una xarxa de 29 botigues. 

Així mateix, ha estrenat dos nous centres de coinno-

vació en els quals desenvolupa novetats i incorpora 

millores en l’assortiment de la mà dels “Chefes”. 

La plantilla del Grup està composta per 95.800 per-

sones (93.300 a Espanya i 2.500 a Portugal) amb 

un alt nivell de compromís i dedicació, que donen 

el millor d’ells cada dia per a satisfer els 5,6 milions 

de llars que diàriament compren a través dels dife-

rents canals de venda que té el Grup. Per a satisfer 

les necessitats dels clients, treballa amb una xarxa 

de més de 3.000 proveïdors de producte, la col·la-

boració conjunta dels quals li permet disposar d’un 

assortiment diferencial d’aproximadament 8.000 

productes amb una qualitat contundent a uns preus 

imbatibles. El Grup, a més, s’esforça en els llocs on 

té presència per mantindre una relació excel·lent 
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amb la societat, a través del diàleg i la transparèn-

cia, que li permet conéixer les seues necessitats i, en 

la mesura que siga possible, poder oferir solucions. 

Si 2020 va ser un any atípic, 2021 ha sigut un any 

molt complex en el qual el Grup ha hagut de con-

tinuar gestionant la pandèmia de la COVID-19 i s’ha 

enfrontat a altres dificultats, com els increments en 

preus de les matèries primeres, dels costos ener-

gètics o dels preus dels transports, circumstàncies 

que han repercutit en El Capital, que ha vist redu-

ït el seu benefici net un 6 %, fins als 680 milions 

d’euros. 

Estes dificultats no han impedit fer un gran esforç 

inversor de 1.200 milions d’euros, que s’han destinat 

a la brutal transformació en què està immersa la 

companyia per a poder afrontar els reptes futurs, 

perquè el Model de Qualitat Total assumix la presa 

de decisions pensant en el benefici a llarg termini. 

En este context, destaquen els 60 milions d’euros 

destinats a accelerar la transformació tecnològica. 

Així, després de dur a terme en 2020 la migració 

dels processos financers al sistema SAP S/4HANA i 

SAP Fiori, al llarg d’estos dotze mesos s’ha apostat 

per la implantació de SAP BW, que permet fer un 

gran volum de consultes i creuar qualsevol informa-

ció de manera àgil i estandarditzada. 

Principals xifres en 2021
(milions d’euros i de ‘quilitres’)

Unitats de venda quilos-litres

12.827

Facturació amb IVA

27.819

Resultat d’explotació

835
Resultat abans d’impostos

837
Resultat després d’impostos

680

Des de 2011 Mercadona és membre, de manera vo-

luntària, del Fòrum de Grans Empreses de l’Agència 

Tributària (Ministeri d’Hisenda i Funció Pública), l’ob-

jectiu del qual és establir un marc de col·laboració 

entre les grans empreses i l’Administració Tributària 

de l’Estat, basat en els principis de transparència, 

confiança mútua, bona fe i lleialtat. En este marc, la 

companyia està acollida al Codi de Bones Pràctiques 

Tributàries, que s’ha elaborat per a promoure una 

relació recíprocament cooperativa entre l’Agència 

Tributària i les empreses que el subscriguen. Merca-

dona, també de manera voluntària, presenta anual-

ment a l’Agència Tributària un Informe sobre Trans-

parència Fiscal amb la informació més rellevant de 

l’any. L’Informe de Transparència Fiscal apareix en la 

pàgina web de l’Agència Tributària com una de les 

empreses que l’ha presentat, fet que acredita que la 

companyia complix els estàndards de col·laboració i 

transparència que demana l’Agència Tributària.

2021 és el primer exercici en què els comptes anuals 

de Mercadona i Irmãdona han sigut auditats per 

Ernst & Young, SL i Ernst & Young Audit & Associa-

dos - SROC, SA, respectivament, i s’ha emés, en els 

dos casos, un informe favorable sense excepcions. 

Estos informes, juntament amb els comptes anuals, 

es depositen davant dels organismes corresponents 

en cada cas.
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Unitats de venda (quilitres)

Al tancament de 2021, el Grup va vendre un total de 
12.827 milions de quilitres, 285 més que en l’exercici 
anterior. Esta dada deixa constància de la confiança 
depositada per “El Cap” en Mercadona durant estos 
dotze mesos.

12.827
12.54220

21

Evolució quilitres venuts 

milions de quilos-litres (quilitres)

27.819
26.93220

21

Evolució de les vendes brutes

milions d’euros

Vendes  

La fidelitat dels clients i l’aposta ferma per prescriure 
un Assortiment Eficaç amb una qualitat contundent 
a uns preus imbatibles han fet que el Grup acon-
seguisca un volum de facturació de 27.819 milions 
d’euros. Mercadona i Irmãdona aconseguixen així 
superar en més de 887 milions d’euros les vendes 
obtingudes en 2020.

680
72720

21

Evolució del benefici net

milions d’euros

Benefici

La complexitat de l’any 2021 ha fet que el benefici 
net del Grup haja decrescut un 6 %, fins als 680 mi-
lions d’euros. Així, el benefici abans d’impostos s’ha 
situat en 837 milions d’euros, un 9 % inferior al de 
l’exercici anterior.

L’evolució del resultat i de les vendes posa de ma-
nifest que les decisions s’han pres complint l’orde 
seqüencial: 1r “El Cap”, 2n Venda i 3r, Benefici.
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Altres indicadors

Proveïdors

El termini mitjà de pagament a proveïdors ha sigut 
de 44 dies i el termini de rotació d’existències, de 
12 dies.

OPEX

Definit com a Gasto de personal ± Altres gastos i 
Ingressos d’explotació (sense tributs), ha sigut d’uns 
5.100 milions d’euros.

Productivitat

Durant l’exercici, Mercadona i Irmãdona han mantin-
gut la productivitat (vendes en euros/nre. de treba-
lladors), la qual cosa reflectix la implicació de les per-
sones que formen part del Projecte Mercadona per 
a aconseguir els objectius fixats per la companyia.

Fluxos d’efectiu

La generació de fluxos d’efectiu, tenint en compte 
les inversions que s’han fet en l’exercici 2021, ha sigut 
la següent:

EBITDA

L’EBITDA de la companyia (definit com el resultat 
d’explotació + amortitzacions) al tancament de 
l’exercici 2021 és de 1.525 milions d’euros. El resultat 
operatiu del Grup ha tingut una evolució d’acord amb 
el benefici esperat, coherent amb l’estratègia i en línia 
amb l’aposta pels resultats a llarg termini.

1.525
1.55020

21

Evolució de l’EBITDA

milions d’euros

1.200
1.50020

21

Evolució de les inversions

milions d’euros

Inversions

En 2021, el Grup ha invertit un total de 1.200 milions 
d’euros, finançats íntegrament amb recursos propis. 
Les inversions que s’han fet en l’exercici han mantin-
gut una línia continuista respecte a l’any passat, i s’ha 
posat el focus en l’obertura i la reforma de botigues 
i magatzems, l’expansió a Portugal, el desenvolupa-
ment de Mercadona Online i la transformació digital. 
És necessari tindre en compte també l’esforç que 
s’ha fet per a continuar gestionant eficaçment i amb 
seguretat la pandèmia de la COVID-19.

6.972
6.67420

21

Evolució dels recursos propis

milions d’euros

Recursos propis

El benefici obtingut en l’exercici i la capitalització de 
la pràctica totalitat d’este dona com a resultat que, 
al tancament de l’exercici 2021, la xifra de recursos 
propis siga de 6.972 milions d’euros.

Cal assenyalar que la ràtio de recursos propis res-
pecte a l’actiu total s’ha mantingut entorn del 62 % 
en l’any.

Fluxos d’activitats d’explotació

1.442 
milions d’euros

Fluxos nets d’activitats d’inversió i finançament

(1.207) 
milions d’euros

Variació neta de l’efectiu

235 
milions d’euros

L’activitat inversora, descrita anteriorment, s’ha fet 
amb fons propis.
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ACTIU NO CORRENT 7.518.567

 Immobilitzat intangible i material 7.342.777

	 Inversions	financeres	i	altres	actius	 175.790

ACTIU CORRENT 3.642.636

	 Existències	 	718.206

	 Deutors	i	inversions	financeres	 143.446

	 Efectiu	i	altres	actius	líquids	equivalents	 2.780.984

TOTAL ACTIU 11.161.203

PATRIMONI NET 6.971.771

	 Capital	 15.921

	 Reserves	 6.275.543

	 Resultat	de	l’exercici	 680.307

PASSIU NO CORRENT 40.078

	 Provisions	i	altres	passius	 40.078

PASSIU CORRENT      4.149.354

	 Proveïdors	 2.854.185

	 Creditors	i	deutes	amb	administracions	públiques	 981.484

	 Personal	 313.685

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 11.161.203

GRUP MERCADONA
Balanç de situació el 31 de desembre de 2021*
(en milers d’euros)

*Dades consolidades Mercadona i Irmãdona calculades exclusivament per a esta Memòria.
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GRUP MERCADONA
Compte de pèrdues i guanys el 31 de desembre de 2021*
(en milers d’euros)

	 Import	de	la	xifra	de	negocis	 25.516.952

	 Aprovisionaments	 (18.871.088)

	 Gastos	de	personal	 (3.381.530)

	 Altres	despeses	i	ingressos	d’explotació	 (1.738.938)

	 Amortització	de	l’immobilitzat	 (689.801)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 835.595

	 Ingressos	financers	 1.119

RESULTAT FINANCER 1.119

RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS 836.714

	 Impost	sobre	beneficis	 	(156.407)

RESULTAT DE L’EXERCICI 680.307

*Dades consolidades Mercadona i Irmãdona calculades exclusivament per a esta Memòria.
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Projecte Llegat de Juan Roig i Hortensia Herrero

Iniciat l’any 2012, el Projecte Llegat naix d’un somni 

comú de Juan Roig i Hortensia Herrero: compartir 

els seus coneixements i el patrimoni personal per a 

contribuir de manera altruista al desenvolupament 

de la societat per mitjà del suport a l’emprenedoria, 

la formació, l’art, la cultura i el mecenatge esportiu. 

El seu desenvolupament s’impulsa a través del Mo-

del de Qualitat Total i, en 2021, l’esforç inversor dels 

seus fundadors ha arribat als 100 milions d’euros 

procedents del seu patrimoni personal.

Marina de Empresas constituïx el major pol empre-

nedor del Mediterrani i té tres eixos: EDEM, centre 

universitatari i escola de negocis per a la formació 

empresarial; Lanzadera, acceleradora que dona su-

port a startups, i Angels, societat que invertix en 

líders emprenedors. En 2021, Marina de Empresas 

ha continuat albergant projectes i ha acumulat in-

versions de més de 4 milions d’euros.

Per al mecenatge, el Projecte Llegat compta amb la 

Fundació Trinidad Alfonso i Licampa 1617. Per mitjà 

d’esta fundació dona suport al mecenatge esportiu, 

amb un esforç inversor de 16,5 milions d’euros en 

2021. Per la seua part, Licampa 1617 ha continuat 

avançant en l’objectiu de dotar la ciutat de València 

d’un recinte cobert de primer nivell per a albergar 

esdeveniments esportius, culturals i d’entreteniment. 

Un projecte sostenible de 220 milions d’euros d’in-

versió que, en 2021, ha invertit 22,4 milions d’euros.

En l’àmbit del suport a l’esport, també destaca el 

treball que s’ha dut a terme a través dels equips 

masculí i femení del Valencia Basket Club i L’Al-

queria del Basket. Tant Juan Roig com Hortensia 

Herrero han invertit més de 20 milions d’euros en 

estos projectes en 2021.

El suport al mecenatge artístic i cultural, per la 

seua part, s’ha canalitzat a través de la Fundació 

Hortensia Herrero, presidida per Hortensia Herrero, 

vicepresidenta de Mercadona. A través d’esta fun-

dació, en 2021 s’han iniciat a València les obres de 

restauració de l’església dels Sants Joans, declarada 

Monument Històric Artístic Nacional. Per a este i 

altres projectes, la Fundació Hortensia Herrero ha 

fet un esforç inversor de més d’11 milions d’euros 

en este exercici.

LLEGAT DE  
JUAN ROIG I  
HORTENSIA  
HERRERO
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Projecte Llegat

100
milions d’euros 

inversió en 2021   
del patrimoni personal de  

Juan Roig i Hortensia Herrero

1. Juan Roig i Hortensia Herrero, amb les quatre filles, Juana, Hortensia, Amparo i Carolina; l’artista Julian Opie, i la rectora de la Universitat de 
València, Mavi Maestre; en la inauguració de l’exposició de Julian Opie al claustre de la Nau de la Universitat de València. 2. Lawrence Cherono, 
guanyador de la 41a edició de la Marató de Valencia Trinidad Alfonso EDP. 3. Execució de les obres del Casal España Arena de València. 4. 
Jugadores del primer equip femení del Valencia Basket, guanyador de la SuperCup Women 2021 disputada a València. 5. Fernando Roig, Juan 
Roig i Hortensia Herrero, accionistes i membres del Consell d’Administració de Mercadona. 6. Seu d’EDEM Escuela de Empresarios a València. 
7. L’emprenedora Rocío Fernández de les Heras, CEO de l’startup Feelit Cosmetics, a les instal·lacions de Lanzadera. 8. Exterior de les noves 
instal·lacions d’Angels a la Marina de València. 

4

1

3

5

6 7 8

2
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INFORME DE VERIFICACIÓ INDEPENDENT

“En compliment de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, el Grup consolidat Inmo-

Albereda, SLU, al qual pertanyen Mercadona, SA i Irmãdona Supermercados, 

Unipessoal, Lda, ha presentat l’Estat d’Informació no Financera (EINF) 

consolidat, que forma part del seu informe de gestió consolidat i que ha sigut 

verificat per EY, com a prestador independent de servicis de verificació, el 

qual, amb data 8 de febrer de 2022, va emetre l’informe de verificació sense 

excepcions. 

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

que s’integren, entre molts altres, en esta Memòria corporativa. En la taula 

adjunta ‘Impacte de l’activitat econòmica de Mercadona’, figuren aquells 

indicadors reflectits en esta Memòria i que, al seu torn, han sigut verificats 

per EY (s’identifiquen amb √). En cas de discrepància, la informació inclosa en 

l’EINF preval davant d’esta”.

Per a més informació, este informe de verificació, 
juntament amb l’Estat d’Informació no Financera, estarà 
disponible en l’adreça següent: www.info.mercadona.es

Tal com definix l’estàndard GRI, l’objectiu d’esta Memòria és proporcionar informació veraç, rellevant i precisa.

112

https://info.mercadona.es/es/inicio


Impacte de l’activitat econòmica de Mercadona

Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

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

2 Activitats, marques, productes i servicis Pàg. 12-21, 32-33

3 Localització de la seu
Carrer València, 5  

Tavernes Blanques, València, Espanya

4 Localització de les operacions
Espanya i Portugal 

Pàg. 4-5

5 Naturalesa de la propietat i forma jurídica Pàg. 12-13, 100-103

6 Mercats servits Pàg. 4-5, 12-13

7 Dimensió de l’organització Pàg. 4-5

8 Informació sobre empleats i altres treballadors

Pàg. 4-5, 42-57

Mercadona té 95.800 empleats fixos 
(93.300 a Espanya i 2.500 a Portugal) i no té 
subcontractistes en l’activitat principal

9 Cadena de subministrament Pàg. 4-5, 58-71

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

Pàg. 6-7, 20-21, 60-61

11
Informació sobre com aborda la companyia el 
principi de precaució

Pàg. 18-19

12 Iniciatives externes Pàg. 28, 66, 92-99

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

Pàg. 96-97

14 Declaració del President Pàg. 6-7

Informació addicional
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

15 Principals impactes, riscos i oportunitats Pàg. 18-19

16
Valors, principis, estàndards i normes de 
comportament

Pàg. 12-19

Mercadona es regix pel Model de Qualitat 
Total, que fonamenta els valors i els 
paradigmes de la companyia. En este model 
es definix la conducta interna que compartixen 
totes les treballadores i treballadors. A més, 
disposem d’un Codi de Conducta que té la 
missió d’assegurar el compliment dels valors 
de la companyia i de la llei

17 Estructura de govern Pàg. 8-9

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

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

19
Consulta els grups d’interés sobre aspectes 
econòmics, mediambientals i socials

Pàg. 92-99

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

Pàg. 8-9

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

El president del Consell d’Administració 
presidix, al seu torn, el Comité de Direcció

22 Conflictes d’interés

No hi ha conflictes d’interés 

Tots els membres del Comité de Direcció són 
treballadores i treballadors de Mercadona 
i no es produïxen situacions de conflicte 
d’interés

23 Funcions de l’òrgan superior de govern Pàg. 8-9, 18-19

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

Pàg. 8-9

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

Pàg. 8-9

26
Identificació i gestió dels impactes econòmics, 
socials i mediambientals

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

27 Eficàcia dels processos de gestió del risc Pàg. 16-19
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

28
Anàlisi dels aspectes econòmics, mediambientals 
i socials

Pàg. 14-19

Els òrgans de govern de la companyia 
supervisen i aproven tot allò que fa referència 
als aspectes econòmics, mediambientals i 
socials

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

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

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

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

31
Naturalesa i nombre de preocupacions 
importants que s’han transmés a l’òrgan superior

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

32 Polítiques de remuneració

Pàg. 46-47

La companyia disposa des de fa anys d’una 
Política Retributiva basada en el principi de “la 
mateixa responsabilitat, el mateix sou”   

33
Processos per mitjà dels quals es determina la 
remuneració

Pàg. 46-47, 50-51

34
Involucració dels grups d’interés en la 
remuneració

La companyia disposa d’un Conveni Col·lectiu 
vigent, firmat i acordat amb els representants 
sindicals de les treballadores i treballadors

35 Llista de grups d’interés Pàg. 16-19

36 Acords de negociació col·lectiva

Pàg. 52

Conveni laboral propi que cobrix el 100 % dels 
treballadors

37 Identificació i selecció de grups d’interés Pàg. 14-19

38
Enfocaments per a la participació dels grups 
d’interés

Diàleg constant amb tots els grups d’interés 
amb l’objectiu de captar i satisfer les seues 
necessitats i expectatives 

Informació addicional
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

39 Aspectes clau i preocupacions sorgits

Pàg. 14-19

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

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

41 Llista d’assumptes materials

Pàg. 16-19

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

42 Reformulació de la informació No hi ha hagut canvis rellevants  

43 Període de report 1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021

44 Data del report més recent 2020

45 Cicle de report Anual

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

Dades de contacte en la contraportada

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

Pàg. 44, 46-47 

La política retributiva respon al principi 
d’equitat: “la mateixa responsabilitat, el mateix 
sou”, sense fer distincions per gènere o 
qualsevol altra diferenciació   

48
Percentatge del gasto en els llocs amb 
operacions significatives que correspon a 
proveïdors locals

Pàg. 4-5, 70-71, 81

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

Han sigut avaluades el 100 % de les activitats 
i els procediments interns dels diferents 
departaments en els quals s’han identificat 
possibles riscos relacionats amb la corrupció
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

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

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

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

52
Nombre de sentències per competència deslleial, 
pràctiques de monopoli o contra la lliure 
competència i resultat d’estes

No se n’ha registrat cap durant el període 
reportat

53 Consum energètic intern 7.634.639 GJ

54 Intensitat energètica 0,1937 GJ/m3 de mercaderia

55 Estalvi en consum energètic 16,76 milions de kWh 

56 Consum d’aigua

Consum total 3,8 hm3 (dels quals 2,4 hm3 
corresponen a botigues i la resta, a blocs 
logístics) 

Consum mitjà per botiga i mes: 119 m3   

57 Captació d’aigua segons la font

100 % xarxa de proveïment municipal

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

58
Emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle 
per fugues de gasos refrigerants

4,253 kg CO
2
 eq/m3 de mercaderia

59
Emissions indirectes de gasos d’efecte 
d’hivernacle quan es genera energia

7,761 kg CO
2
 eq/m3 de mercaderia

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

7,070 kg CO
2
 eq/m3 de mercaderia

Informació addicional
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Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

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

19,64 kg CO
2
 eq/m3 de mercaderia

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

-56.000 tones de CO
2

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

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

374.420 tones de residus (fusta, paper, cartó, 
plàstic, poliestiré expandit i altres), de les quals 
el 79 % va a reciclatge/valorització

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

Mercadona exigix a tots els seus Proveïdors 
Totaler que estiguen certificats en algun 
estàndard de bona gestió ambiental 
internacionalment reconegut (ISO 14001, 
EMAS o equivalent)

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

Pàg. 44

67

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

No existix esta diferenciació

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

Qualsevol fet rellevant que puga afectar 
la plantilla es notifica a les treballadores i 
treballadors i als seus representants amb 
antelació suficient i sempre dins dels terminis 
establits per la legislació vigent

69

Percentatge de treballadors que estan 
representats en comités formals de seguretat 
i salut conjunts per a la direcció i empleats, 
establits per a ajudar a controlar i assessorar sobre 
programes de seguretat i salut

Els comités existents representen totes les 
treballadores i els treballadors al mateix nivell i 
tots els acords són confirmats per la Direcció

70 Taxa d’accidents, hores perdudes i absentisme

Incidència accidents de treball: 30,53 ‰
Hores perdudes: 8.578.470 
Absentisme: 4,18 %*
Absentisme hòmens 1,33 %
Absentisme dones: 2,85 %
*Inclou l’efecte de la COVID-19
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71
Treballadors la professió dels quals té una major 
incidència o risc elevats de malaltia

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

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

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

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

Per empleat: 27 hores de formació i 912 € 
invertits de mitjana per persona a Espanya 
i 191 hores de formació i 3.075 € invertits de 
mitjana per persona a Portugal

74

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

Pàg. 50-51

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

Pàg. 47

Totes les treballadores i treballadors són 
avaluats anualment en l’exercici de les seues 
funcions, tant en sentit descendent com 
ascendent

76

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

Pàg. 8-9, 44, 52-53

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

Pàg. 44, 46-47

Aplica el principi d’equitat “la mateixa 
responsabilitat, el mateix sou” sense cap 
diferència pel que fa a gènere

78
Nombre de casos de discriminació i mesures 
correctives adoptades

En 2021, Mercadona no ha registrat per 
mitjà dels canals disponibles cap cas de 
discriminació

79

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

La companyia garantix en tots els seus 
centres de treball la llibertat d’associació com 
es recull en el conveni col·lectiu vigent 

No s’han identificat proveïdors  
significatius en situació de risc   

Informació addicional
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80

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

La companyia garantix que no hi ha cap cas 
d’explotació infantil en els seus centres de 
treball

No s’han identificat proveïdors significatius en 
situació de risc

81

Centres i proveïdors amb un risc significatiu de 
ser origen d’episodis de treball forçós, i mesures 
adoptades per a contribuir a l’eliminació de totes 
les formes de treball forçós

La companyia garantix que no hi ha cap cas de 
treball forçós als seus centres de treball

No s’han identificat proveïdors significatius en 
situació de risc

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

La companyia complix els estàndards exigits 
en esta matèria, d’acord amb la legislació 
vigent

83

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

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

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

La companyia no disposa d’este indicador, 
però s’especifiquen les diferents accions 
realitzades en el capítol Societat (pàg. 74-99)

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

Pàg. 18-19, 98

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

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

Pàg. 58-71

El 85 % de l’assortiment és d’origen espanyol, 
obtingut de proveïdors auditats segons el 
Model de Mercadona, que preveu la satisfacció 
de les necessitats de les treballadores i 
treballadors 
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*La companyia considera significativa qualsevol sanció econòmica superior als 50.000 €

Núm. INDICADOR PÀGINA/COMENTARI

87
Contribucions econòmiques realitzades a partits 
polítics per país i destinatari

No se n’han fet durant el període de report

88

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

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

89

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

Pàg. 32-35

90

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

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

91

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

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

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

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

93

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

En l'exercici 2021, l'autoritat de control ha 
imposat una sanció, ja abonada, en matèria de 
protecció de dades*

Informació addicional
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Amb una trajectòria 
de 40 anys, 

Mercadona té 
presència a Espanya 
i Portugal en 1.662 

supermercats
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TEl Projecte Mercadona es troba en evolució 

constant des de la seua fundació, sabent que, 

any rere any, ha de superar i proposar-se nous 

reptes amb la finalitat de satisfer els cinc 

components de la companyia. Conscient que 

sempre existix recorregut de millora, centra els 

esforços per a ser una empresa responsable, 

que la gent vulga que existisca i se’n senta 

orgullosa. .

Tr
a
je

c
tò

ri
a

123



Trajectòria Mercadona 1977-2021

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

1982

Juan Roig i la seua 
esposa, Hortensia 
Herrero, juntament 
amb els seus germans 
Fernando, Trinidad 
i Amparo, compren 
Mercadona a son 
pare. L’empresa 
té huit botigues 
d’aproximadament 
300 m2 de sala de 
vendes. Juan Roig 
assumix la direcció 
de la companyia, que 
inicia l’activitat com a 
empresa independent.

1981

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

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

19881977

El matrimoni format pel 
senyor Francisco Roig 
Ballester (1912-2003) 
i la senyora Trinidad 
Alfonso Mocholí (1911-
2006) inicia l’activitat 
de Mercadona dins del 
Grup Cárnicas Roig. Les 
carnisseries del negoci 
familiar es transformen 
en ultramarins.
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1990 19961993 1997

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

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

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

Obertura del 
supermercat número 
200, a Segorbe 
(Castelló).

Es firma el primer 
conveni d’empresa per 
a totes les treballadores 
i treballadors.

Acord d’unió amb 
Almacenes Gómez 
Serrano, Antequera 
(Màlaga).
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Trajectòria Mercadona 1977-2021

1999 20012000 2003

Finalitza el procés, 
iniciat l’any 1995, de 
convertir en fixos 
tots els membres de 
la plantilla, que en 
aquells moments era 
de 16.825 treballadores 
i treballadors.

Inauguració del bloc 
logístic d’Antequera 
(Màlaga).

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

Construcció del bloc 
logístic de Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona).

Inauguració, a 
Massanassa (València), 
de la primera Botiga 
per Ambients.

Celebració de la 
primera Reunió 
d’Interproveïdors.

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

Inauguració del primer 
centre educatiu infantil 
gratuït per a les filles i 
fills de les treballadores 
i treballadors, al bloc 
logístic de Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona).

Mercadona arriba a 
les 500 botigues amb 
l’obertura del seu 
primer supermercat 
a Linares (Jaén).

Primera empresa que va 
fer una auditoria ètica.

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

Llançament de la 
nova línia de perfum 
Hortensia H.

Inauguració d’un 
supermercat a les 
instal·lacions del Mercat 
de l’Olivar, a Palma.
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2004 20062005 2007

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

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

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

Vint-i-cinqué aniversari 
de la companyia.

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

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

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

127

Trajectòria



Trajectòria Mercadona 1977-2021

2008 20172013 2016

Realineació de 
Mercadona amb el 
Model de Qualitat 
Total, 15 anys després 
d’implantar-se.

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

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

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

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

Inici del 
desenvolupament de la 
Cadena Agroalimentària 
Sostenible de 
Mercadona.

Inauguració del 
bloc logístic de 
Guadix (Granada).

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

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

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

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

Inici del projecte de 
transformació digital de 
la mà de la companyia 
tecnològica SAP.
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Compromís amb la 
qualitat contundent 
per part de tots els 
departaments de 
Mercadona en tots els 
processos i servicis.

Finalització de la 
implantació del Model 
Botigues 6.25, amb 
bosses compostables, 
productes d’un sol ús 
sostenibles, pictogrames 
per a reciclar en els 
envasos, cartelleria 
informativa sobre 
Economia Circular, 
papereres per a reciclar 
i un sistema de gestió 
de residus millorat.

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

20192018 2020

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

Implantació de la 
nova secció “A Punt 
per a Menjar”.

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

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

El projecte 
d’internacionalització 
es convertix en realitat 
amb l’obertura de 
la primera botiga a 
Portugal, concretament 
a Canidelo, a Vila 
Nova de Gaia, 
districte de Porto.

Inauguració de nou 
botigues més a 
Portugal, totes eficients, 
situades als districtes 
de Porto, Braga i Aveiro.

En un any tan dur, 
complex i excepcional, 
el conjunt de persones 
excepcionals que 
formen el Projecte 
Mercadona contribuïx 
a aconseguir, amb 
esforç i capacitat de 
superació, la millor 
gestió de la història 
de la companyia.

Donar el sí a continuar 
cuidant el planeta amb 
l’Estratègia 6.25 per a 
la reducció del plàstic 
i la gestió de residus.

2021
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El Projecte Mercadona 
continua avançant

Memòria Anual 2021 i més informació: 

https://info.mercadona.es/va/inici
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MERCADONA S.A.

C/ València, 5 - 46016

Tavernes Blanques (València)

Telèfon: (+34) 963 883 333

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, 

UNIPESSOAL, LDA.

Avinguda Padre Jorge Duarte, 123 

4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)

Telèfon: (+351) 221 201 000

CANALS D’ATENCIÓ AL CLIENT 
ESPANYA

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

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

www.linkedin.com/company/mercadona

CANALS D’ATENCIÓ AL CLIENT 
PORTUGAL

www.mercadona.pt 

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona_pt

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.youtube.com/mercadonaportugal

 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal




