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Materials
Materials emprats als productes i envasos de marca pròpia declarats als sistemes col·lectius de responsabilitat 
ampliada del productor

Principals indicadors

301-1

No renovables:
Acer 312 
Plàstic 818
Alumini 49
Altres 55
Total:  1.235

Renovables:
Ceràmica  5 
Paper/cartró/fusta/suro  1.107
Vidre 110
Total:  1.222

2.457 tones   
Envasos i embalatge

101tones  
Piles

0,013 tones  
Oli

Vegeu la taula 23 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.

0,011tones  
Llums fluorescents  
compactes

1.280 tones  
Aparells elèctrics  
i electrònics

Paper consumit en publicitat  
i a la seu social d’EROSKI Envasos logístics reutilitzats

Nombre de bosses segons 
tipus comercialitzades a la 
línia de caixes

301-1 301-3

Publicitat: 
Publicidad: tot el paper té la certificació 
PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification schemes), que garan-
teix que prové de boscos gestionats de 
manera sostenible.

EROSKI Consumer i EROSKI Club: 
tot el paper té la certificació FSC (Forest 
Stewardship Council), que garanteix 
una gestió forestal responsable.

Paper de la seu: 
utilitzem un paper ecoeficient amb el 
segell FSC i EU amb menys gramatge.

Vegeu la taula 24 de l’annex d’indicadors per comparar 
amb anys anteriors.

Fullets publicitaris 4.809 
Revistes 318
Seu 11

5.137 tones   
Papel

4.944.74 tones   
Palets reutilitzats

41.862.959 tones   
Caixes plàstiques  

reutilitzades

Vegeu la taula 25 de l’annex d’indicadors 
per comparar amb anys anteriors.

El percentatge de ruptura varia entre 
el 0,3 % i el 30 %, depenent del tipus 
d’envàs logístic. Totes les ruptures  
conjuntament suposen només un  
2 % dels envasos logístics.

Bossa de plàstic  

reutilitzable certificada  

per AENORAENOR 83.004.198 

Bossa de ràfia, amb 

plàstic reciclat,  

reutilitzablee 1.431.930

Bossa solidària reutilitzable 221.122

Bossa amb més d’un 55 %  

de plàstic reciclat 164.823

Bossa de paper 16.569

Bossa compostable 339.545

Bossa de plàstic  

d’un sol ús 59.047.575 

144.225.762   
Bossas
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Energia 302-1; 302-2; 302-3; 302-4

15% 
respecte al 2017

4% 
del consum total 
de combustibles no 
renovables

Gas Natural 
9.976.723 Kwh
35.916 GJ 63% 

Hipermercats

1% 
 Supermercats

35% 
 Plataformes

1% 
 Altres

-1% 
respecte al 2017

96% 
del consum total 
de combustibles no 
renovables

Dièsel
268.140.083 Kwh
965.304 GJ

75% 
Distribución a tienda

25% 
 Compra en origen

-6% 
respect al 2017

66% 
del consum total 
d’energia consumida

Electricitat 
545.436.683 Kwh
1.963.572 GJ

20% 
Hipermercats

66% 
 Supermercats

9% 
 Plataformes

5% 
Altres

consum 2018  823.553.489 kWh
 2.964.793 GJ

Vegeu la taula 26 i la taula 27 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors i els valors de kWh per negoci o tipus de logística.

Vegeu la taula 28 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.

Ràtio d’intensitat  
energètica a EROSKI

Consum d’energia  
fora de l’organització:0,18 kWh/€ 

vendes netes

634,34 kWh/m2 
superfície comercial

10.708.575 kWh
38.551GJ 
Dièsel consumit per viatges 
de feina per carretera:

302-2

Combustible no renovable

278.116.806 kWh
1.001.220 GJ

−1 % 
respecte al 2017 

34 % 
del total d’energia 
consumida

-4% respecte al 2017
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 306-2Residus

EROSKI desenvolupa processos de logística inversa, des 
de les botigues fins a les plataformes, amb l’objec-

tiu d’assegurar la correcta gestió dels residus que la 
nostra activitat genera i minimitzar l’impacte ambiental 
de la fase de transport dels residus per part del gestor 

autoritzat. Tanmateix, en alguns casos el gestor recull 
directament el residu als nostres establiments. Les dades 
presentades en aquesta memòria corresponen als residus 
generats als nostres negocis del domini alimentari recollits 
mitjançant logística inversa o un gestor extern.

38.460 
Reciclatge

3.920 
Abocador

4.801
Valorització

Residus no pelillosos

47.181 tones 
Residus pelillosos

37 tones 

37
Reciclatge

Total residus generats

47.218 tones 

Residus reciclats

38.497 tones 

35.234 92% 
Paper i cartró

2.424
6%
Plàstic

370
1%
Fusta

291
1%
Porexpan

178 
0%
Altres

Residus orgànics valoritzats 

4.801 tones  

2.110
44%
Carn

2.328 
48%
Peix

244 
5%
Pa 80

2%
Iogurts

38
1%
Fruites i 
verdures

Vegeu la taula 29 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.

604 
Tèxtil

1.490 
Aparells 
elèctrics i 
electrònics

4 
Càpsules  
de cafè

92 
Piles i acu-
muladors 
d’energia

22
Llums i  
fluorescents

72
Oli utilitzat

Residus no perillosos 

608 tones 
Residus perillosos 

1.676 tones 

Residus recollits de clients per a reciclatge per tipus

Vegeu la taula 30 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.
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303-1

306-1; 306-3

Consum d’aigua

Abocaments i vessaments

L’aigua que consumeixen les nostres botigues, 
plataformes i seus ve servida per xarxes municipals 
d’aprovisionament d’aigua potable, les quals ges-
tionen directament la captació i potabilització de 
l’aigua distribuïda.

L’aigua residual que generem es tracta a les esta-
cions de depuració d’aigua residual dels municipis 
on es desenvolupa la nostra activitat. S’estima que 
el volum d’aigua residual generat el 2018 va ser de 
941.861 m3. EROSKI compleix la legalitat en matèria 
de prevenció i control de vessaments i abocaments 
incontrolats, sense que se n’hagi detectat cap de 
significatiu el 2018.

941.861 m3 

d’aigua residual generada

Vegeu la taula 31 de l’annex d’indicadors per comparar  
amb anys anteriors.

69% 
Supermercats

20% 
Hipermercats

6% 
Plataformes

5% 
Altres

951.375 m3 
Extracció d’aigua per font

301-1; 305-1

Refrigerants consumits  
per compensar fuites

Tots els refrigerants consumits per EROSKI el 2018 per 
compensar fuites tenen un potencial d’esgotament 
de l’ozó nul (substàncies no incloses als annexos A, B, 
C i E del Protocol de Montreal).

46% 
R-442A

23% 
R-448A

16% 
Altres

3% 
R-449A

11% 
R-407A

50,63 tones
refrigerantes consumidos

Vegeu la taula 32 de l’annex d’indicadors per 
comparar amb anys anteriors.

Productes amb  
certificacions ambientals

• 1.100 productes ecològics.

• 361 taulells i 7 plataformes logístiques de pesca  
certificades per MSC.

• 100 % de la nostra tonyina d’acord amb els principis  
de la ISSF.

• 398 productes EROSKI NATUR, que inclouen  
certificacions com GlobalgapGAP, de producció  
integrada o de benestar animal.

• 53 productes amb segell FSC® o PEFC.

Incorporem l’objectiu de preservar la biodiversitat 
terrestre i marina en la construcció de la nostra oferta 
comercial.
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304-1

Ubicació dels nostres centres 
a zones de gran valor per a la 
biodiversitat

Del total dels nostres més de 1.100 establiments  
a Espanya, 86 es troben ubicats dins de zones  

afectades per les figures de protecció següents:

• ENP (Espai Natural Protegit)
•  IBAS (Àrea Important per a la Conservació d’Aus i la 

Biodiversitat a Espanya)
• Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEC i ZEPA)
• Reserva de la Biosfera
• IEZH (Inventari Espanyol de Zones Humides)

Cal destacar que hi ha províncies i comunitats autòno-
mes en les quals gran part del territori es considera espai 
de gran valor per a la biodiversitat, com Galícia o les 
Balears. EROSKI compleix sempre la legislació en matèria 
ambiental i de biodiversitat a l’hora d’ubicar i construir els 
seus centres. A més a més, treballa per minimitzar l’impacte 
ambiental i impulsar mesures que preservin la biodiversi-
tat a través d’accions com la pesca sostenible.

Figures de protecció que 
afecten a la localització 
d’un mateix centre:

1

2

3

4
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Emissions de gasos d’efecte hivernacle  
i petjada de carboni d’eroski

Tipus d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i fonts d’origen incloses en aquesta memòria:

305-1; 305-2; 305-3; 305-4; 305-5; 305-6

Abast 1: Abast 2: Abast 3*: 

Gases: 
CO2 CH4 N2O HFCs

Consum de combustible durant 
el transport logístic per carretera.

Fuites de refrigerants en  
sistemes de fred. 

Combustió de gas natural en 
instal·lacions pròpies.

Consum de combustible en 
viatges de feina per carretera 
i avió, producció de dièsel 
 consumit en transport per 
 carretera en logística i viatges 
de feina, consum d’aigua 
 potable, consum de paper 
a   la seu, publicitat i revistes.

*Les emissions indirectes d’abast 3 són conseqüència de 
les activitats d’EROSKI, però procedents de fonts que no 
són de la seva propietat ni sobre les quals té cap control. 
En total, hi ha 15 categories (articles i serveis comprats, 
residus generats, ús de productes venuts, etc.), però en 

Emissions indirectes:Emissions directes 

aquesta memòria se n’hi inclou només una petita part a 
causa de les dades disponibles. Es preveu seguir ampliant 
les activitats incloses a l’abast 3 de la petjada de carboni 
d’EROSKI en els propers exercicis.

Generació d’energia per al 
propi ús.
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Abast 3 
Otras emisiones indirectas

309.923 kg CO
2
 eq.

Vegeu la taula 33 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.

Emissions de gasos d’efecte hivernacle - empremta de carboni d’EROSKI

Intensitat de les emissions de GEI a EROSKI:

488,7 kg CO
2
 eq./m2

superfície comercial

135,0 g CO
2
 eq./€

vendes netes

Abast 1 
Emissions directes 

171.796 kg CO
2
 eq.

Gas natural 
1.834 · 1%

Transport 
per carretera 
67.954 · 40%

Refrigerants
102.008 · 59% Supermercats

100.998 · 66%

Hipermercats
29.866 · 20%

Plataformes
14.429 · 9%

Altres negocis
7.429 · 5%

Abast 2 
Emissions indirectes per consum elèctric 

152.722 kg CO
2
 eq.

Paper consumit a  
la seu EROSKI, fullets 
i revistes

9.870 · 3%

Viatges de 
feina (emissions 
de combustió)
3.412 · 1%

Aigua 
280.656 · 91%

Dièsel de transport  
(del pou al dipòsit
15.370 · 5%

Dièsel en viatges de  
feina (del pou al dipòsit)
614 · 0%

634.441   
tones

CO
2
 eq./año

Vegeu la taula 33 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.
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Intensitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 2018 2017

g CO2eq/€ vendes netes 135,0 176,4

kg CO2eq/m2 superfície comercial       488,7      623,0  

Abast 1

g CO2eq/€ ventas netas 36,6 39,9

kg CO2eq/m2 superficie comercial      132,3        141,1  

Abast 2 (mix de comercializadoras)

g CO2eq/€ vendes netes 32,5 45,0

kg CO2eq/m2 superfície comercial        117,6       160,8  

Abast 3

g CO2eq/€ vendes netes 66,0 90,9

kg CO2eq/m2 superfície comercial   238,7   321,1  

Reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle

2018 vs. 2017 Observacions

Emissions directes (abast 1) −10 %

Emissions indirectes per consum elèctric 
(abast 2)

−30 %
Baixa el consum i el factor d’emissió del mix de 

comercialitzadores

Altres emissions indirectes (abast 3) −29 %
La reducció es deu principalment a la reducció 

del consum d’aigua

Vegeu la taula 34 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.


