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8. Transparència Transparència 8.

Estàndards universals

GRI 102: Continguts Generals 2016

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

1. Perfil de l’organització 

102-1 Nom de l’organització - Entorn empresarial 14

102-2 Activitats, marques, 
productes i serveis

- Entorn empresarial 14, 34-37, 84

102-3 Ubicació de la seu - Entorn empresarial Barrio San Agustín, s/n. 48230. Elorrio,  
Biscaia

102-4 Ubicació de les 
operacions

- Entorn empresarial 37, 87

102-5 Propietat i forma 
jurídica

- Organització i estructura 14-15

102-6 Mercats servits - Mercats en què opera 34-37

102-7 Mida de l’organització - Entorn empresarial 14-15, 22-23, 34-37, 58, 85

102-8 Informació sobre 
empleats i altres 
treballadors

- Nombre total i distribució d’empleats 
per sexe, edat, país i classificació profes-
sional

- Nombre total i distribució de modalitats 
de contracte de treball

- Mitjana anual de contractes indefinits, 
temporals, temps parcial, per sexe, edat i 
classificació professional

58-63
 

102-9 Cadena de 
subministrament

- Consideració en les relacions amb 
proveïdors i subcontractistes de la seva 
responsabilitat social i ambiental

85-86

102-10 Canvis significatius 
en l’organització i 
la seva cadena de 
subministrament

- Principals factors i tendències que 
poden afectar la seva evolució

39, 85

No s’han produït canvis significatius en la 
cadena de subministrament. 

102-11 Principi o enfocament 
de precaució

- Relacions comercials
- Productes o serveis que puguin tenir 
efectes negatius

- Gestió dels riscos

- Informació sobre els impactes detec-
tats i horitzó temporal

- Informació detallada sobre efectes 
actuals i previsibles de les activitats de 
l’empresa en el medi ambient. Pro-
cediments d’avaluació o certificació 
ambiental, aplicació del principi de 
precaució.

47, 94-95

Índex de continguts GRI i Llei 11/2018 102-55Mecanismes formals de queixa  
i reclamació 

H i ha diversos canals a través dels quals es poden 
fer arribar queixes o reclamacions a EROSKI relacio-
nades amb les tres dimensions de la sostenibilitat. 

Concretament: 

Clients 

Es poden adreçar al telèfon d’atenció al client d’EROSKI: 
944 943 444, de dilluns a dissabte, de 9.00 a 22.00 h, o bé 
omplir el formulari disponible a www.EROSKI.es/contacto. En 
cas que es vulgui contactar amb CAPRABO, poden fer-ho a 
través del telèfon 932 616 060 en el mateix horari o entrar a 
la pàgina web: 
www.miclubCAPRABO.com/atencion-cliente. 

FORUM SPORT té el telèfon 944 286 618 amb el mateix hora-
ri, i l’adreça de correu electrònic forumsport@forumsport.es. 
En tots aquests canals es registra la queixa o reclamació, 
i es gestiona amb els responsables corresponents dins de 
l’organització per oferir una solució o compensació al més 
aviat possible.

Compliment contractual o legal 

Les notificacions o els requeriments relacionats amb al-
gun incompliment regulador o contractual es remeten 
al centre o l’àrea corresponent, o directament al Depar-
tament Jurídic d’EROSKI. En aquest darrer cas, segons la 
matèria de què es tracti, el Departament Jurídic derivarà 
a l’àrea de gestió corresponent l’escrit per demanar res-
posta. En funció d’aquesta, redactarà l’escrit de contes-
tació d’acord amb la Llei de procediment administratiu. 
A més, si calgués, es posarien en marxa aquelles accions 
adreçades a esmenar l’incompliment que va originar la 
reclamació.

Treballadors i treballadores

Per a queixes o reclamacions relacionades amb gestions 
administratives o pròpies del seu lloc de feina, els treba-
lladors i les treballadores es poden adreçar al Departa-
ment Social a través del seu cap o regional de Persones, 
o contactant amb el responsable d’Administració de 
Persones. Per a denúncies relacionades amb l’incompli-
ment del Codi de Conducta Corporatiu o Pla de Riscos 
Penals, disposem d’un telèfon de contacte (94 621 12 34), 
una bústia electrònica (canaldedenuncia@EROSKI.es i  
canaldedenunciavegalsa@gmail.com) i un formulari per 
al lliurament físic. El responsable de l’Oficina de Com-
pliment remetrà al Comitè d’Auditoria i Compliment del 
Consell Rector les denúncies rebudes a través del canal 

103-2

Empreses proveïdores 

El Servei d’Atenció a Empreses Proveïdores dona servei als 
proveïdors en matèria comptable i financera. És a dir, la 
situació de les seves factures, els venciments, els paga-
ments o els càrrecs emesos per EROSKI. En cas que les em-
preses proveïdores facin servir aquest canal per traslladar 
dubtes o problemes en relació amb altres temes, se’ls re-
dirigirà a les persones i/o els departaments corresponents. 
Aquest servei també resol dubtes de gestors comercials 
que puguin tenir alguna incidència amb algun proveï-
dor/a o que puguin necessitar alguna informació sobre 
l’estat del compte. Les empreses proveïdores poden con-
tactar amb el SIP per telèfon (de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 
16.00 h) o bé per correu electrònic, el qual es va revisant i 
gestionant, amb una demora de no més de 2 dies, en fun-
ció de les èpoques (dies previs a pagaments, etc.). A més, 
les empreses proveïdores es poden registrar de manera 
gratuïta a la pàgina web que tenen a la seva disposició, 
a través de la qual poden accedir a la situació de les fac-
tures, els càrrecs, etc. El 2019 s’han fet diverses accions de 
millora al portal, entre les quals destaca la possibilitat de 
consultar moviments de fins a 5 anys d’antiguitat. 

Per valorar l’eficàcia del servei, es duen a terme estadís-
tiques del nombre de trucades rebudes per període i 
franja, així com trucades ateses, no ateses i rebudes en 
franges horàries que no són d’atenció. A més, es duu un 
control del nombre de correus rebuts i les dates en què 
són enviats per les empreses proveïdores per tal de no in-
córrer en demores. 

de denúncia i de l’Àrea Social. El Comitè d’Auditoria su-
pervisa el funcionament dels procediments establerts en 
la recepció de les consultes i notificacions, i valida la res-
posta que s’hi dona. A més, comptem amb un protocol 
específic per al tractament dels casos d’assetjament se-
xual i per raó de sexe en el lloc de feina. Aquest protocol 
s’activa per la sol·licitud d’intervenció de la presumpta 
víctima a través del seu cap o regional de Persones, o 
d’algun dels membres de Consell Social. En aquest cas, 
es constituirà una comissió instructora que obrirà el co-
rresponent expedient d’investigació confidencial. Un cop 
acabi, emetrà un informe de conclusions, que es remetrà 
a la Direcció de Persones per adoptar les mesures propo-
sades que consideri oportunes.
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8. Transparència Transparència 8.

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

102-31 Avaluació de temes 
econòmics, ambientals 
i socials

- Procediments per a la identificació, 
l’avaluació, la prevenció i l’atenuació 
dels riscos i impactes significatius.

- Relacions comercials

- Productes o serveis que puguin tenir 
efectes negatius

- Gestió dels riscos

- Informació sobre els impactes 
detectats i horitzó temporal

24-27

102-35 Polítiques de 
remuneració

- Remuneració mitjana dels consellers i 
directius, incloent la retribució variable, 
indemnitzacions, el pagament als 
sistemes de previsió d’estalvi a llarg 
termini i qualsevol altra percepció 
desagregada per sexe.

64-65

102-36 Procés per determinar 
la remuneració

- Remuneració mitjana dels consellers i 
directius, incloent la retribució variable, 
indemnitzacions, el pagament als 
sistemes de previsió d’estalvi a llarg 
termini i qualsevol altra percepció 
desagregada per sexe.

64-65

102-37 Involucrament dels 
grups d’interès en la 
remuneració

- Remuneració mitjana dels consellers i 
directius, incloent la retribució variable, 
indemnitzacions, el pagament als siste-
mes de previsió d’estalvi a llarg termini i 
qualsevol altra percepció desagregada 
per sexe.

64-65

5. Participació dels grups d’interès 

102-40 Llista dels grups 
d’interès

128

102-41 Acords de negociació  
col·lectiva

- Percentatge d’empleats coberts per 
conveni col·lectiu per país

66

102-42 Identificació i selecció 
de grups d’interès

128

102-43 Enfocament per a la 
participació dels grups 
d’interès

128

102-44 Temes i preocupacions 
clau esmentats

128-129

 

6. Pràctiques per a l’elaboració d’informes

102-45 Entitats incloses 
en estats financers 
consolidats

- Organització i estructura 130-131
 

102-46 Definició dels 
continguts dels 
informes i les 
cobertures del tema

130-131, 134

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

102-12
 
Iniciatives externes

  
17-20

102-13 Afiliació a associacions - Accions d’associació  
o patrocini

166

2. Estratègia  

102-14 Declaració d’alts 
executius responsables 
de la presa de 
decisions

- Objectius i estratègies 4-5

102-15 Principals impactes, 
riscos i oportunitats

- Objectius i estratègies 
- Principals factors i tendències que 
poden afectar la seva evolució

- Procediments per a la identificació, 
l’avaluació, la prevenció i l’atenuació 
dels riscos i impactes significatius.

- Relacions comercials

- Productes o serveis que puguin tenir 
efectes negatius

- Gestió dels riscos

- Informació sobre els impactes detec-
tats i horitzó temporal

28-30

Informació confidencial. El mapa de ris-
cos i impactes s’ha revisat durant el 2019.

3. Ètica i integritat

102-16 Valors, principis, 
estàndards i normes 
de conducta

16

4. Governança

102-18 Estructura de 
governança

24-27

102-29 Identificació i gestió 
d’impactes econòmics, 
ambientals i socials

- Procediments per a la identificació, 
l’avaluació, la prevenció i l’atenuació 
dels riscos i impactes significatius.

- Relacions comercials

- Productes o serveis que puguin tenir 
efectes negatius

- Gestió dels riscos

- Informació sobre els impactes 
detectats i horitzó temporal

24-27

102-30 Eficàcia en els 
processos de gestió 
del risc

- Procediments per a la identificació, 
l’avaluació, la prevenció i l’atenuació 
dels riscos i impactes significatius.

- Relacions comercials

- Productes o serveis que puguin tenir 
efectes negatius

- Gestió dels riscos

- Informació sobre els impactes 
detectats i horitzó temporal

28-30
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Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

102-53
Punt de contacte per 
a preguntes sobre 
l’informe

  sostenibilidad@eroski.es

102-54 Declaració 
d’elaboració de 
l’informe d’acord amb 
els estàndards GRI

  Aquest informe s’ha elaborat d’acord 
amb els estàndards GRI: opció Essencial

102-55
Índex de continguts 
GRI

139

102-56 Verificació externa 184

       

Estàndards temàtics 

GRI 200: Temes econòmics 

GRI 201: Acompliment econòmic 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Aportacions a fundacions i entitats 
sense ànim de lucre

22-23, 138

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Aportacions a fundacions i entitats 
sense ànim de lucre

22-23

201-1 Valor econòmic directe 
generat i distribuït

- Aportacions a fundacions i entitats 
sense ànim de lucre
- Beneficis obtinguts país per país
- Impostos sobre beneficis pagats

22

201-2 Implicacions 
financeres i altres riscos 
i oportunitats derivats 
del canvi climàtic

- Mesures adoptades per adaptar-se a 
les conseqüències del canvi climàtic

No es disposa d’informació en aquesta 
matèria

201-3 Obligacions del pla de 
beneficis i altres plans 
de jubilació

- Remuneració mitjana dels conse-
llers i directius, incloent-hi la retribució 
variable, indemnitzacions, el pagament 
als sistemes de previsió d’estalvi a llarg 
termini i qualsevol altra percepció desa-
gregada per sexe.

Alguns socis/es de treball d’EROSKI 
S. Coop. fan aportacions a un pla de 
previsió social de Lagun Aro en funció 
del seu avançament de consum brut. El 
percentatge aportat és variable. A més, 
treballadors de CECOSA Supermerca-
dos i Picabo aporten 300.000 € anuals a 
plans d’aportació definida.

201-4 Assistència financera 
rebuda del govern

- Subvencions públiques rebudes 22

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

102-47 Llista dels temes 
materials

133-134

102-48 Reexpressió de la 
informació

130

S’han corregit els valors del nombre 
d’hores de formació i les hores mitjanes 
de formació per empleat corresponents 
a l’exercici 2018, les emissions d’abast 1 
i 3 de la petjada de carboni de 2018, el 
nombre de bosses de caixa i l’e-mail del 
canal de denúncia.

102-49 Canvis en  
l’elaboració  
d’informes

132-133

En el procés de definició dels possibles 
temes rellevants en l’actualització de la 
materialitat d’aquest exercici, s’han con-
siderat aquells aspectes més rellevants 
en les últimes consultes fetes als grups 
d’interès. 

En temes econòmics, aquest 2019 deixen 
de ser materials els temes de presència 
en el mercat (GRI 202) i innovació (no 
GRI). Per tant, es mantenen com a mate-
rials els temes d’acompliment econòmic 
(GRI 201), pràctiques d’adquisició (GRI 
204) i anticorrupció (GRI 205). 

En temes ambientals, deixen de ser 
materials els temes d’energia (GRI 302), 
efluents i residus (GRI 306-1 i 306-2), 
malbaratament alimentari (GRI 306) 
i compliment ambiental (GRI 307). Es 
mantenen els temes de materials (GRI 
301), emissions (GRI 305) i avaluació 
ambiental dels proveïdors (GRI 308). 

En temes socials, deixen de ser materials 
els temes d’avaluació de drets humans 
(GRI 412), salut dels clients (no GRI), 
protecció de dades de caràcter personal 
(GRI 418), traçabilitat del producte (GRI 
416), accessibilitat (no GRI) i compliment 
socioeconòmic (GRI 419). Es mantenen 
els temes d’ocupació (GRI 401), segure-
tat i salut a la feina (GRI 403), diversitat i 
igualtat d’oportunitats i no discriminació 
(GRI 405 i 406), comunitats locals (GRI 
413), avaluació social dels proveïdors (GRI 
414), salut i seguretat dels clients (GRI 
416), i màrqueting i etiquetatge (GRI 417). 

102-50
Període objecte de 
l’informe

 
Exercici 2019: de l’1 de febrer del 2019  
al 31 de gener del 2020

102-51 Data de l’últim informe  
21 de maig del 2019, corresponent  
a l’exercici 2018

102-52
Cicle d’elaboració 
d’informes

  Anual



144  | MEMÒRIA ANUAL 2019 | EROSKI EROSKI | MEMÒRIA ANUAL 2019 |  145

8. Transparència Transparència 8.

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

204-1 Proporció de despesa 
en proveïdors locals

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

85
A EROSKI considerem proveïdors locals 
aquells proveïdors amb l’adreça en 
aquella comunitat autònoma i que 
hagin proveït el 2019 referències de 
productes regionals o locals. Aquestes 
referències són les que es comercialit-
zen únicament en aquella comunitat 
autònoma (consum de proximitat). Les 
localitzacions amb operacions significati-
ves són aquelles on hi hagi botigues del 
Grup EROSKI. És a dir, on desenvolupem 
la nostra activitat comercial.

GRI 205: Anticorrupció 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Mesures adoptades per prevenir la 
corrupció i el suborn

- Mesures per lluitar contra el blanqueig 
de capitals

28-31, 138

El Pla de Prevenció de Riscos Penals té 
d’abast Grup EROSKI, excepte VEGALSA, 
que en té de propi.

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Mesures adoptades per prevenir la 
corrupció i el suborn

- Mesures per lluitar contra el blanqueig 
de capitals

28-31

205-1 Operacions avaluades 
per a riscos relacionats 
amb la corrupció

- Mesures adoptades per prevenir la 
corrupció i el suborn

- Mesures per lluitar contra el blanqueig 
de capitals

28-31

S’han analitzat totes les operacions del 
Grup EROSKI en elaborar el Pla de Riscos 
Penals, excepte VEGALSA, que en té de 
propi.

Els riscos de corrupció identificats 
estan relacionats amb els processos de 
selecció i contractació de proveïdors, 
contractistes, socis comercials o col·labo-
radors externs; les relacions comercials 
que involucrin proveïdors i competidors 
en defensa de la lliure competència en 
els mercats en què GRUP EROSKI estigui 
present, i el lliurament, la recepció o la 
promesa de pagaments, obsequis o 
atencions indegudes a qualsevol perso-
na o entitat, pública o privada, amb la 
intenció d’obtenir o mantenir negocis, o 
altres beneficis o avantatges.

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 202: Presència en el mercat 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

64-65, 138

202-1 Ràtio del salari de 
categoria inicial 
estàndard per sexe en 
relació amb el salari 
mínim local

- Remuneració de llocs de treball iguals 
o mitjana de la societat

64-65

202-2 Proporció d’alts 
executius contractats 
de la comunitat local 

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

Informació no disponible. No es regis-
tra el lloc de residència dels empleats 
abans de ser contractats per EROSKI, 
sinó el lloc de residència en el temps de 
durada del contracte. 

GRI 203: Impactes econòmics indirectes el 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

22-23, 89-90, 138

203-1 Inversions en 
infraestructures 
i serveis prestats

22-23, 88

203-2 Impactes econòmics 
indirectes significatius

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

22-23, 89-90, 119

GRI 204: Pràctiques d’adquisició el 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals

85, 89-90, 138 

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals

85, 89-90
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Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

301-1 Materials utilitzats per 
pes o volum

- Consum de matèries primeres i mesu-
res adoptades per millorar l’eficiència 
en l’ús

96, 99

Les dades de materials d’envasos i pro-
ductes inclosos en la memòria corres-
ponen només als materials declarats als 
Sistemes Col·lectius de Responsabilitat 
Ampliada de Productor (ECOEMBES, 
ECOTIC, ECOPILAS, SIGAUS i AMBILAMP). 
No es disposa d’informació centralitzada 
sobre la quantitat i el tipus de materials 
utilitzats en els més de 100.000 articles 
diferents comercialitzats, que inclouen, 
també, marques de fabricant. No obstant 
això, s’està treballant per recopilar, en els 
nostres sistemes, els detalls de materials 
d’envasos de marca pròpia i propor-
cionar aquesta informació a futures 
memòries.

301-2 Insums reciclats - Consum de matèries primeres i mesu-
res adoptades per millorar l’eficiència 
en l’ús

- Mesures de prevenció, reciclatge, 
reutilització, recuperació i eliminació de 
deixalles.

Alguns dels nostres envasos de pro-
ductes de la marca EROSKI contenen 
materials reciclats (safates de carn i peix, 
oueres, etc.). No obstant això, no es té in-
formació centralitzada sobre la quantitat 
i el tipus de materials emprats en els més 
de 100.000 articles diferents comercialit-
zats, que inclouen, també, marques de 
fabricant. Malgrat tot, s’està treballant 
per recopilar, en els nostres sistemes, els 
detalls de materials d’envasos de marca 
pròpia i proporcionar aquesta informació 
a futures memòries.

301-3 Productes reutilitzats 
i materials d’envasat

- Consum de matèries primeres i mesu-
res adoptades per millorar l’eficiència 
en l’ús

- Mesures de prevenció, reciclatge, 
reutilització, recuperació i eliminació de 
deixalles.

96

GRI 302: Energia 2016

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

- Consum directe i indirecte d’energia

- Ús d’energies renovables

97, 138

302-1 Consum energètic dins 
de l’organització

- Consum directe i indirecte d’energia 97

302-2 Consum energètic fora 
de l’organització

- Consum directe i indirecte d’energia 97

302-3 Intensitat energètica - Consum directe i indirecte d’energia 97

302-4 Reducció del consum 
energètic

- Mesures per prevenir, reduir o reparar 
emissions de carboni.

- Consum directe i indirecte d’energia

- Ús d’energies renovables

97

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

205-2 Comunicació i 
formació sobre 
polítiques i 
procediments 
anticorrupció

- Mesures adoptades per prevenir la 
corrupció i el suborn

- Mesures per lluitar contra el blanqueig 
de capitals

S’ha comunicat a tots els treballadors, 
exceptuant els negocis de diversificació, 
l’aprovació de Pla de Prevenció de Riscos 
Penals i el pla de Compliance, la creació 
de l’OCI i oficina de compliment, l’exis-
tència de canal de denúncia i del Codi 
de Conducta. Aquest pla va ser aprovat 
pel Consell de Direcció i el Comitè d’Au-
ditoria i Compliment, i ratificat pel Consell 
Rector. Així mateix, en els contractes amb 
els proveïdors s’inclou una clàusula que 
també informa sobre aquests aspectes 
i el Codi de Conducta Corporatiu, el 
Resum del Reglament de l’Òrgan de 
Control Intern i el Resum del Reglament 
de Canal de Denúncia, disponibles a la 
web www.eroski.es i accessibles a tothom.

S’ha format tot el personal de la seu 
d’EROSKI, de CAPRABO i una part del 
personal de VEGALSA, així com també 
franquiciats. Queda pendent la formació 
a la resta de treballadors i socis con-
sumidors del Consell Rector i el Comitè 
d’Auditoria i Compliment.

205-3 Casos de corrupció 
confirmats i mesures 
que s’han pres

- Mesures adoptades per prevenir la 
corrupció i el suborn

- Mesures per lluitar contra el blanqueig 
de capitals

No s’ha identificat cap cas de corrupció 
a la plantilla el 2019 ni tampoc l’oficina 
de compliment ha rebut cap denúncia 
sobre el tema.

GRI 300: Temes ambientals 

GRI 301: Materials 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Consum de matèries primeres i mesu-
res adoptades per millorar l’eficiència 
en l’ús

- Mesures de prevenció, reciclatge, 
reutilització, recuperació i eliminació de 
deixalles.

96, 99, 138 

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Consum de matèries primeres i mesu-
res adoptades per millorar l’eficiència 
en l’ús

- Mesures de prevenció, reciclatge, 
reutilització, recuperació i eliminació de 
deixalles.

96, 99
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Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Elements importants d’emissions de GEI

- Mesures per prevenir, reduir o reparar 
emissions de carboni.

- Objectius de reducció de GEI a mitjà i 
llarg termini, i mitjans.

99, 102-103

305-1 Emissions directes de 
GEH (abast 1)

- Elements importants d’emissions de GEI 99, 102-103

305-2 Emissions indirectes de 
GEI en generar energia 
(abast 2)

- Elements importants d’emissions de GEI 102, 103

305-3 Altres emissions 
indirectes de GEI 
(abast 3)

- Elements importants d’emissions de GEI 102, 103

305-4 Intensitat de les 
emissions de GEH

103

305-5 Reducció de les 
emissions de GEI

- Mesures per prevenir, reduir o reparar 
emissions de carboni
- Objectius de reducció de GEI a mitjà i 
llarg termini, i mitjans.

103

305-6 Emissions de 
substàncies que 
esgoten la capa d’ozó 
(SAO)

99, 102-103

GRI 306: Efluents i residus 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Mesures de prevenció, reciclatge, 
reutilització, recuperació i eliminació de 
deixalles.

98-99, 138

306-2 Residus per tipus i 
mètode d’eliminació

- Mesures de prevenció, reciclatge, 
reutilització, recuperació i eliminació de 
deixalles.

98

306-3 Vessaments 
significatius

Mesures per prevenir, reduir o reparar 
emissions de carboni.

99

306-4 Transport de residus 
perillosos

EROSKI subcontracta el transport de 
residus perillosos a gestors autoritzats 
per tractar-los correctament segons la 
legalitat vigent

305-5 Cossos d’aigua 
afectats per 
abocaments d’aigua 
i/o vessaments

99

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

302-5 Reducció dels 
requeriments 
energètics de 
productes i serveis

- Consum directe i indirecte d’energia No es té informació concreta de tota la 
línia de productes d’EROSKI

GRI 303: Aigua i efluents 2018

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Consum d’aigua i subministrament 
d’aigua

99, 138

303-1 Interacció amb 
l’aigua com a recurs 
compartit

- Consum d’aigua i subministrament 
d’aigua

99

303-2 Gestió dels impactes 
relacionats amb els 
abocaments d’aigua

- Consum d’aigua i subministrament 
d’aigua

99

303-3 Extracció d’aigua - Consum d’aigua i subministrament 
d’aigua

No s’ha fet cap extracció d’aigua

303-4 Abocament d’aigua - Consum d’aigua i subministrament 
d’aigua

99

303-5 Consum d’aigua - Consum d’aigua i subministrament 
d’aigua

99

GRI 304: Biodiversitat 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components 

- Mesures adoptades per preservar o 
restaurar la biodiversitat
- Impactes causats per les activitats o 
operacions en àrees protegides

100, 138

304-1 Centres d’operacions 
en propietat, arrendats 
o gestionats ubicats 
dins o al costat d’àrees 
protegides o zones 
de gran valor per a 
la biodiversitat fora 
d’àrees protegides.

- Mesures adoptades per preservar o 
restaurar la biodiversitat
- Impactes causats per les activitats o 
operacions en àrees protegides

100

304-2 Impactes significatius 
de les activitats, els 
productes i els serveis 
a la biodiversitat.

- Impactes causats per les activitats o 
operacions en àrees protegides

No es disposa d’aquesta informació 
més enllà dels productes amb segell de 
sostenibilitat ambiental

GRI 305: Emissions 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components 

- Elements importants d’emissions de GEI

- Mesures per prevenir, reduir o reparar 
emissions de carboni.

- Objectius de reducció de GEI a mitjà i 
llarg termini, i mitjans.

99, 102-103, 138
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Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 307: Compliment ambiental 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

94-95, 138

307-1 Incompliment de la 
legislació i normativa 
ambiental

No hi ha constància de multes ni san-
cions no monetàries significatives per 
l’incompliment de les lleis o normatives 
en matèria de medi ambient el 2019. Es 
consideren sancions significatives aque-
lles qualificades com a “molt greus” per 
l’Administració que emet la sanció.

GRI 308: Avaluació ambiental de proveïdors 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.
- Sistemes de supervisió i auditories, així 
com els seus resultats.

104, 138

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.
- Sistemes de supervisió i auditories, així 
com els seus resultats.

104

308-1 Nous proveïdors que 
han passat filtres 
d’avaluació i selecció 
d’acord amb els  
criteris ambientals

- Inclusió a la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.
- Sistemes de supervisió i auditories, així 
com els seus resultats.

104
Hi ha 98 proveïdors de productes EROSKI 
Natur, Belle Natural, ecològics o amb 
segells FSC, PEFC o SFI que han hagut de 
complir criteris ambientals a l’hora de ser 
seleccionats. Suposen un 2% del total de 
proveïdors comercials.

GRI 400: Temes socials 

GRI 401: Ocupació 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Mesures de conciliació 58-63, 68-69, 138

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Mesures de conciliació 58-63, 68-69

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

401-1 Noves contractacions  
d’empleats i rotació de 
personal

- Nombre total i distribució d’empleats 
per sexe, edat, país i classificació profes-
sional.

- Nombre total i distribució de modalitats 
de contracte de treball

- Mitjana anual de contractes indefinits, 
temporals, temps parcial, per sexe, edat i 
classificació professional.

- Nombre d’acomiadaments per sexe, 
edat i classificació professional.

61-63
 

401-2 Beneficis per als 
empleats a temps 
complet que no tenen 
els empleats a temps 
parcial o temporals

- Mesures de conciliació No hi ha diferència en els beneficis que 
s’ofereixen als empleats en funció del 
seu tipus de jornada.

401-3 Permís parental - Mesures de conciliació 69

GRI 402: Relacions treballador-empresa 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Organització del diàleg social, inclosos 
els procediments per informar i consultar 
el personal, i negociar-hi.

56-57, 138

402-1 Terminis d’avís 
mínims sobre canvis 
operacionals

- Organització del diàleg social, inclosos 
els procediments per informar i consultar 
el personal, i negociar-hi.

El procés de diàleg social amb les per-
sones treballadores no sòcies cooperati-
vistes és el que marca l’Estatut dels Treba-
lladors per negociar convenis col·lectius, 
ERO, etc.

En el cas dels socis/es treballadors/es, 
el model de comunicació s’estableix en 
els Estatuts Socials i en el Reglament de 
Règim Intern, tal com es presenta en el 
capítol 1, apartat Model de gestió. No 
hi ha un període de temps fix general 
especificat per a notificacions en cas 
que hi hagi canvis operacionals, ja que 
aquest depèn del tipus de canvi que es 
produeixi. Però en general el temps de 
preavís és raonable i suficient.

GRI 403: Salut i seguretat a la feina 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components 

- Condicions de salut i seguretat a la 
feina

- Balanç dels convenis col·lectius, par-
ticularment en el camp de la salut i la 
seguretat a la feina.

70-71, 138
 

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Condicions de salut i seguretat a la 
feina

- Balanç dels convenis col·lectius, par-
ticularment en el camp de la salut i la 
seguretat a la feina.

70-71
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Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

403-1 Sistema de gestió de 
la salut i la seguretat a 
la feina

- Condicions de salut i seguretat a la 
feina

- Organització del diàleg social, inclosos 
els procediments per informar i consultar 
el personal, i negociar-hi.

- Balanç dels convenis col·lectius, par-
ticularment en el camp de la salut i la 
seguretat a la feina.

70
 

403-2 Identificació de 
perills, avaluació de 
riscos i investigació 
d’incidents.

- Nombre d’hores d’absentisme
- Accidents de feina, en particular la 
seva freqüència i gravetat.

70
 

403-4 Participació dels 
treballadors, consultes 
i comunicació sobre 
salut i seguretat a la 
feina.

- Condicions de salut i seguretat a la 
feina

70
 

403-5 Formació de 
treballadors sobre salut 
i seguretat a la feina

73

403-6 Foment de la salut dels 
treballadors

71

403-7 Prevenció i mitigació 
dels impactes en la 
salut i la seguretat 
dels treballadors 
directament vinculats 
amb les relacions 
comercials

 70-71, 73

403-8 Cobertura del sistema 
de gestió de la salut i 
la seguretat a la feina

70

403-9 Lesions per accident 
laboral

71-72
Taxa de dies perduts: omissió. Informació 
no disponible. No és possible calcular 
la taxa de dies perduts perquè no es 
comptabilitzen separadament les hores 
d’absència per malaltia comuna i malal-
tia professional.

403-10 Malalties i malalties 
laborals 

- Malalties professionals; desagregat per 
sexe

73

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 404: Formació i ensenyament 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Polítiques implementades en el camp 
de la formació

74, 138

404-1 Mitjana d’hores de 
formació a l’any per 
empleat

- Quantitat total d’hores de formació per 
categories professionals

73-75

404-2 Programes per millorar 
les aptituds dels 
empleats i programes 
d’ajuda a la transició

- Polítiques implementades en el camp 
de la formació

74

404-3 Percentatge 
d’empleats que 
reben avaluacions 
periòdiques de 
l’acompliment i 
desenvolupament 
professional

76

GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Mesures adoptades per promoure la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes
- Plans d’igualtat
- Mesures adoptades per promoure 
l’ocupació
- Protocols contra l’assetjament sexual i 
per raó de sexe
- Integració i l’accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat

64-68, 138
 

405-2 Ràtio de salari base i 
de la remuneració de 
dones enfront d’homes

- Bretxa salarial 64
La remuneració anual mitjana ponde-
rada per a les dones és de 19.487 € a 
EROSKI S. Coop. i de 17.323 € a la resta 
de societats. En el cas dels homes, és de 
25.919 € i 21.652 €, respectivament. La 
diferència entre homes i dones es deu 
a la major presència d’aquestes en la 
categoria “Professional”.
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Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 406: No discriminació 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Política contra qualsevol tipus de 
discriminació i, si escau, de gestió de la 
diversitat.

- Eliminació de la discriminació a la 
feina i a l’ocupació

57, 66, 138

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Política contra qualsevol tipus de 
discriminació i, si escau, de gestió de la 
diversitat.

- Eliminació de la discriminació a la 
feina i a l’ocupació

57, 66

406-1 Casos de discriminació 
i accions correctives 
empreses

- Política contra qualsevol tipus de 
discriminació i, si escau, de gestió de la 
diversitat

- Eliminació de la discriminació a la 
feina i a l’ocupació

No s’ha registrat cap cas de discrimina-
ció el 2019.
A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.

GRI 407: Llibertat d’associació i negociació col·lectiva 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Promoció i compliment de les dispo-
sicions dels convenis fonamentals de 
l’Organització Internacional del Treball 
relacionades amb el respecte per la 
llibertat d’associació i el dret a la nego-
ciació col·lectiva.

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

57, 86, 138

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

407-1 Operacions i 
proveïdors el dret a la 
llibertat d’associació i 
negociació col·lectiva 
dels quals podria estar 
en risc

- Percentatge d’empleats coberts per 
conveni col·lectiu per país

- Promoció i compliment de les dispo-
sicions dels convenis fonamentals de 
l’Organització Internacional del Treball 
relacionades amb el respecte per la 
llibertat d’associació i el dret a la nego-
ciació col·lectiva

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

No s’han registrat casos de vulneració 
del dret a la llibertat d’associació i de 
negociació col·lectiva el 2019.

A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.

GRI 408: Treball infantil 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Abolició efectiva del treball infantil 57, 86, 138

408-1 Operacions i 
proveïdors amb risc 
significatiu de casos 
de treball infantil

- Abolició efectiva del treball infantil No s’han registrat casos de treball infantil 
el 2019.

A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.
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Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 409: Treball forçós o obligatori 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components 

- Eliminació del treball forçós o obligatori

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

57, 86, 138

409-1 Operacions i 
proveïdors amb risc 
significatiu de casos 
de treball forçós o 
obligatori

- Eliminació del treball forçós o obligatori

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

No s’han registrat casos de treball forçós 
o obligatori el 2019. 

A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.

GRI 410: Pràctiques en matèria de seguretat 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Prevenció dels riscos de vulneració de 
drets humans i, si s’escau, mesures per 
mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos.

56, 64, 138

410-1 Personal de seguretat 
capacitat en polítiques 
o procediments de 
drets humans

- Prevenció dels riscos de vulneració de 
drets humans i, si s’escau, mesures per 
mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos.

El servei de seguretat està subcontractat. 
Es desconeix la formació en matèria de 
drets humans que rep el personal de 
seguretat. 

GRI 411: Drets dels pobles indígenes 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

86, 138

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

411-1 Casos de violacions 
dels drets dels pobles 
indígenes

- Denúncies per casos de vulneració de 
drets humans

No s’han registrat casos de violacions 
dels drets dels pobles indígenes el 2019. 

A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.

GRI 412: Avaluació dels drets humans 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components 

- Procediments de diligència deguda en 
matèria de drets humans

- Prevenció dels riscos de vulneració de 
drets humans i, si s’escau, mesures per 
mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos.

86, 138

412-1 Operacions sotmeses 
a revisions o 
avaluacions d’impacte 
sobre els drets humans

- Procediments de diligència deguda en 
matèria de drets humans

- Prevenció dels riscos de vulneració de 
drets humans i, si s’escau, mesures per 
mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos.

A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.

412-2 Formació d’empleats 
en polítiques o 
procediments sobre 
drets humans

- Procediments de diligència deguda en 
matèria de drets humans

- Prevenció dels riscos de vulneració de 
drets humans i, si s’escau, mesures per 
mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos.

En matèria de drets humans, no s’ha 
impartit formació a les persones treballa-
dores en general.
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412-3 Acords i contractes 
d’inversió significatius 
amb clàusules sobre 
drets humans o 
sotmesos a avaluació 
de drets humans

- Procediments de diligència deguda en 
matèria de drets humans

- Prevenció dels riscos de vulneració de 
drets humans i, si s’escau, mesures per 
mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos.

El 100% dels nostres proveïdors ha d’ac-
ceptar els requeriments de l’Organització 
Internacional del Treball per mantenir 
una relació comercial amb EROSKI. 

GRI 413: Comunitats locals 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

- Relacions mantingudes amb els actors 
de les comunitats locals i les modalitats 
del diàleg amb aquests

22-23, 50, 50-53, 89-90, 119-125, 138
 

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

- Relacions mantingudes amb els actors 
de les comunitats locals i les modalitats 
del diàleg amb aquests

22-23, 50-53, 89-90, 119-125
 

413-1 Operacions amb 
participació de la 
comunitat local, 
avaluacions de 
l’impacte i programes 
de desenvolupament

- Impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local

- Impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori

- Relacions mantingudes amb els actors 
de les comunitats locals i les modalitats 
del diàleg amb aquests

22-23, 50-53, 89-90, 119-125
 

413-2 Operacions amb 
impactes negatius 
significatius —reals 
o potencials— a les 
comunitats locals 

- Relacions mantingudes amb els actors 
de les comunitats locals i les modalitats 
del diàleg amb aquests

96-103

La reestructuració de la xarxa comer-
cial amb el tancament de centres en 
algunes regions i l’obertura en d’altres 
pot generar un impacte en l’ocupació 
local de les zones en què es produeixin 
els tancaments. Des d’EROSKI s’esta-
bleixen mesures per facilitar la transició 
laboral d’aquestes persones. Així mateix, 
la mateixa activitat de l’organització pot 
generar impactes ambientals negatius 
associats al consum de recursos, la ge-
neració d’emissions, etc. Totes les nostres 
activitats es regeixen per la legislació 
vigent en aquestes matèries i disposem 
de plans d’acció per minimitzar-les.

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 414: Avaluació social dels proveïdors 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components 

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

- Sistemes de supervisió i auditories, així 
com els seus resultats.

86, 138

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

- Sistemes de supervisió i auditories, així 
com els seus resultats.

86

414-1 Nous proveïdors que 
han passat filtres de 
selecció d’acord amb 
els criteris socials 

- Inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

- Sistemes de supervisió i auditories, així 
com els seus resultats.

86

El 100% dels nostres proveïdors ha d’ac-
ceptar els requeriments de l’Organització 
Internacional del Treball per mantenir 
una relació comercial amb EROSKI.

A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.
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414-2 Impactes socials 
negatius en la cadena 
de subministrament i 
mesures preses

- Consideració en les relacions amb 
proveïdors i subcontractistes de la seva 
responsabilitat social i ambiental

- Sistemes de supervisió i auditories, així 
com els seus resultats.

86

A través de les nostres centrals de com-
pres a l’Àsia, fem auditories de control 
als nostres proveïdors. S’han dut a terme 
26 auditories a la Xina, 2 auditories al 
Pakistan i 4 a Bangladesh de BSCI, 1 
a la Xina de la SA8000 i 2 a la Xina de 
SEDEX. Els resultats de les 35 auditories a 
proveïdors d’importació fetes el 2019 no 
mostren incompliments significatius en 
matèria de drets humans o laborals. Han 
calgut millores que s’implementaran, i es 
comprovarà si estan fetes el 2020 pel que 
fa a salut i seguretat dels treballadors (3), 
al model de gestió social (26), a salaris 
(1) i al registre d’hores de feina (28). Cap 
no conformitat ha estat crítica, per la 
qual cosa totes les empreses auditades 
l’han superat.

GRI 415: Política pública 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

Aportacions a fundacions i entitats sen-
se ànim de lucre

24, 138

415-1 Contribució a partits 
i/o representants 
polítics

Aportacions a fundacions i entitats sen-
se ànim de lucre

No s’ha registrat cap contribució econò-
mica a un partit polític el 2019

GRI 416: Salut i seguretat dels clients 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Mesures per a la salut i la seguretat 
dels consumidors

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes

45-46, 138
 

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Mesures per a la salut i la seguretat 
dels consumidors

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes

45-46
 

416-1 Avaluació dels 
impactes en la 
salut i seguretat de 
les categories de 
productes o serveis

Mesures per a la salut i la seguretat dels 
consumidors

45-46
 

416-2 Casos d’incompliment 
relatius als impactes 
en la salut i seguretat 
de les categories de 
productes i serveis

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes

45-46

El 2019 no hi ha constància de multes 
significatives en relació amb la salut i 
la seguretat de productes i serveis. Es 
considera una multa significativa aquella 
qualificada com a “molt greu” per l’Admi-
nistració que generi la sanció.

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 417: Màrqueting i etiquetatge 2016. Tema material

103-1 Explicació del tema 
material i la seva 
cobertura

134

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

47-49, 138

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

47-49

417-1 Requeriments per 
a la informació i 
l’etiquetatge de 
productes i serveis

47-49

EROSKI inclou, en el 100% dels seus 
productes, la informació d’etiquetatge 
obligatòria per la legislació existent. Per 
exemple, en els aliments inclou el llistat 
d’ingredients, els al·lèrgens, la informació 
nutricional, les dates de consum prefe-
rent o caducitat, el lot, les condicions 
especials de conservació i utilització si 
s’escau, etc. A més, en els productes de 
marca pròpia inclou informació addicio-
nal com ara el Nutri-Score.

417-2 Casos 
d’incompliments 
relacionats amb 
la informació i 
l’etiquetatge de 
productes i serveis

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

El 2019 hi ha hagut 3.149 reclamacions 
per etiquetatge incorrecte (informació 
confusa o incorrecta de preus, etc). 
S’han rebut 28 sol·licituds de l’Administra-
ció de correcció d’errors en l’etiquetatge, 
i s’han aplicat.

No hi ha hagut multes ni sancions no 
monetàries significatives per l’incompli-
ment de les lleis o normatives en matèria 
de consum el 2019. Es considera una 
multa significativa aquella qualificada 
com a “molt greu” per l’Administració 
que generi la sanció.

417-3 Casos 
d’incompliments 
relacionats amb 
comunicacions de 
màrqueting

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

El 2019 hi ha hagut 2.173 reclamacions 
per comunicacions de màrqueting (ofer-
tes, promocions...).
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GRI 418: Privacitat del client 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

138

418-1 Reclamacions 
fonamentades relatives 
a violacions de la 
privacitat del client i de 
pèrdua de dades del 
client

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

EROSKI és una cooperativa de consum 
i, com a tal, vetlla amb especial interès 
pels drets dels seus clients. I, sens dubte, 
un d’ells és el de la protecció de dades. 
A EROSKI complim tots els reglaments i 
les normatives aplicables en matèria de 
protecció de dades dels clients.

La gestió es duu a terme a través del 
Delegat de Protecció de Dades (DPO) i 
el seu grup de treball, que s’executa dins 
de l’Organització amb la col·laboració 
i cooperació de la direcció, els respon-
sables de departament i/o les àrees, 
l’administració de sistemes, els usuaris 
dels sistemes, els consultors i els assessors 
externs.

Reclamacions el 2019 d’organismes 
oficials: 2

Fuites de dades de clients: 1

GRI 419: Compliment socioeconòmic 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

57, 86, 138

419-1 Incompliment de les 
lleis i normatives en 
els àmbits social i 
econòmic

- Denúncies per casos de vulneració de 
drets humans

No s’ha produït cap sanció o multa 
significativa en aquesta matèria durant 
el 2019. 

Principis del Pacte Mundial ODS Estàndards GRI més rellevants

Drets  
humans

1. Les empreses han de donar suport i 
respectar la protecció dels drets humans 
fonamentals, reconeguts internacionalment, 
dins del seu àmbit d’influència.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 16, 17

22-23, 50-53, 89-90, 96-103, 118-125

2. Les empreses s’han d’assegurar que no 
són còmplices en la vulneració dels drets 
humans.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 16, 17 

86

Normes 
laborals

3. Les empreses han de donar suport a la 
llibertat d’afiliació i al reconeixement efectiu  
del dret a la negociació col·lectiva.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

66

4. Les empreses han de donar suport a l’eli-
minació de qualsevol tipus de treball forçós o 
fet sota coacció.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

409-1

5. Les empreses han de donar suport a  
l’erradicació del treball infantil.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

408-1

6. Les empreses han de donar suport a l’abo-
lició de les pràctiques de discriminació a la 
feina i l’ocupació.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

58-65, 67-69, 73-75, 76

Medi  
ambient

7. Les empreses hauran de mantenir un 
enfocament preventiu que afavoreixi el medi 
ambient.

2, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 
14, 15, 17 

96-99, 101-103

8.Les empreses han de fomentar les iniciati-
ves que promoguin una major responsabilitat 
ambiental.

2, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 
14, 15, 17 

96-99, 101-103-104

9. Les empreses han d’afavorir el desenvolu-
pament i la difusió de les tecnologies respec-
tuoses amb el medi ambient.

2, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 
14, 15, 17 

97-103

Anticorrupció
10. Les empreses han de treballar contra la 
corrupció en totes les seves formes, incloses 
l’extorsió i el suborn.

3, 10, 16, 
17 

16, 28-31

Taula de continguts  
de Pacte Mundial i ODS 

L a taula següent mostra els indicadors GRI d’aquest 
informe, que ofereixen una informació més rellevant 
sobre el compliment dels 10 Principis del Pacte Mun-

dial, així com dels Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) de les Nacions Unides. Seguint l’índex de la 
taula, es pot avaluar el grau d’avenç d’EROSKI respecte 
als principis esmentats.


