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Materiais
Materiais usados nos produtos e nos envases de marca propia declarados nos sistemas colectivos  
de responsabilidade ampliada de produtor

Enerxía

Principais indicadores
302-1; 302-2; 302-3; 302-4

Non renovables
Aceiro 442 
Plástico  1.265
Aluminio  48
Outros 46
Total  1.801

Renovables
Papel/cartón/ 

madeira/cortiza  1.118  
Cerámica  4 
Vidro  107
Total  1.230

3.031 toneladas   
Envases e embalaxes

Véxase a táboa 25 do anexo de indicadores para comparativa con anos anteriores.

0,03 toneladas  
Aceite 

1.216 toneladas  
Aparellos  
eléctricos 
e electrónicos

Papel Envases loxísticos reutilizados Bolsas de caixa comercializadas

301-1

301-3

Publicidade: 
Todo o papel conta coa certifica-
ción PEFC 70% (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
schemes) que garante que provén 
de bosques xestionados de forma 
sustentable.

Revistas CONSUMER EROSKI  
e EROSKI Club
Todo o papel conta coa 
certificación FSC® (Forest 
Stewardship Council) ou PEFC, 
que garante unha xestión forestal 
responsable.

Sede Elorrio:
Usamos un papel ecoeficiente con 
selo FSC® e EU Ecolabel con menor 
gramaxe.

Véxase a táboa 26 do anexo de 
indicadores para comparativa con anos 
anteriores.

5.242 toneladas   
Papel 5.400.714  

Palés reutilizados

41.418.189 
Caixas plásticas 
reutilizadas

Véxase a táboa 27 do anexo de indicadores para 
comparativa con anos anteriores.

A porcentaxe de rotura varía entre 
o 0,3% e o 30% dependendo do 
tipo de envase loxístico. Todas as 
roturas conxuntamente supoñen 
só un 10% dos envases
loxísticos.

A reutilización destes envases 
loxísticos permite a redución de 
máis de 3.100 toneladas de CO2 
eq. ao ano e evitar tallar máis
de 2.500 árbores.

2.387.601 
bolsas de plástico reutilizables certificadas  
por AENOR*

1.433.958 
bolsas de rafia, cun 70% de plástico  
reciclado, reutilizables

229.965 
bolsas solidarias reutilizables

37.328.955 
bolsas con máis dun 55% de plástico 
reciclado

1.111.466 
bolsas de papel

7.069.530 
bolsas compostables

41.401.119 
bolsas de plástico dun só uso*

26.598 
outras bolsas  

90.989.193   
bolsas

−26% 
en comparación co 2018 −16%

en comparación co 2018

Gas natural
8.423.621 kWh

413-2

Hipermercados

58%

39%

2% 1%

Plataformas
Supermercados

Outros

Diésel
254.963.870 kWh

−5% 
en comparación co 2018

75%

25%

Compra en orixe

Distribución en tenda Hipermercados

18%
10%

68%

5%

Plataformas
Supermercados

Outros

* O 37,8% da electricidade consumida 
corresponde a fontes renovables.

Cociente de intensidade enerxética en EROSKI 

617,32 kWh/m2 
superficie comercial 

0,17 kWh/€ 
vendas netas

Véxanse as táboas 28, 29 e 30 do anexo de indicadores para comparativa con anos anteriores e os valores en Xigajoules.

Consumo de enerxía fóra da organización 
Queroseno consumido polas viaxes de traballo en avión,  

diésel consumido por viaxes de traballo por estrada e en tren  

e electricidade polas viaxes en tren: 

17.103.436 kWh 

302-2

68 toneladas  
Pilas

0,0001 toneladas  
Lámpadas  
fluorescentes  
compactas

* O cambio a novas bosas de caixa non se 
produciu ao 100% na rede en 2019; ao longo 
de 2020, eliminaranse as bolsas 100% plástico 
convencional dun só uso en todas as tendas.

Renovables
Folletos de publicidade  4.559  
Revistas  388 
Tíckets de compra  285 
Sede 10

Consumo de enerxía dentro da organización

35% 
Combustible non renovable
263.387.491 kWh

−5% 
en comparación co 2018

760.106.917 kWh  
enerxía consumida

65% 
Electricidade
496.719.426 kWh

−9% 
en comparación co 2018

−8% 
en compa-

ración  
co 2018
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306-2 303-1 301-2; 303-4; 
306-1; 306-3

Residuos Consumo de auga Verteduras e derramos

En EROSKI desenvolvemos procesos de loxística inversa, 
desde as tendas ata as nosas plataformas, co obxec-
tivo de asegurar a correcta xestión dos residuos que 

a nosa actividade xera e minimizar o impacto ambiental 
da fase de transporte dos residuos polo xestor autoriza-

do. No entanto, nalgúns casos existe tamén recollida 
do residuo directamente por parte do xestor nos nosos 
establecementos. Os datos presentados nesta memoria 
corresponden aos residuos xerados nos nosos negocios 
recollidos mediante loxística inversa ou un xestor externo.

A auga que consumen as nosas tendas, plataformas 
e sedes é servida por redes municipais de abas-
tecemento de auga potable, as cales xestionan 

directamente a captación e a potabilización da auga 
distribuída.

A auga residual que xeramos é tratada nas esta-
cións de depuración de augas residuais dos 
municipios onde se desenvolve a nosa activida-

de. Estímase que o volume de auga residual xerado en 
2019 foi de 1.018.210 m3. EROSKI cumpre coa legalidade 
vixente en materia de prevención e control de derrames 
e verteduras incontroladas; en 2019, non se detectou nin-
gunha significativa. 

Detectáronse dous casos de chans ou augas subterrá-
neas afectadas (Abadiño e Usurbil) após a toma de mos-
tras en piezómetros, procedentes de derrames en anos 
pasados, cuxo volume é descoñecido; as filtracións ao 
subsolo e augas poderían terse producido por neglixen-
cia dalgún cliente na reposición (derrame accidental), 
por algún derrame accidental no proceso de carga de 
tanques por parte da empresa subministradora ou por 
outras causas. Toda a rede de gasolineiras EROSKI conta 
cun sistema de detección de fugas, e non foi rexistrado 
ningún tipo de fuga por estes equipos. A rede conta cun 
contrato de mantemento preventivo cunha empresa de 
mantemento de instalacións petroleiras que vixía o co-
rrecto funcionamento de toda a instalación. Ademais, 
todas as probas de estanquidade, tanto de tanques 
como de tubaxes, foron satisfactorias. Para estes dous 
casos detectados existen plans de remediación xa pre-
sentados ás autoridades competentes e que se iniciarán 
proximamente. Ademais, están en marcha outros dous 
plans de remediación para dous casos de contamina-
ción detectados en exercicios anteriores (Vélez-Málaga 
e Jaca) e finalizouse satisfactoriamente o iniciado en 
2017 en Albacete, polo que en 2019 iniciamos o plan de 
control e seguimento tras a remediación con resultados 
positivos e que finalizará en 2020.

1.018.210 m3 
de auga residual xerada

Residuos reciclados
38.019 toneladas  

Residuos orgánicos valorizados 
4.947 toneladas   

Véxase a táboa 31 do anexo de indicadores para comparativa con anos anteriores.

Véxase a táboa 33 do anexo de indicadores para comparativa con anos 
anteriores.

Residuos non perigosos 
791 toneladas  

Residuos perigosos 
1.569 toneladas  

Residuos recollidos de clientes para a súa reciclaxe 

73% 
Supermercados

17% 
Hipermercados

6% 
Plataformas

4% 
Outros

1.028.495 m3 
de auga consumida

Refrixerantes consumidos para 
compensar fugas

Todos os refrixerantes consumidos por EROSKI en 2019 
para compensar fugas teñen un potencial de esgo-
tamento do ozono nulo (sustancias non incluídas 

nos anexos A, B, C e E do Protocolo de Montreal). 

58,31 toneladas
refrixerantes consumidos

Véxase a táboa 34 do anexo de indicadores para comparativa con anos 
anteriores.Véxase a táboa 32 do anexo de indicadores para comparativa con anos anteriores.

38.001 
Reciclaxe

3.679 
Vertedoiro

4.947
Valorización

Residuos non perigosos
46.627 toneladas 

Residuos perigosos
18 toneladas 

Total residuos xerados
46.645 toneladas

301-1; 305-1

31% 
R-442A

33% 
R-448A

15% 
Outros9% 

R-449A

13% 
R-407F

18 
Reciclaxe

34.354 
Papel e cartón

90%

2.753 
Plástico

7%

382 
Madeira

1%

298 
Porex

1%

233 
Outros

1%

2.376 
Peixe

48%
2.180 
Carne

44%

264 
Pan

5%
88 
Iogures

2%

39 
Froitas e 
verduras

1%

710 
Téxtil

75 
Aceite  
vexetal  
usado 6

Cápsulas 
de café

75
Pilas e 
acumuladores 
de enerxía

1.479 
Aparellos eléctricos e electrónicos

15
Lámpadas e fluorescentes

Produción de fariñas e aceites animais e de pensos para alimentación animal.
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Produtos con certificacións ambientais

 2.140 produtos ecolóxicos.

 342 mostradores e 8 plataformas loxísticas de  

pesca certificados por MSC.

 O 100% do noso atún en conserva cumpre os  

principios da ISSF.

 490 produtos EROSKI NATUR, que inclúen certifica-

cións como Global G.A.P., de produción integrada ou 

de benestar animal.

 74 produtos con selo FSC®, PEFC ou FSI.

Incorporamos o obxectivo de preservación da biodiver-
sidade terrestre e mariña na construción da nosa oferta 
comercial.

Localización dos nosos centros en zonas de gran valor  
para a biodiversidade 304-1

T odos os nosos centros están situados en zonas urba-
nas; 90 encóntranse situados dentro de zonas afecta-
das polas seguintes figuras de protección:

 ENP (Espazos Naturais Protexidos)

 IBAS (Áreas Importantes para a Conservación  

das Aves e a Biodiversidade en España)

 Rede Natura 2000 (LIC, ZEC e ZEPA)

 Reservas da Biosfera

 IEZH (Inventario Español de Zonas Húmidas)

Cómpre salientar que existen provincias ou comunidades 
autónomas nas que gran parte do seu territorio é 
considerado espazo de gran valor para a biodiversidade, 
como Galicia ou Baleares. EROSKI cumpre sempre coa 
lexislación en materia ambiental e de biodiversidade á 
hora de situar e construír os seus centros. Ademais, traballa 
para minimizar o impacto ambiental e impulsar medidas 
que preserven a biodiversidade a través de accións como 
a pesca sostible ou a colaboración con entidades como 
WWF (World Wildlife Fund for Nature) desde 2007, como 
experto mundial en conservación ambiental. Entre as 
nosas accións conxuntas destacan a actualización da 
nosa política de sustentabilidade en produtos pesqueiros 
ou a promoción dun consumo máis responsable a través 
da nosa Escola de Alimentación.

Número de figuras de protección que 

afectan á localización dun mesmo 

centro:

 1    2    3    4
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A redución débese principalmente á diminución do consumo de enerxía e ao menor factor de emisión de CO2 da electricidade consumida, xa que nos abastecemos 
de comercializadoras cunha maior proporción de enerxías renovables.

Intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro

Véxanse as táboas 35 e 36 do anexo de indicadores para comparativa con anos anteriores.

Emisións de gases de efecto invernadoiro por cada alcance 

Total emisións
291.205 

toneladas CO2 eq.

Emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) − pegada de 
carbono de EROSKI

Tipo de emisións de GEI e fontes de orixe incluídas nesta memoria:

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

Gases de efecto invernadoiro considerados
CO2   CH4   N2O   HFC

Alcance 1
 Consumo de combustible 

durante o transporte loxísti-
co por estrada. 

 Fugas de refrixerantes en 
sistemas de frío. 

 Combustión de gas natural 
en instalacións propias.

Alcance 3 
 Consumo de combustible 

en viaxes de traballo por 
estrada, tren e avión.

 Produción de diésel 
consumido en transporte 
por estrada en loxística e 
viaxes de traballo.

 Consumo de auga pota-
ble; consumo de papel en 
sede, publicidade, revistas 
e tíckets de compra.

Alcance 2 
 Xeración de enerxía 

para uso propio.

Emisións directas Emisións indirectas

* As emisións indirectas de alcance 3 son consecuencia das actividades de EROSKI, pero procedentes de fontes que non son da súa propiedade nin ten control sobre 
elas. En total, hai 15 categorías (artigos e servizos comprados, residuos xerados, uso de produtos vendidos, etc.), pero nesta memoria inclúese só unha pequena parte 
delas debido á dispoñibilidade de datos. En 2019 engadíronse as viaxes en tren de traballadores e o papel dos billetes de compra. Está previsto continuar a ampliar as 
actividades incluídas no alcance 3 da pegada de carbono de EROSKI en próximos exercicios.

kg CO2eq/m2 superficie comercial g CO2eq/€ vendas netas

Alcance 1 131,6   35,4   

Alcance 2* 80,7 21,7   

Alcance 3 24,2 6,5

Total 236,5   63,5   

1% 
Gas natural 
1.538  

39%
Transporte por estrada
64.304

60% 
Refrixerantes
96.231  

Alcance 1 
Emisións directas

162.073  
toneladas CO2 eq.

-7%
en comparación 
co 2018

*As emisións do alcance 2 foran calculadas usando o factor de emisión das comercializadoras contratadas.  
As emisións calculadas co mix nacional preséntanse na táboa 34 do Anexo, xunto coa comparativa con anos anteriores.

68% 
Supermercados
67.172  

17% 
Hipermercados 
17.555

10% 
Plataformas
9.907

5% 
Outros negocios
4.711

Alcance 2*
Emisións indirectas  
por consumo eléctrico

99.344  
toneladas CO2 eq.

-35%
en comparación 
co 2018

Alcance 3 
Outras emisións indirectas

29.239  
toneladas CO2 eq.

1% 
Auga 
308  

15% 
Viaxes de traballo en avión e por 
estrada (emisións de combustión)
4.566  

49% 
Diésel de transporte 
(do pozo ao tanque)
14.615  

0% 
Viaxes de 

traballo en tren
8  

2% 
Diésel en viaxes de traballo 
(do pozo ao tanque)
641  

33% 
Papel consumido na sede de 
EROSKI, folletos, tíckets e revistas
9.651  

-1%
en comparación 
co 2018

−18% 
en compa-

ración  
co 2018


