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Denda ekoeraginkorrak

EROSKIren sare komer tz iala “zurekin” eredura 
ber r i t zeak eta zabal t zeak orobat dakar t za 
ingurumen irizpideen araberako hobekuntzak dela 

eraikuntzan eta dela kudeaketan. 

Ekoberrikuntza EROSKI denden ezaugarri nagusietako 
bat izan da hasieratik. Horren froga gisa, hona adibide 
bat: duela 20 ur te baino gehiago, Espainian ISO 
14001 ziurtagiria lortu genuen, eta, hala, ingurumen 
kudeaketako lehen sistema ezarri genuen Arteako 
gure hipermerkatuan, Leioan (Bizkaia). Gure asmoa 
da energia berriztagarriz hornitzen diren eta CO2-
aren balantze neutroa lortzen duten supermerkatuak 
izatea. Horretarako, I+G+b proiektuak egiten ditugu 
gure dendetan. Ildo horretan, adibide esanguratsua 

da Oñatiko (Gipuzkoa) zero igorpen denda, zeinak 
2019an berritu baitu bere ISO 50001 energia ziurtagiria. 
Denda horietan ikasitako jardunbide onak gure sare 
komertzialeko gainerako saltokietan ezartzen ari gara. 

Gure eredu berrituak efizientzia hobetzen du, hotz, 
klimatizazio eta argiztapen sistema eta ekipamendu 
berrien bitartez. Energia arloko eraginkortasuna ez 
ezik, zero zabor ereduko kudeaketa ere egiten dugu 
saltoki sare horretan, eta, ondorioz, “EROSKI zurekin” 
ereduko dendak punta -puntakoak dira jasangarritasun 
eta ingurumen polit ikan. Energia eredu berri hori 
supermerkatuen eta hipermerkatuen irekiera eta berritze 
lan guztietara hedatzen ari gara.

Argiztapena optimizatzea eta LED argiak
Argi guztiak azken belaunaldiko LED motakoak dira. Argi 
mota hori birziklatu egin daiteke, eta ez du merkuriorik, 
berunik, tungstenorik edo beste material kutsatzailerik. 
Argiok automata batetik ere piztu daitezke; horrekin 

erabilera optimizatuen dugu, eta gaueko argi kutsadura 
gutxitzen. Gainera, kanpoko eta inguruko argiak pizteko 
eta amatatzeko prozesua optimizatzeko, fotozelulak 
edo detektagailu krepuskularrak instalatzen ari gara, 
ekipamenduak benetan beharra dagoenean pizteko; 
hala, behar ez denean amatatuta egongo dira.

Halaber, egunez, sabai-leihoak dituzten zentroetan 
kanpoko argia aprobetxatzen dugu, argi -mai la 
harrapatzen duten zunden bidez, eta erregulazio 
proportzionaleko begizta baten bitartez salmenta 
aretoko argien intentsitatea erregulatzen da. Argiok LED 
teknologia darabilte eta erregulazio sistema bat daukate, 
argiztapena optimizatu ahal izateko.

Hotz instalazio eraginkorragoak eta gutxiago 
kutsatzen duten gasekin
Hozkailuen instalazioetan aplikatutako ingurumen 
neurriak honako hauek dira, batik bat: CO2-ko hozteko 
zentral negatibo bat instalatzea eta positiboa R134koa. 
Horrela, energia aurrezki nabarmena lortzen da, eta, 
gainera, klima aldaketari eragiten ez dioten gasekin 
jarduten dute. Instalazio horrek kondentsazio flotagarriko 
sistema bat ere badu, kontsumo elektrikoa murrizteko. 

Oro har, erabiltzen ditugun gas hozgarriek ozono geruza 
agortzeko ahalmen nulua, atmosfera berotzeko potentzial 
txikia eta energia eraginkortasun handia dute. Gainera, 
DNI detektagailu sistema adimenduna instalatu dugu 27 
zentro baino gehiagotan, horrelako gasen isurketa ahalik 
eta gehien gutxitze aldera. 

Hotzerako altzariak azken belaunaldikoak dira, beiraz 
hornitutako ateekin, dendako korridoreak ez hozteko, eta 
produktuen kontserbazio hobea bermatzeko, tenperatura 
zorrotz mantenduz; gainera, bezeroen erosotasunari ere 
mesede egiten dio.

Klimatizazioa
Klimatizazioa optimoa izan dadin, energia ereduak roof 
top sistema du (horrek isolamendu akustiko espezifikoa 
ematen du etxebizitzetarako), eta beroa berreskuratzeko 
sistema bat ere bai, salmenta aretorako; hauek hozteko 
zentralaren pantaila akustikoei gehitzen zaizkie. Klima 
kudeaketa sisteman integratuta dago, eta horrek airearen 
tenperatura, hezetasuna eta kalitatea kontrolatzen ditu, 
urruneko zaintza sistema baten bidez, kontsumo elektrikoa 
handitzen duten gertakariak izaten direnean. Instalazioak 
sare analizatzaileak ditu, kontsumoa kontrolatzeko, analisi 
software propio batean integratuta. Softwarea EROSKIko 
Energia lantaldeak egin du, eta funtzionamendu 
alarmak sortzen ditu kontsumo elektrikoa aurreikusitakotik 
aldentzen denean.

Jasangarritasunez eraikitzea eta hornitzea

Energia gutxiago kontsumitzen duten eta ingurumen 
eragin txikiagoa duten diseinu eta ekipamenduen alde 
egiten dugu. Horri esker, EROSKIn %  16 gutxitu dugu gas 
naturalaren kontsumoa, eta elektrizitatea, berriz, % 9. Hona 
hemen ezarritako neurrien adibide batzuk:
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Kontsumitzaileak

EROSKIn ondo dakigu pertsona bakoitzak ingurumena 
babesten lagundu dezakeela, kontsumo eredu 
jasangarr i  eta arduratsu bat aukeratuz gero. 

Kontsumitzaileen prestakuntzara eta kontzientziaziora 
bideratzen dugu gure ahalegina, sentsibilizazio kanpainak 
eginez eta eduki pedagogikoak argitaratuz gure web 
plataformetan eta beste euskarri informatibo batzuetan. 
Gainera, helburu horrekin bat, bezerorekin, langileekin eta 
instituzioekin elkarlanean jarduteko ekimenak sustatzen eta 
garatzen ditugu.

Planetaren Ordua
Ondoz ondoko zortzigarren urtez, EROSKIk bat egin du 
“Planetaren Ordua” ekimenarekin. WWF elkarteak antolatu 
eta Nazio Batuek babesten dute mundu osoan egiten 
den ordubeteko itzalaldi elektriko hori, eta ingurumenaren 
aldeko ekimen globalik handiena da. Aurtengo leloa 
“Konektatu eta itzali argia” izan da.

“Camiño a Camiño” ingurumen programa
VEGALSA-EROSKIk, beste behin ere, Vigoko Udalak 
antolatutako “Camiño a Camiño” ingurumen programan 
hartu du parte. Horren bitartez, biztanleak eskualde 
horretako flora eta faunara hurbildu nahi dira, eta ohitura 
osasungarri eta jasangarriak sustatu.

Hondakinak Prebenitzeko 2019ko Europako Astea 
CAPRABOn
CAPRABOn bat egin dugu Hondakinak Prebenitzeko 2019ko 
Europako Astearekin, kontzientziatze eta sentsibilizatze 
jardueren bitartez, arroparen eta zapaten berrerabilera 
eta birziklapena sustatzeko eta zabortegietara joaten den 
zaborra gutxitzeko.

CONSUMER EROSKIren kontsumo arduratsuko 
gidaliburua
2019an, EUSKOPEF berrikuntza proiektuaren barruan, 
kontsumo arduratsuko gidaliburua prestatu dugu 
kontsumitzaileentzat; nahi duenak eskuragarri dauka 
comprasostenible.consumer.es webgunean. Gainera, 
ingurumeneko kanal espezializatua ere badaukagu www.
consumer.es webgunean, pertsonei kontsumo ohitura 
jasangarriak irakasteko. Horretarako, besteak beste, 
naturari, hiriko ingurumenari, parke naturalei, energiari eta 
zientziari buruzko edukiak argitaratzen ditugu.

“Unha árbore, unha historia”
VEGALSA-EROSKIn jarraitzen dugu ingurumenaren 
jasangarritasunak duen balioa sustatzen Galiziako 
eskoletan, gure “Unha árbore, unha historia” proiektuaren 
bitartez. 2019an, ipuin laburren lehiaketa literarioaz gain, 
70 haritzondo eta gaztainondo birlandatu ditugu Sigüeiro 
inguruan.

EROSKIren Elikadura Eskola
EROSKIren Elikadura Eskolako Elikadura eta Ohitura 
Osasungarriei buruzko Heziketa Programan, 
jasangarritasunari buruzko modulu espezifiko bat 
dago, eta WWF erakundeak ere hartan parte hartzen 
du, edukiak emanez. Heziketa modulu horri esker, 
jasangarritasunari, elikagaien ekoizpen jasangarriari eta 
dieta jasangarriari buruzko prestakuntza eman diegu 
442.677 ikasleri 2018-2019ko ikasturteetan. Gainera, 
www.escueladealimentacion.es webguneak elikagaien 
zarrastelkeria saihesteko zenbait eduki ditu.

Berraktibatu + programa
Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen duen “Berraktibatu +” 
programan parte hartzen dugu. Ekimen hori Global Action 
Plan (GAP) nazioarteko programan dago oinarrituta, eta 
herritarrek ingurumen jasangarritasunaren alde egitea du 
helburu; horretarako, kontsumo ohitura egokiak zabaltzen 
ditu. Gure bezero eta langileek izena eman dezakete 
www.reactivatemas.eus webgunean, EROSKIren kode hau 
erabiliz: 64007.

Ekonomia zirkularra

Hondakinen kudeaketa eta balorizazioa prebentzioan 
eta ekonomia zirkularreko eredu baten erabileran 
oinarritzen ditugu. Gure ingurumen eragina txikitzeko 
funtsezko ardatzetako bat denez, ahalegin handiak 
egiten ditugu sortzen ditugun hondakinak prebenitu, 
kudeatu eta balorizatzeko.

Hondakinak gutxitzea
Gure jardueran sortzen diren hondakinak gutxitzeko 
lan egiten dugu. Besteak beste, ekodiseinua erabiltzen 
dugu marka propioko produktuetan, iraungitze data 
hurbil duten produktu freskoen promozioa egiten dugu, 
eta kontsumorako egokiak izan arren salmentatik kendu 
diren elikagaiak ematen ditugu gizarte bazterketako 
arr i skuan di ren per tsonent zat,  “Zero Hondakin” 
programaren bidez. 

Horrez gain, bezeroak erosketa poltsak berrerabiltzera, 
fruta erosteko behin baino gehiagotan erabil daitezkeen 
sareak baliatzera edo harategian zein arrandegian 
taperrak erabiltzera animatzen ditugu, dendetan erabilera 
bakarreko plastikoaren kontsumoa murrizte aldera.

Era berean, tiket digitala txertatu dugu, bezeroek APPan 
izan dezaten erosketari buruzko informazioa; horri esker, 
paper gutxiago kontsumituko da dendetan. 2019an 
tiketen papera % 14 murriztu genuen; beraz, 45 tona 
paper aurreztu genituen.

Hondakinak kudeatzea eta balorizatzea
EROSKIn, gure instalazio eta dendetan sor tutako 
hondakinak behar bezala kudeatzeaz eta balorizatzeaz 
arduratzen gara, lehentasunezko tratamendutzat 
birz ik latzea eta berrerabi lera sustatuz. Ekonomia 
zirkularraren ikuspegitik, alderantzizko logistikako prozesuak 
bultzatzen ditugu, dendetatik plataformetara eta enpresa 
hornitzaileetara, sortzen ditugun hondakin organiko eta ez-
organikoak behar bezala berrerabiltzeko. Horrek, hondakin 
kantitatea minimizatzeaz gain, beste prozesu produktibo 
batzuetan lehengai birjinarik ez erabiltzea ere esan nahi du.

Hondakin organikoak 
Alderant z izko logis t ika erabi l i z  edo baimendun 
kudeatzaileen bidez, gure dendetan sortutako hondakin 
organikoak jasotzen ditugu, irinak eta animalia olioak 
zein animaliei jaten emateko pentsuen fabrikazioan 
lehengai gisa erabiltzeko. 

Hondakin ez organikoak 
• Marka propioko ekoizleak garenez, ur tero gure 

produktuen ontzien, gailu elektrikoen, pilen, olioen 
eta argien aitorpena egien diegu sor tzailearen 
erantzukizun hedatuko sistema kolektiboei, hala nola, 
ECOEMBES eta ECOVIDRIO erakundeei. Erakunde 
horiek bermatzen dute gure produktuak erabiltzean 
sortutako hondakinak behar bezala berreskuratu 
eta kudeatzen direla. ECOEMBESi aitortzen dizkiogun 
ont z ien b i r z ik lapenar i  esker,  u r tebetean CO2 
baliokidearen 1.546 tona baino gehiago igortzea 
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ekiditen dugu, jarduera zehatzen eta informazio 
kanpainen bitartez. 

• Gure instalazioetan sortutako kartoia, plastikoa, 
papera eta zura birziklatzen dugu. Horretarako, gure 
dendetan baztertutako materialak jasotzen ditugu, 
eta haiek tratatzeko baimena duten kudeaketa 
sistema integratuekin elkarlanean aritzen gara.

• Gure banaketa eragiketetan, ontzi logist ikoak 
berrerabiltzen ditugu.

• Kontsumitzaileen hondakinak birziklatzeko aukera 
ematen dugu. Horretarako, gure dendetan gune 
garbiak jar tzen ditugu haien esku, pi lak, gailu 
elektrikoak, lanparak, arropa, etxeko olioa eta tonerra 
jasotzeko, besteak beste.

Kafe kapsulak birziklatzea
Aurrera jarraitzen dugu kontsumitzaileari 
ohitura jasangarriagoak errazteko 
konpromisoan; hori dela eta, kafe kapsulak 
birziklatzeko proiektua zabaldu dugu denda 
guztietara. Ekimen aitzindaria da Espainian. 
2019an 6 tona kafe kapsula baino gehiago 
bildu ditugu.

Berrikuntza elikadura 
hondakinen kudeaketa 
zirkularrerako
2019an LIFE CITRUSPACK proiektuarekin jarraitu 
dugu. 2017ko uztailean abiarazi zen eta 
2020ko ekainean amaituko da. Proiektuaren 
helburua da ekonomia zirkularrean 
errebalorizazio estrategiak bilatzea, ontzietan 
eta kosmetiko berdeetan hondakin zitrikoak 
erabiltzeko. 
Halaber, Ausolan, Gaiker, BCC eta ISEArekin 
batera, “NUTRACEUTICAL OMNIUM” proiektuan 
jarraitzen dugu, 2020an bukatuko dena. 
HAZITEK 2019 programaren barruan 
finantzatuta dagoen proiektua da, eta 
elikadura hondakinekin neutrazeutikoak 
ekoiztea du xede.


