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Mercadona, present a Catalunya des de l’any 1993 amb l’obertura de la primera botiga a la ciutat de Lleida, 

té actualment 251 supermercats, 2 blocs logístics (a Abrera i a Sant Sadurní d’Anoia) i, des del juny del 2019, 

disposa d’un magatzem dedicat exclusivament a donar servei online, situat al polígon industrial de la Zona 

Franca de Barcelona. 

Pel que fa a la inversió, ha destinat 80,2 milions d’euros a l’adaptació dels seus supermercats al nou model de 

botiga eficient, a la incorporació de millores a les seccions de frescos, així com al servei online i a l’optimització 

de la xarxa logística. El 2021 ha tornat a posar “El Cap” (client) al centre de totes les decisions amb el repte 

d’oferir un assortiment eficaç amb una qualitat contundent a un preu imbatible. 

Nou supermercat de Can Soleret a Mataró, Barcelona.
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251
 supermercats 

179
 botigues eficients 

(des del 2017, any de la posada  
en marxa del nou model)

80,2
milions d’euros 
inversió total 

14
Lleida

175
Barcelona

28
Girona

34
Tarragona

20
durant el 2021

67,2
milions d’euros en botigues

13
milions d’euros en logística
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Mercadona té una plantilla de 14.615 persones a Catalunya. Un equip de persones excepcionals que ha aconseguit, 

gràcies al seu esforç i a la seva implicació, adaptar-se amb agilitat i determinació a les complexitats viscudes 

el 2021 i que ha treballat de manera cohesionada i compromesa amb l’objectiu comú de satisfer plenament “El 

Cap” (client) per mitjà de la qualitat.

Una companyia que, al seu torn, aposta per la formació i el lideratge, i que, un any més, ha compartit amb 

les treballadores i els treballadors els beneficis obtinguts, fet que s’ha traduït en el repartiment de 52 milions 

d’euros en concepte de prima per objectius. A més, en el compromís amb el manteniment del poder adquisitiu 

del conjunt de la plantilla, ha aplicat un increment salarial d’acord amb la inflació.

 
Míriam, treballadora del supermercat de Carretera de la Pobla a Vilanova del Camí, Barcelona.
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14.615 
plantilla total

52 
milions d’euros 

en primes repartits  
entre la plantilla 

1.572  
euros nets/mes de sou

per al personal base
amb més de 4 anys d’antiguitat

(en vigor 01/01/2022)
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Noves pizzes fresques elaborades amb massa mare per Casa Tarradellas a la seva fàbrica ubicada a Gurb, Barcelona. 

El 2021, els proveïdors amb els quals Mercadona col·labora han tornat a ser una peça indispensable del projecte i 

han reforçat radicalment el seu compromís amb el Model de Proveïdor Totaler, que es basa en la responsabilitat 

compartida, la col·laboració i l’agilitat per poder desenvolupar els millors productes sempre. 

Aquesta aposta per la qualitat, transversal a tota la companyia, també li ha permès continuar impulsant el seu 

projecte empresarial a Catalunya, com ho posen de manifest les compres realitzades per valor de 4.036 milions 

d’euros i la col·laboració estreta amb més de 200 proveïdors i més de 1.700 petites i mitjanes empreses catalanes. 
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4.036
milions d’euros  

compres a Catalunya

+200 
 proveïdors

que col·laboren amb Mercadona

+1.700  
 pimes 
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Pastís de nata i crema d’avellana cruixent, amb innovadora cobertura 
vermella, elaborat per Pastisfred a Montblanc, Tarragona. 

 
Pa de pessic a la línia de producció d’Horno de San Juan a Sant Julià del 
Llor i Bonmatí, Girona.

 
Crema facial de Rofersam a les Franqueses del Vallès, Barcelona. 

 
Camp de figues de Figs Fruits a Almenar, Lleida.
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Mercadona promou mesures que contribueixen a millorar els entorns en què desenvolupa la seva activitat a través 

d’iniciatives molt diverses, com ara l’aprofitament eficient dels recursos naturals o la col·laboració amb organitzacions 

socials que ajuden les persones que més ho necessiten.  

Al llarg de l’any, en l’aposta per la sostenibilitat mediambiental, ha reforçat el seu compromís de “donar el sí a seguir 

cuidant el planeta”. A través d’un Sistema de Gestió Ambiental propi, ha revisat cada procés amb l’objectiu d’optimitzar 

l’ús dels recursos naturals, multiplicar l’eficiència energètica, reduir el malbaratament i minimitzar la petjada de carboni. 

Com a exemple, el 100 % de les botigues de Catalunya ja estan adherides a l’Estratègia 6.25, fet que reflecteix la seva 

implicació en el compliment de les 6 accions fixades fins al 2025 per a la reducció de plàstic i la gestió del seu residu.

Al mateix temps, ha tornat a demostrar el 2021 que és una empresa que s’involucra i escolta les necessitats de la societat. 

Així ho posen de manifest les més de 5.300 tones d’aliments i productes d’higiene personal donades a 157 entitats 

benèfiques com els quatre bancs d’aliments catalans, la Creu Roja, Càritas o el Banc de Productes No Alimentaris La 

Nau. En aquest sentit, ha ampliat progressivament el nombre de supermercats que fan donacions de productes i, des 

del mes de setembre de 2020, hi participen totes les botigues que la cadena té a Catalunya. 
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+5.300
tones d’aliments donades 100 %

de les botigues  
són 6.25 per a la reducció 

de plàstics i residus

Des del 2011, Mercadona és 
signant del Pacte Mundial de 
l’Organització de les Nacions 
Unides que promou els diferents 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS).

 
Donació d’aliments a la Creu Roja a Catalunya. 

157 
entitats socials  

amb les quals col·laboren 
els 251 supermercats
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Accions en curs 

MERCADONA GRUP CONSOLIDAT (MERCADONA I IRMÃDONA)

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AMB IMPACTE A MERCADONA

27.819
milions d’euros  

facturació

12.827 
milions  

quilos-litres (quilitres)

680
milions d’euros  

benefici net 

1.200
milions d’euros 

inversió 
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MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016

Tavernes Blanques (Valencia)
Telèfon: (+34) 963 883 333

IRMÃDONA SUPERMERCADOS,   
UNIPESSOAL, LDA.

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

Telèfon: (+351) 221 201 000

ESPANYA
www.mercadona.es

www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona

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

www.linkedin.com/company/mercadona

PORTUGAL
www.mercadona.pt 

www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt

www.instagram.com/mercadona_portugal
www.youtube.com/mercadonaportugal

 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal

CANALS D’ATENCIÓ AL CLIENT

CANALS D’ATENCIÓ AL CLIENT


