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8. Transparencia

Lista de temas materiais e a súa cobertura 102-46; 103-1

Tema 
material

Onde se produce o 
impacto

Implicación 
de EROSKI Motivo da súa materialidade

Desempeño  
económico 
(GRI 201)

Fóra e dentro da 
organización

Directa e indirecta A xestión económica da organización ten un gran impacto nos 
distintos grupos de interese da entidade. Afecta ao número de 
empregos xerados, ás compras de produtos e servizos, á rede 
comercial, á estratexia empresarial, á xestión da débeda e á 
repartición de beneficios, entre outros aspectos.

Compra a  
fornecedores 
locais (GRI 204)

Fóra da organización Directa O volume de compras e o número de fornecedores que temos 
supón un impacto significativo no desenvolvemento dos forne-
cedores locais.

Comportamento 
empresarial ético 
e responsable 
(GRI 205)

Fóra e dentro da  
organización

Directa Ter un comportamento empresarial ético e responsable é prio-
ritario para os nosos grupos de interese, adoptando medidas 
para loitar contra a corrupción e o suborno.

Ecodeseño de 
envases e uso de 
materiais máis 
sostibles (GRI 301)

Fóra e dentro da  
organización

Directa e indirecta A fabricación, uso e disposición de envases e embalaxes 
pode ter un impacto importante no medio ambiente. Por iso, 
optimizar o consumo de materiais e velar por integrar criterios 
de sustentabilidade é fundamental para os nosos clientes e a 
sociedade en xeral.

Pegada de  
carbono 
(GRI 305)

Fóra da organización Directa e indirecta O impacto na saúde humana e no clima que as emisións 
de gases de efecto invernadoiro producen é un dos grandes 
problemas ambientais actuais e de maior relevancia para os 
distintos grupos de interese.

Sustentabilidade 
na cadea de 
subministración  
(GRI 308-414)

Fóra da organización Directa e indirecta Xestionar de forma responsable a cadea de fornecedores, 
introducindo criterios sociais, ambientais e éticos favorece 
a implantación de políticas de responsabilidade en toda a 
cadea de valor.

Empregos 
estables e de 
calidade 
(GRI 401)

Fóra e dentro da  
organización

Directa A estabilidade e a calidade do emprego son aspectos chave 
nunha organización como EROSKI, na que moitas persoas 
traballadoras son tamén propietarias da cooperativa e na que 
hai máis de 30.000 empregados directos.

Saúde e segurida-
de no traballo  
(GRI 403)

Dentro da organización Directa As persoas traballadoras son un dos nosos grupos de interese 
prioritario; por iso, previr os riscos laborais e promover a saúde e 
seguridade dos traballadores/as é un aspecto fundamental na 
organización.

Diversidade, 
igualdade de 
oportunidades e 
non discrimina-
ción (GRI 405-406)

Fóra e dentro da  
organización

Directa Dispor de políticas de non discriminación e promover unha 
contorna laboral inclusiva baseada na diversidade, a multicul-
turalidade e a igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes é un compromiso fundamental da nosa organización.

Apoio a iniciativas 
de acción social 
(GRI 413)

Fóra da organización Directa Participar activamente na sociedade mediante programas de 
acción social que contribúan ao desenvolvemento económi-
co e social das comunidades onde operamos é un principio 
fundamental da cooperativa.

Produtos máis 
saudables  
(GRI 416)

Fóra e dentro da  
organización

Directa e indirecta Como empresa de distribución alimentaria, garantir a calidade 
e seguridade de todos os produtos xunto cos nosos fornece-
dores é crítico para a organización. Dispor de produtos máis 
saudables e adaptados a dietas especiais é chave para dar 
resposta ás necesidades dos nosos clientes.

Responsabilida-
de na mer-
cadotecnia e 
etiquetaxe 
(GRI 417)

Fóra e dentro da orga-
nización

Directa e indirecta Aplicar criterios éticos e de responsabilidade nas comuni-
cacións de mercadotecnia e etiquetaxe, unha atención 
diferencial e a mercadotecnia individualizada teñen unha 
gran relevancia para os nosos clientes.

Información adicional sobre o cálculo  
dos indicadores presentados na memoria 

Indicador Alcance Metodoloxía de cálculo/Comentarios

Información sobre emprega-

dos directos (GRI 102-8, 405-1)

Grupo EROSKI O total de empregados directos e Socios/as Traballadoras é unha media dos datos 

rexistrados durante o último mes do exercicio de 2019 (xaneiro 2020).

As porcentaxes por tipo de contrato, xornada, idade, xénero e categoría profesional 

corresponden aos datos a 31 de xaneiro de 2020 (data fin do exercicio). Esas porcen-

taxes aplicáronse ao número total de persoas traballadoras reportado (28.939).

O número e índice de rotacións corresponde ás persoas empregadas que deixaron a 

organización voluntariamente, por despedimento, xubilación ou falecemento.

Información sobre  

remuneracións

(GRI 102-34, 102-35, 102-36, 

102-37, 102-38, 102-39, 202-1, 

405-2)

Grupo EROSKI Repórtanse datos de EROSKI S.Coop. e o resto de sociedades do Grupo separados 

polas diferenzas en relación coa retribución. Os datos achegados corresponden ao 

ano natural 2019 e corresponden unicamente a Socios e traballadores fixos. Utilízanse 

os datos de Anticipo de Consumo Bruto en EROSKI S.Coop. e os datos de retribución 

bruta anual no resto de sociedades. O Anticipo de Consumo Bruto (ACB) é a suma 

da retribución neta e as Retencións IRPF (sen sumar as achegas á Seguridade Social).

Os datos utilizados para a comparación coas empresas do IBEX 35 foron extraídos do 

artigo de El País “Los jefes del Ibex ganan 79 veces más que sus empleados”, publica-

do o 15 de abril de 2019.

Información sobre accidenta-

bilidade e formación en PRL 

(GRI 403-2, 404-1)

Grupo EROSKI Datos correspondentes ao ano natural de 2019.

N.º de produtos por cada 

marca propia (102-2)

Grupo EROSKI Os datos das marcas Ecron, VistoBueno e Romester corresponden ao período de 

marzo de 2019 a xaneiro de 2020.

Materiais (301-3) Grupo EROSKI Os datos de declaracións aos SCRAPS corresponden ao ano natural de 2019.

Envases loxísticos reutilizados 

(GRI 301-3)

Grupo EROSKI 

(dominio  

alimentario)

Datos de palés e caixas plásticas usadas durante o exercicio de 2019 nas plata-

formas de EROSKI, CAPRABO e VEGALSA-EROSKI. O dato de redución de emisións e 

árbores foi proporcionado por CHEP e calculado en base a unha Análise do Ciclo 

de Vida (ACV) independente do palé EURO de CHEP comparado co equivalente en 

branco segundo a ISO 14044.

Consumo enerxético dentro 

da organización (GRI 302-1)

Grupo EROSKI Non se dispón de datos de consumo de electricidade desagregado por usos.

Factores de conversión utilizados no cálculo:

• Conversión de quilowatt hora a Megajoule: 1 kWh = 3,6 MJ.

• Consumo de combustible en operacións de transporte (fonte: Estimacións propias 

de EROSKI en función da súa frota).

• Conversión de litros de diésel a Xigajoules (fonte: “Factores de emisión. Rexistro de 

pegada de carbono, compensación e proxectos de absorción de dióxido de carbo-

no”. MITECO, 2019):

- Densidade do diésel: 832,5 kg/m3

- Poder calorífico do diésel: 43 XJ/t.

Intensidade enerxética  

(GRI 302-3)

Intensidade das emisións de 

GEI (GRI 305-4)

Grupo EROSKI Indicadores utilizados para calcular o consumo relativo de enerxía na organización:

• Superficie comercial: 1.231.300 m2 (a 31 de xaneiro de 2020)

• Vendas netas: 4.584 millóns de euros

Redución do consumo enerxé-

tico (GRI 302-4)

Grupo EROSKI Seleccionouse 2017 como ano base para presentar as reducións de consumo de 

combustible en transporte e enerxía ao corresponder ao exercicio da primeira memo-

ria de sustentabilidade acorde a GRI que elaboramos.

Extracción de auga por fonte 

(GRI 303-1)

Grupo EROSKI O consumo para o exercicio de 2019 foi calculado a partir do gasto en auga potable 

rexistrado. Non se dispón dun rexistro de todas as fontes das que os distintos munici-

pios que fornecen a EROSKI extraen a auga.

Biodiversidade (GRI 304-1) Grupo EROSKI Fonte de información: Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Non se tiveron en conta as tendas franquiadas.
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Alcance 3

Diésel 0,455 kgCO2/l Ecoinvent: Diésel {Europe without Switzerland} 
market for | Cut-off, S

Queroseno 0,437 kgCO2/l Ecoinvent: Kerosene {Europe without Switzerland} 
market for | Cut-off, S

Emisión viaxes 
traballo avión

0,143 kgCO2/km Ecoinvent: Transport, passenger, aircraft {RER} | 
Intracontinental | Cut-off, U

Combustible 
viaxes traballo 
avión

0,0552l de queroseno/km Ecoinvent: Transport, passenger, aircraft {RER} | 
Intracontinental | Cut-off, U

Emisión viaxes 
traballo coche

0,176 kgCO2/km Ecoinvent: Transport, passenger car, medium size, 
diésel, EURO 5 {RER} | Cut-off, U

Combustible 
viaxes traballo 
coche

0,06684 l/km Ecoinvent: Transport, passenger car, medium size, 
diésel, EURO 5 {RER} | Cut-off, U

Emisión viaxes 
traballo furgoneta

1,25 kgCO2/km Ecoinvent: Transport, freight, light commercial 
vehicle, Europe without Switzerland} processing | 
Cut-off, U

Combustible 
viaxes traballo 
furgoneta

0,38452 l/km Ecoinvent: Transport, freight, light commercial 
vehicle, Europe without Switzerland} processing | 
Cut-off, U

Emisión viaxes 
traballo tren

0,00718 kgCO2/km Ecoinvent: Transport, passenger train {FR} 
processing | Cut-off, U

Enerxía viaxes 
traballo tren

Diésel: 0,00269 i/km
Electricidade: 0,05726 kWh/km

Ecoinvent: Transport, passenger train {FR} 
processing | Cut-off, U

Auga 0,295 kgCO2/m3 Ecoinvent: Tap water {Europe without Switzerland}| 
tap water production, conventional treatment | 
Cut-off, U

Papel oficina 1,10 kgCO2/kg Ecoinvent: Paper, woodfree, uncoated {RER}| 
market for | Cut-off, S

Outros tipos de 
papel

Papel estucado lixeiro:  
1,11 kgCO2/kg 

Papel satinado: 1,11 kgCO2/kg 

Papel LWC reciclaxe:  
1,63 kgCO2/kg 

Papel estucado volume:  
1,11 kgCO2/kg 

Papel pasta química:  
1,77 kgCO2/kg

Só impresión: 0,692 kgCO2/kg

Úsanse distintos factores dependendo do tipo de  
papel.

Ecoinvent: Paper, woodfree, coated {RER}| market 
for | Cut-off, S

Ecoinvent: Paper, woodfree, coated {RER}| market 
for | Cut-off, S

Ecoinvent: Paper, woodcontaining, lightweight 
coated {RER}| market for | Cut-off, S

Ecoinvent: Paper, woodfree, coated {RER}| market 
for | Cut-off, S

Ecoinvent: Chemi-thermomechanical pulp {GLO}| 
market for | Cut-off, S  
Ecoinvent (modificado): Printed paper, of fset 
{RoW}| offset printing, per kg printed paper |  
Cut-off, S

Alcance 1

Gasóleo 
transporte 
loxístico

2,467 kg CO2/l B7 Factores de emisión. Rexistro pegada de carbono, 
compensación e proxectos de absorción de 
dióxido de carbono 2019. MITECO, abril de 2020
IPCC 2013 para factores de CH4 e N2O.

Gas natural 
calefacción

0,202 kg CO2/ kWh PCI
1 kWh PCI = 0,901 kWh PCS

Factores de emisión. Rexistro pegada de carbono, 
compensación e proxectos de absorción de 
dióxido de carbono 2019. MITECO, abril de 2020
IPCC 2013 para factores de CH4 e N2O.

Refrixerantes IPCC 2013, como se recolle en CML, versión agosto 
2016. Para as mesturas, calculouse en función da 
proporción de cada gas no refrixerante

Alcance 2

Electricidade Mix nacional: 0,31 kg CO2/ kWh
Mix comercializadoras EROSKI: 
0,27 kg CO2/kWh

Acordo sobre a etiquetaxe da electricidade 
relativo á enerxía producida no ano 2019, CNMC, 
publicado en abril de 2020

Factores de emisión para o cálculo da pegada de carbono
Indicador Alcance Metodoloxía de cálculo/Comentarios

Vertedura de augas Grupo EROSKI Estimouse que a auga vertida corresponde a un 99% da auga potable  
consumida.

Residuos depositados por 
clientes

Grupo EROSKI Os datos de pilas, luminarias e aparellos eléctricos e electrónicos corresponden a ano 
natural de 2019.

Consumo enerxético  
fóra da organización  
(GRI 302-2)

Emisións directas de GEI 
(alcance 1) (GRI 305-1)

Emisións indirectas de  
GEI ao xerar enerxía  
(alcance 2) (GRI 305-2)

Outras emisións indirectas 
de GEI (alcance 3)  
(GRI 305-3)

Grupo EROSKI Ver táboa “Factores de emisión para o cálculo da pegada de carbono”


