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Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 
A Grup Menarini, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es tradueix en un ferm compromís 
en l'àmbit de la salut i en el seu entorn més pròxim

Destina l'1% del seu pressupost a accions de RSC

Està fortament implicat amb la ciutat on està situada la seva seu i la seva fàbrica, Badalona

Grup Menarini Espanya
Està entre les 15 primeres companyies del sector
farmacèutic espanyol

Seu social a Badalona des de 1972, amb 13.000 m2 
per a la seva activitat de:

Més de 17.000 empleats 
ubicats en 136 països del món

Una de les primeres companyies a 
nivell europeu i la 31ª a nivell mundial

Més de 150 acords de llicència 
en tot el món

Amb seu central a Florència,
és la companyia farmacèutica líder a Itàlia

Grup Menarini Internacional

Ampli portfoli de productes en àrees terapèutiques com:

Analgèsia i InflamacióRisc cardiovascular Respiratori Al·lèrgia

Digestiu Salut  sexual masculina Autocura de la salutDermatologia

Aposta constant de Menarini Espanya per:
La qualitat 
El Medi ambient
La salut i seguretat laboral
La formació continuada dels seus empleats
La igualtat, la diversitat i la conciliació 

Norma ISO 9001
- Qualitat -

ISO 45001
- Salut i seguretat laboral -

ISO 14001 y EMAS
 -Medi Ambient -

Planta de producció

Centre de R+D+i (un dels 6 que té el Grup a tot el món)

Internacionalització des d'Espanya a Llatinoamèrica

Planta de Producció de Badalona amb 11.000 m2
Única Planta de Menarini Internacional per a fabricar sòlids orals en sobres.
58 milions d'unitats de medicaments produïdes en 2019.
Previsió de 64 milions d'unitats a produir en 2020.
El 70% de la producció s'exporta a 50 països diferents, principalment a Europa i Llatinoamèrica.
Distribuïdores pròpies a Centreamèrica i El Carib.

L’any 2019, la plantilla de Grup Menarini a Catalunya estava 
formada per 382 professionals. 

El 47% del total de la plantilla són dones.

El 65% són titulats universitaris. 

Grup Menarini genera una xifra de més de 810 llocs de treball 
a temps complet (FTE) indirectes i induïts. 

Grup Menarini genera en total gairebé 1.192 FTE a Catalunya.

Per cada treballador (FTE directe) de Grup Menarini a 
Catalunya, l’empresa genera 2,12 FTE totals de manera 
indirecta i induïda.

L’aportació total de Grup Menarini a l’ocupació a Catalunya 
representa el 0,035% dels llocs de treball totals 
autonòmics creats l’any 2019.

Producció i exportacióImpacte
socio
econòmic

Contribució al PIB
La facturació de Grup Menarini l’any 2019 va ascendir a 254 
Milions d’Euros.

La contribució al PIB autonòmic de Grup Menarini l’exercici 
2019 fou de més de 84 milions d’euros, és a dir, un 19% 
més respecte a 2016.

L’aportació total al PIB representa el 0,037% del Valor 
Afegit Brut Total generat per l’economia catalana el 2019.

A més, l’aportació directa de Grup Menarini al PIB autonòmic 
representa el 0,8% del Valor Afegit Brut del sector 
Fabricació de productes farmacèutics a Catalunya.

L’impacte total de l’empresa a Catalunya equival al 66% del 
pressupost que el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya va destinar a Salut Pública l’any 
2019 (129 milions d’euros).

Contribució a l’ocupació

Impacte en la recaptació fiscal
Grup Menarini genera un impacte a Catalunya en termes d’aportació 
a la recaptació tributària estatal de gairebé 26 milions d’euros

Correspon a aproximadament el 42% de l’aportació total a la 
recaptació  fiscal de Grup Menarini. 

Impost sobre societats (IS)
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 
Cotitzacions socials 

L’impacte estimat es centra en els impostos següents:

2,58€ Per cada euro que Grup Menarini desemborsa a Catalunya, a l’economia catalana 
es generen 2,58 euros en termes de Valor Afegit Brut.



Integrat en el Pla Profarma
Equip de 61 profesionals en 2019
Inversió de 29,3 milions d'euros entre 2016 i 2019:

Recerca i desenvolupament de noves formes 
farmacèutiques (Enantyum: primer Fàrmac aprovat per 
reconeixement mutu a la UE).

Projectes de desenvolupament i innovació tecnològica 
per a l'optimització dels processos productius i la qualitat 
dels medicaments.

Assajos clínics de futurs medicaments (fases I a III).

Nous Antibiòtics per a la lluita contra les resistències a 
antimicrobians

Noves teràpies biotecnològiques en l'àrea d'Oncologia

Assajos clínics i estudis observacionals, per a fàrmacs ja 
comercialitzats (fase IV).

Generació i difusió de coneixement
Activitat de R+D+i
Centre de R+D+i de Badalona:

Coordinació dels estudis clínics de Grup Menarini 
Internacional a Espanya amb fàrmacs ja 
comercialitzats.

Col·laboracions amb estudis promoguts per les 
Societats Científiques, unitats de recerca de centres 
hospitalaris i altres centres de recerca.

Programa de Bones pràctiques de Farmacovigilància

Garantir la màxima seguretat en l'ús dels 
medicaments que comercialitza a Espanya i 
Llatinoamèrica

Farmacovigilància dels estudis de la R+D+i de Grup 
Menarini a nivell mundial

Àrea de Direcció Mèdica

Més de 30 anys compromesa amb la formació 
continuada dels professionals sanitaris.

21.000 activitats de formació, en les quals han 
participat més de 32.500 professionals com a 
ponents i altres 545.000 han ampliat els seus 
coneixements. 

Al 2019, el departament de “Formació Mèdica 
Continuada” va donar suport a la formació de més 
de 15.000 professionals sanitaris en 250 
activitats de formació:

En aquests 30 anys 
d'activitat, Menarini 
ha rebut nombrosos 
reconeixements i 
premis

Àrea Científica Menarini

Des del Departament de Public A�airs & Market Access, amb 
l'objectiu de conjuminar esforços a la recerca de l'eficiència de 
Sistema Nacional de Salut, Grup Menarini també treballa per a 
col·laborar en la difusió del coneixement en el camp de la gestió 
sanitària i la millora contínua assistencial.

Congressos Nacionals
i Internacionals

Càtedres
i Màsters

Cursos de Formació
i Tallers Pràctics

Eines formatives 
digitals


