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O ano 2021 continuou póndonos a todos a proba.

sión de futuro de permanecer ao carón das persoas en

O noso compromiso como compañía e a nosa expe-

cada nova etapa. Queremos mellorar o día a día dos

riencia de máis de 60 anos de traxectoria no sector

máis dun millón de clientes que nos confían a súa ces-

permitiunos sacar o mellor de nós mesmos para seguir

ta da compra dende o valor do compromiso, o traballo

ofrecendo unha resposta de calidade como servizo

en equipo e a empatía como fórmula de éxito.

esencial. Fixémolo traballando en equipo coa implicación e profesionalidade que a conxuntura require e

O compromiso coas persoas é o que achega verda-

de man das 6.600 persoas que forman os equipos de

deiro valor ao noso proxecto empresarial e o que nos

Vegalsa-Eroski.

motiva a seguir asumindo novos retos de futuro perser a tenda preferida dos consumidores, cunha voca-

define como empresa. Contigo implica un compromi-

ción de servizo sustentada en valores. Sempre Contigo.

so directo cos nosos clientes, coa súa alimentación e
hábitos saudables; cos nosos traballadores; coa estabilidade laboral, a igualdade e a promoción interna;
tamén cos nosos provedores, na nosa firme aposta
polos produtos de proximidade e a dinamización da
economía local; e con todas e cada unha das entidades coas que colaboramos para construír novas realidades a nivel social, deportivo e cultural.

Cos meus mellores desexos,
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manecendo fieis á visión coa que naceu esta compañía:
Sempre Contigo, porque esa é a filosofía que nos

Contigo trasládase aos nosos modelos de tenda;
á maneira na que os dous socios que nos unimos en
Vegalsa-Eroski temos de facer as cousas e a nosa vi-
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D. JOAQUÍN GONZÁLEZ IGLESIAS
DIRECTOR XERAL DE VEGALSA-EROSKI

De ser unha empresa que mira sempre ao futuro con
optimismo e que dedica as súas mellores capacidades
a servir a 800.000 clientes cada día na súa rede de
tendas, reforzando as economías e provedores locais e
sendo a casa das máis de 6.500 familias que cada día
confían no noso proxecto.
Facémolo de man das 6.587 persoas que conforman
esta gran familia que é Vegalsa-Eroski. Unha familia que
creceu durante o 2021, con 233 incorporacións. Grazas a
cada unha delas, atendemos aos nosos clientes cada día
a través das nosas Plataformas, Transporte, Sede e Negocios representados nas enseñas Hipermercados Eroski, Supermercados Eroski, Eroski online, Autoservicios
Familia, Cash Record, as franquías Eroski Rapid, Eroski
City e Aliprox, así como as Gasolineiras Eroski.
O seu esforzo e dedicación permitiron garantir un servizo de excelencia nun ano 2021 marcado pola crise sanitaria que aínda nos acompaña, así como por unha grande inestabilidade motivada pola aceleración da inflación
que xerou un aumento no prezo das materias primas,
enerxía e transporte. A pesar deste contexto, seguimos
traballando para satisfacer as esixencias dun mercado e
as necesidades dun consumidor cada vez máis esixente
e a unha conxuntura que está en cambio constante.

dos cales 860.000 euros son achegas dos nosos clientes, responde a retos como reducir as desigualdades
sociais, promover hábitos de vida saudables, fomentar
a sostibilidade ambiental e pór en valor o noso patrimonio, tanto lingüístico como cultural.
E esta memoria dá proba diso, elaborándoa de acordo coas recomendacións dos estándares do Global
Reporting Initiative (GRI) buscando que os contidos e
os obxectivos deste documento estean aliñados coas
expectativas dos nosos grupos de interese, recollendo
unha visión máis detallada do impacto da nosa actividade desde o punto de vista económico, social e ambiental.
Trátase dun informe no que reflectimos un crecemento de vendas dun 1,5%, que non é posible sen o apoio
constante recibido por parte do Grupo Eroski, do Consello de Administración, do Comité de Dirección e de
todas as persoas da organización. Non podemos máis
que estar satisfeitos cos resultados, tras superar as previsións que nos marcamos no plan xeral, comprometéndonos a través da nosa actividade a seguir contribuíndo
á economía das Comunidades nas que temos presenza,
impactando no seu tecido empresarial apostando pola
produción local, xerando emprego estable e dinamizando a economía local a través da nosa rede comercial.
Todo para lograr a satisfacción dos nosos clientes.

Unha forte aperta
Xunto a eles, os nosos provedores, cos que colaboramos man a man en Galicia, Asturias e Castela e León no
noso compromiso de posta en valor dos produtos locais.
Máis de 900 provedores de proximidade que fan posible
que nas nosas tendas se respire o local. Unha alianza
estratéxica que se traslada tamén ao investimento realizado de case 400 millóns de euros este último ano, representando o 39% das nosas compras.
Con todo, unha empresa non só debe xerar crecemento na súa contorna, senón que ademais ten que ser bo
veciño, por iso nosa estratexia de Responsabilidade Social Empresarial, á que destinamos 3 millóns de euros,
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Presentamos este informe de resultados do ano
2021 inmersos nun contexto aínda inestable que en
Vegalsa-Eroski asumimos como un reto que nos dá a
oportunidade de crecer ante as adversidades.
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2021, UN ANO DE IMPULSO

IMPACTO ECONÓMICO
CIFRA DE NEGOCIO

IMPOSTOS E TRIBUTOS

1.217,2

26,1

REDE COMERCIAL
274 245.641 26,1






millóns de €

millóns de €

INVERSIÓN

Tendas

m2

millóns de €

PROVEDORES
N0 DE PROVEDORES LOCAIS

905
empresas

COMPRAS A PROVEDORES LOCAIS

399

millóns de €







CLIENTES
EROSKI CLUB

800.000
socios

EROSKI CLUB ORO

40.118
socios

INVERSIÓN RSE
574
3,4

TARXETA DE PAGO EROSKI CLUB

16.089
socios

mil € en aportacións
solidarias dos nosos clientes

millóns de €

AFORRO TRANSFERIDO

18,2
millóns de €

PERSOAS
EMPREGOS

6.587
vegalsa-eroski

SALARIOS

139

millóns de €

BENEFICIOS EMPREGADOS

1,4

millóns de €



Máis de 6.500 profesionais e unha rede comercial con 274 establecementos forman o corazón da nosa compañía.
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1.1.

QUEN SOMOS

A nosa compañía, Vegalsa-Eroski, defínese como unha empresa de orixe familiar e galega (constituída actualmente ao
25% por Vegonsa 1939 S.L. e ao 25% por SINVESA), que no 1998 dá un paso á fronte a través da alianza con Grupo Eroski.
Esta nova etapa empresarial consolídase mediante a expansión fóra de Galicia, chegando ata Asturias e Castela e León.
Grazas ao crecemento constante, hoxe en día Vegalsa-Eroski é un referente en todos os territorios onde ten presenza.
En Vegalsa-Eroski traballamos para poñer en valor os produtos da nosa contorna, coa mellor relación calidade-prezo e
impulsando a produción local. Desta forma, colaboramos na dinamización da economía local, ofrecendo un servizo próximo e personalizado a cada cliente.
Grazas a este enfoque contribuímos ao desenvolvemento social e económico a través da nosa actividade principal:
distribución comercial de bens e servizos de gran consumo nas nosas diferentes marcas comerciais Eroski, Autoservicios
Familia e Cash Record.

EN VEGALSA-EROSKI SITUAMOS NO CENTRO AS PERSOAS E A NOSA CONTORNA MÁIS
PRÓXIMA, GARANTINDO UNHA CALIDADE-PREZO EN TODO O QUE FACEMOS.

QUEREMOS TRABALLAR CONXUNTAMENTE COS NOSOS EQUIPOS, CLIENTES
E PROVEDORES DE FORMA QUE CAMIÑEMOS CARA UN DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE, IMPULSANDO A NOSA CADEA DE VALOR E COLABORANDO COA
NOSA CONTORNA LOCAL DE FORMA INCLUSIVA E RESPONSABLE.

Vegalsa-Eroski, coñécenos

As marcas que representan a Vegalsa-Eroski distribúense nunha rede comercial que conta con 274 establecementos.
Este alcance comercial permítenos ofrecer os nosos produtos e servizos nas mellores condicións, manténdonos a disposición dos nosos clientes en todos os nosos establecementos e logrando dar resposta a todas as súas necesidades.
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Para alcanzar as metas establecidas contamos con equipos profesionais formados por máis de 6.500 persoas que se esforzan diariamente para que as tendas de Vegalsa-Eroski se convertan no establecemento favorito para os nosos clientes,
reforzando desta forma unha relación a longo prazo centrada na confianza e a proximidade.

CONTRIBUCIÓN AOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
O 25 de setembro de 2015 no seo das Nacións Unidas aprobouse un conxunto de obxectivos globais para erradicar a
pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todos como parte dunha axenda de desenvolvemento sostible.
Estas actuacións globais recóllense na Axenda 2030 a través dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS),
onde á vez se recollen metas de actuación específicas.



En Vegalsa-Eroski contamos cun forte compromiso co crecemento sostible da nosa contorna e das comunidades. Por
iso, a través da nosa actividade e dos proxectos que desenvolvemos promovemos a contribución á consecución dos ODS.
fin da
pobreza

fame
cero

saúde e
benestar

› Emprego con Cruz Vermella
› Gran Recollida de Alimentos
› Desperdicio Cero

› "Zampakilos Solidario"
› Doazóns en días Especiais
› Doazóns mensuais

› Protocolos de saúde, seguridade e hixiene contra a COVID-19
› Certificado Clean Site
› Calidade e seguridade alimentaria
› Receitario “Os Peques á Mesa”
› Aprende a comer

› Nutri-score
› Semáforo nutricional
› Fundación Dieta Atlántica

educación
de calidade

› Programa “Camiño a Camiño”
› Formacións PRL
› Emprego con Cruz Roja

igualdade
de xénero

› Plan de igualdade
› Protocolo contra o acoso sexual
› Campaña contra a violencia de xénero

auga limpa
e saneamento

› Consumo máis eficiente de auga nas instalacións

traballo decente
e crecimiento
económico

industria,
innovación e
infraestrutura

reducción das
desigualdades

cidades e
comunidades
sostibles

produción
e consumo
responsábel

acción
polo clima

› Eficiencia enerxética en instalacións

› Emprego con Cruz Vermella
› Prácticas PdV - SEPE

› Feira de emprego
› Proxectos de inserción laboral
› Apoio á economía local a través de provedores de proximidade

› Plataforma loxística medio ambiental
› Ecodeseño de envases e produtos

› Transformación dixital na trazabilidade de produto
› Impulso dixital da canle online

› Plataforma loxística medio ambiental
› Proxectos de inserción laboral
› Campaña de axuda a familias numerosas
› Baixada de prezos das máscaras
› Doazóns de máscaras

› Atención prioritaria a colectivos vulnerables
› Vegalsa-Eroski e Humana Fundación Pueblo para Pueblo
› Cultura accesible e inclusiva
› Campaña "Bastóns Solidarios"

› Apoio á cultura
› Accesibilidade a instalacións
› Plataforma loxística medio ambiental
› Ecodeseño de envases e produtos
› “Mercaproximidade”

› Reciclaxe de roupa
› Reciclaxe de aceite usado e tapóns
› Programa "Desenvolvemento Sostible. Residuo Cero"

› Programa "Lean&Green"
› Hora do Planeta
› Programa "Desenvolvemento Sostible. Residuo Cero"

› Promoción de uso de bolsas reempregables de malla
› Implantación de bolsas compostables na rede comercial
› Campaña de concienciación no tirado de máscaras

vida
submariña

› Colaboración coa pesca local
vida
de ecosistemas
terrestres

paz, xustiza
e institucións
sólidas

alianzas
para acadar
os obxectivos

› Programa “Camiño a Camiño”
› Plan de Cumprimento
› Código Ético
› Emprego con Cruz Vermella
› Pacto Mundial das Nacións Unidas

› Fundación Dieta Atlántica
› Colaboración Xacobeo 2021-2022
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enerxía
accesíbel e non
contaminante
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1.2.

GOBERNO.
ESTRUTURA
E FUNCIONAMENTO

En Vegalsa-Eroski implementamos o modelo de bo goberno de Grupo EROSKI e, polo
tanto, contando con cuestións similares e consensuadas co Grupo en relación a isto. A
aplicación e seguimento deste modelo compaxinámolo con responsabilidades e competencias propias.
Os órganos de goberno e xestión de Vegalsa-Eroski, representados polo Consello de
Administración e os Comités de Dirección, son os encargados de impulsar os principios de
bo goberno e de levar a cabo a toma de decisións estratéxicas en materia de sostibilidade.
Así, en Vegalsa-Eroski garantimos o noso compromiso coa calidade e a colaboración coa
nosa contorna.

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN
Órgano superior de toma de decisións de Vegalsa-Eroski.

FUNCIONAMENTO
›

Reúnese mensualmente en sesión ordinaria.

Vegalsa-Eroski, coñécenos

COMPETENCIAS
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›

Autorización de aperturas, peches e traslados relevantes.

›

Autorización de investimentos relevantes.

›

Aprobación de cambios no equipo directivo.

›

Establecemento das directrices para a elaboración do Plan de Xestión.

›

Presupostos económicos anuais.

Jorge González
Vogal



José Alonso Lago

Javier Amezaga
Rosa Carabel
Vogal

Presidente
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Vogal
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CONSELLO DE DIRECCIÓN
Órgano responsable da xestión de Vegalsa-Eroski.

FUNCIONAMIENTO
›

Reúnese quincenalmente.

COMPETENCIAS
›

Asuntos delegados polo Consello de Administración.

›

Redacción de plans estratéxicos e de xestión.

›

Aprobación e desenvolvemento de plans de execución.

›

Seguimento e control de actuacións.

›

Impulso da cultura corporativa na organización.

Pedro Suárez

Director de Expansión
e Franquía

Gabriela González

Directora de Comunicación,
RSE e Cliente

Ricardo Castro

Miguel Mesejo

Director de Calidade e Medio Ambiente

Director de Obras e Mantemento

Jesús Diz

Director Comercial

Alberto Iglesias

Vegalsa-Eroski, coñécenos

Director Ciencia do Dato

Julián Hernández
Director de Marketing

Jorge Eiroa
18

Claudio Cebreiro
Director de Informática
e Sistemas

Director de Compras



Ma Jesús Buján
Directora de Ecofin

José López Caamaño
Director de Negocio Familia

José Alonso Lago
Director Corporativo

Ángel Otero

Director de Negocio Cash Record

Florentino Vázquez
Director de Negocio Eroski

Joaquín González
Francisco Duarte
Director de Persoas

Fernando Casal
Director de Loxística
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Director Xeral
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1.3.

ADAPTACIÓN A UN N0VO
CONTEXTO. COVID-19
En Vegalsa-Eroski, como distribuidora comercial de
bens e servizos de gran consumo, ofrecemos un servizo
esencial e, polo tanto, temos unha grande responsabilidade con todas as persoas que depositan día a día a súa
confianza en nós.
Novamente, ao igual que 2020, o desenvolvemento
deste ano estivo marcado pola pandemia da COVID-19.
Neste sentido, 2021 foi un ano de grandes retos que xuntaron as necesidades de seguir mantendo as medidas
iniciadas no ano anterior coa adaptación aos novos requirimentos e escenarios que se ían formulando.
Así mesmo, adaptámonos ás novas necesidades dende
o punto de vista do consumidor e da demanda. A pandemia acelerou procesos con potencial e relativamente
emerxentes como poden ser a dixitalización dos procesos e o servizo a domicilio dos clientes.

Vegalsa-Eroski, coñécenos

Neste sentido, debido ao crecemento das vendas na
canle online, reforzamos o noso sistema de entrega ampliando a dispoñibilidade e horarios das nosas tendas.
Ao igual que nos nosos servizos en puntos de venda e
nos servizos a domicilio, mantendo e aplicando os protocolos de seguridade en beneficio dos nosos clientes e
empregados.
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Ante todo, asumimos a responsabilidade de seguir
ofrecendo cobertura a todos os nosos clientes e polo cal,
traballamos para manter as tendas nas mellores condicións de subministración de produto. Neste contexto, xogaron un papel esencial os nosos provedores mantendo
a fortaleza das cadeas de subministración e garantindo
a entrega dos produtos. Para cumprir con este compromiso contamos cunha cadea loxística flexible e adaptada
ao funcionamento das novas demandas.
Para garantir a saúde e a seguridade de todas as persoas, tanto os nosos profesionais como os nosos clientes,
mantivemos nas nosas tendas as medidas excepcionais
en toda a nosa rede comercial. Desta forma, as medidas
adoptadas continuaron seguindo rigorosamente as recomendacións das autoridades sanitarias.
Seguimos fortalecendo a limpeza e desinfección continua de todas as nosas tendas e instalacións, así como
controlando os aforos cando fose necesario. Todas as
persoas dos nosos equipos contaron con elementos de
protección individual a súa disposición.



En Vegalsa-Eroski estendemos o noso compromiso máis alá do ámbito do noso negocio e continuamos colaborando
activamente na atención aos colectivos afectados pola crise social e económica, impulsando un reforzo ás doazóns propias habituais, poñendo en marcha campañas de recollida de alimentos e implicándonos en proxectos sociais.
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Cada unha das persoas que forman parte de Vegalsa-Eroski foron esenciais para levar a cabo todas as iniciativas
realizadas en 2021. Grazas a súa profesionalidade e entrega diaria conseguiron trasladar o esforzo realizado de forma
responsable a toda a sociedade. Sen esquecernos dos nosos clientes, que mantiveron a confianza en Vegalsa-Eroski,
apoiámonos en todas as iniciativas desenvolvidas en beneficio da comunidade que se puxeron en marcha.
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A nosa filosofía empresarial achega un valor engadido á compra dos nosos clientes. Somos unha compañía con valores.
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2.1.

XESTIÓN E CULTURA RESPONSABLE

En Vegalsa-Eroski buscamos dar resposta ás expectativas dos nosos grupos de interese a través dun propósito sólido,
guiado por uns valores corporativos que nos levan a actuar dun xeito responsable.
A nosa misión, visión e valores dan forma a nosa cultura sostendo as nosas decisións do día a día, permitíndonos ser
máis próximos e construír un ámbito inclusivo de colaboración, onde os nosos obxectivos estratéxicos e os compromisos
asumidos coa sociedade van da man.

MISIÓN
A nosa misión é lograr a satisfacción das necesidades dos nosos clientes contando con persoas altamente cualificadas en todos os niveis da organización, traballando en equipo, innovando en produtos e
procesos para a mellora da nosa competitividade e eficiencia.

VISIÓN
A través desta misión, buscamos lograr a nosa visión de ser a tenda preferida dos consumidores en
Galicia, Asturias e Castela e León, permanecendo fieis á intención coa que naceu Vegalsa-Eroski cando o
seu fundador D. Ventura González iniciaba a súa andaina empresarial.
A nosa vocación de servizo baséase en permanecer fieis a esta visión dando resposta ás necesidades
de todo tipo de clientes traballando para mellorar a súa experiencia de compra cada día.

Modelo de negocio e cultura responsable

VALORES
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A nosa visión está profundamente ligada a uns valores que forman parte do noso ADN e que marcan o
ritmo do noso modelo de negocio, buscando contribuír ao desenvolvemento socioeconómico de toda a
nosa contorna.
Os nosos valores corporativos acompáñannos dende a orixe e buscamos inculcalos na sociedade a través
de diferentes campañas de comunicación nas nosas tendas, promovendo a igualdade e a participación de
todas as persoas que forman parte deles. Facémolo a través dos seguintes eixes: “Solidariedade”, “Innovación”, “Somos de aquí”, “Medio ambiente”, “Alimentación Saudable” e “Cliente e Familiaridade”.



MECANISMOS DE XESTIÓN E CUMPRIMENTO
En Vegalsa-Eroski establecemos o noso modelo de empresa en base a principios de bo goberno corporativo, que nos
permiten dispoñer de mecanismos de xestión e cumprimento normativo baseados na ética e a transparencia. Estes mecanismos permítennos previr e xestionar os riscos inherentes ao desenvolvemento normal da nosa actividade.
Este marco de xestión responsable defínese a través de dous Sistemas de Xestión de Riscos, que garanten o cumprimento normativo e aplican un control eficiente nas relacións establecidas tanto co noso ámbito interno como externo.
Ambos os dous sistemas, validados polo Consello de Administración de Vegalsa-Eroski, están coordinados desenvolvendo os seus labores de forma independente a través dos seus respectivos Comités de control e xestión.





 

 


  
   

  
     


   
 

 
   
   
   
    
   

Tanto o Código Ético como as políticas de
cumprimento establécense como mecanismos transversais, a todos os niveis da compañía, para garantir un comportamento responsable e fortalecer o noso compromiso.
Así mesmo, temos implantado a Canle de
Denuncia para que os traballadores poñan
en coñecemento da compañía algún incumprimento ou conduta contraria á normativa
interna. En 2021, implantamos a posibilidade de que a Canle de Denuncia admita as
denuncias anónimas ao igual que as nominativas.
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O Comité de Análise de Riscos controla e
xestiona os riscos corporativos e o Comité
de Cumprimento realiza o propio cos riscos
penais.
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CÓDIGO ÉTICO
O código Ético de Vegalsa-Eroski establece as pautas de comportamento e guía as actuacións de todas as persoas que
formamos parte da compañía ou que manteñen unha relación específica, sendo de obrigado cumprimento.
Polo tanto, recolle os principios éticos e os valores que aplicamos en todos os ámbitos da nosa actividade, complementándose coas políticas de cumprimento e os seus correspondentes procedementos.
O encargado de controlar o cumprimento normativo e de conduta establecido tanto no Código Ético coma nas políticas e procedementos, descritos anteriormente, é o Comité de Cumprimento.
Os principios e os valores que deben aplicarse nos diferentes ámbitos da actividade social son:
›

Legalidade.

›

Compromiso coa saúde e a seguridade.

›

Máximo respecto, equidade e dignidade no trato a todos os empregados, colaboradores, socios, clientes, competidores
e demais terceiros vinculados coa Sociedade.

›

Selección, promoción e avaliación baseándose en criterios obxectivos.

›

Transparencia, obxectividade e profesionalidade no desenvolvemento de todas as súas actividades e das relacións cos
grupos de interese.

›

Utilización dos activos.

›

Intimidade, protección de datos e información confidencial.

›

Compromiso co medio ambiente.

INTEGRIDADE E TRANSPARENCIA. LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN
A loita contra a corrupción, enmarcada nunha xestión responsable do noso modelo de negocio, adquire especial importancia dentro do noso compromiso coa integridade e a transparencia en todas as nosas actuacións. A nosa Política
anticorrupción establécese como a principal ferramenta de actuación específica, constituíndo as medidas necesarias para
previr, detectar e sancionar os actos fraudulentos.
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Por outra banda, a Política de Atencións e Regalos reforza a nosa postura co obxectivo de velar polos principios de
honestidade, sobriedade, prudencia, transparencia e respecto.
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Neste contexto de integridade e de garantía da honestidade nas nosas operacións, realízanse informes semestrais sobre
os controis implantados aos riscos incluídos no Mapa de Riscos Penais, incluíndo os riscos de Corrupción nos negocios.
En 2021 impartíronse formacións sobre políticas e procedementos que recollen cuestións en materia anticorrupción.
Así, este ano, impartíronse formacións a xefes de tenda e de zona, alcanzando un total de 197 persoas formadas. As
formacións inclúen introdución ao Compliance Penal e coñecemento de como é o Modelo de Prevención de Delitos de
Vegalsa-Eroski, con explicación do Código Ético, Políticas (Anticorrupción, Prevención Conflito de Intereses, Atencións e
Regalos, Compras e Contratacións, Doazóns e Patrocinios, Privacidade e Confidencialidade) e funcionamento da Canle
de Denuncia.
Así mesmo, realizamos accións de difusión interna a través da intranet corporativa e difusión externa nas páxinas web
de Vego Supermercados, S.A.U (www.vegalsa.es) e Mercash-Sar, S.L.U (www.cashrecord.com), para poñer en coñecemento o noso Código Ético. Por outra banda, as Políticas de Cumprimento contan con difusión interna, transmitindo o
coñecemento e facilitando o acceso a todas as persoas que forman parte de Vegalsa-Eroski.
Polo tanto, dende o Consello de Administración esforzámonos por desenvolver e transmitir as normas e procesos de
dilixencia debida. Para identificar, previr e actuar en relación con condutas impropias, facilitamos o Manual de Prevención
e Control de Delitos que conta cun protocolo de toma de decisións. Estes instrumentos están a disposición e deben ser
utilizados polos órganos con poder de decisión e funcións de formación.



O obxectivo do noso modelo de empresa é impulsar unha xestión responsable e próxima, velando pola transparencia a
través da rendición de contas aos nosos grupos de interese.

RESPECTO E DEFENSA DOS DEREITOS HUMANOS
En Vegalsa-Eroski mantemos un firme compromiso co respecto polos dereitos humanos en todas as nosas actividades
ao longo da nosa cadea de valor. Velamos pola defensa dos dereitos humanos na realización de todas as actuacións e
relacións vinculadas a nosa actividade.
O noso marco normativo permítenos establecer un modelo de xestión e cumprimento que vela pola garantía do respecto polos dereitos humanos, así como polo estrito respecto polas liberdades públicas.
Contamos con procedementos e mecanismos de debida dilixencia para previr e garantir o seu cumprimento, alcanzando aos nosos provedores e demais relacións comerciais. O coñecemento e o cumprimento do noso Código Ético establécese como a principal ferramenta dentro do noso marco normativo.
Ademais, a nosa normativa interna e forma de actuar asenta as súas bases en normativas e medidas internacionais.
Neste contexto, sostemos como referencia a Carta Internacional dos Dereitos Humanos e os requirimentos da Organización Internacional do Traballo.
A través da nosa Política de Compras e Contratacións establecemos o marco para que todos os provedores sexan coñecedores do Código Ético de Vegalsa-Eroski e asuman o seu cumprimento.
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O noso Plan de Cumprimento garante un estrito cumprimento da legalidade e a defensa dos dereitos de todos os
traballadores e de todas as persoas que establecen unha relación comercial con Vegalsa-Eroski, non existindo riscos en
relación coa liberdade de asociación e negociación colectiva.

O noso Código Ético vela polos dereitos dos
traballadores e de todas as persoas que manteñen relacións profesionais ou comerciais coa
compañía.

27

2.2.

VALOR XERADO A TRAVÉS DO
NOSO MODELO DE NEGOCIO

Todas as persoas que formamos parte de Vegalsa-Eroski durante os máis de 65 anos de historia que nos preceden,
construímos unha cultura empresarial propia baseada na confianza e proximidade cara aos nosos grupos de interese.
Estas relacións de proximidade constitúen un aspecto fundamental no que traballamos constantemente mediante a colaboración e as actuacións que desenvolvemos ao longo de toda a nosa cadea de valor: dende a adquisición de produto,
co provedor, ata que este chega ao seu destino final, a mans do cliente.
Creamos relacións próximas a longo prazo co propósito de dar resposta ás expectativas de todas as persoas que cada
día depositan a súa confianza en todas as enseñas que forman parte da nosa compañía.
Desenvolvemos un modelo de negocio caracterizado pola calidade dos nosos produtos e a profesionalidade das persoas que compoñen os nosos equipos. Para alcanzar as metas vinculadas ao noso modelo de negocio, dispoñemos de
274 establecementos englobados baixo diferentes marcas comerciais, propias e tamén franquías, que responden a distintas necesidades, unha estrutura loxística formada por cinco plataformas, nas que a innovación xoga un papel fundamental, e a nosa Sede Central, situada en A Coruña.
A nosa rede comercial está formada por máis de 274 tendas, que abranguen 245.641 m2, e conta con presenza en Galicia, Asturias e Castela e León. O 71% son establecementos propios e o 29% franquías.
En 2021 continuamos impulsando a expansión de Vegalsa-Eroski e fortalecendo a nosa rede comercial coa apertura
de 7 novas tendas. O noso obxectivo é aumentar a nosa presenza e chegar cada vez a máis persoas coa nosa oferta de
produtos saudables e de calidade, fomentando o desenvolvemento do noso ámbito local e colaborando no crecemento
das comunidades.

Modelo de negocio e cultura responsable

A expansión a través de novas aperturas, así como a reforma e a ampliación de instalacións, permítenos fortalecer
a nosa presenza e impulsar a mellora dos nosos servizos en beneficio da sostibilidade, a ergonomía e a seguridade de
compra nos nosos centros. Ademais, co obxectivo de adaptar a estrutura de negocio aos novos requirimentos, levamos
a cabo 3 peches.
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Todo iso é froito da nosa estratexia de reestruturación da rede comercial, tanto de tendas coma de plataformas, á que
destinamos durante 2021 máis de 26 millóns de euros.
Nesta liña, en 2021, finalizamos a construción da nosa nova plataforma loxística de produtos frescos, situada no polígono industrial de Sigüeiro (A Coruña). Tras esta ampliación, e despois dunha inversión de 18,5 millóns de euros dende
2020, a nosa infraestrutura loxística na localidade pasará dos 37.000 m2 aos 51.000 m2, entre o novo bloque loxístico de
frescos e a plataforma de mercadorías xerais.
Desenvolvemos diferentes liñas comerciais para ofrecer unha resposta satisfactoria para cada perfil de cliente e, desta
forma, orientar a nosa rede comercial para dar cobertura ás múltiples necesidades do contorno. A xeración de valor do
modelo de negocio de Vegalsa-Eroski trasládase a través da nosa rede comercial Eroski, Autoservicios Familia, Cash Record, Plataformas e Sede Central.
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Mediante diferentes formatos de tendas Eroski, establecemos un espazo de relación cos nosos clientes onde buscamos
garantir a satisfacción das súas necesidades e o cumprimento das expectativas depositadas nas nosas enseñas Eroski.
Para iso, poñemos a súa disposición unha grande oferta de produtos de alta calidade nas mellores condicións de prezo.
Coidamos todos os detalles para ofrecer unha atención personalizada, integrando na nosa atención a sensibilidade coa
identidade lingüística dos nosos clientes, atendéndoos no seu idioma, estendendo esta política ata os envases da nosa
marca propia.
Continuamos aumentando e expandindo as nosas tendas Eroski coa apertura dun Hipermercado no Centro Comercial
A Barca de Poio (Pontevedra). A inversión alcanzou os 3,6 millóns de euros para adaptar o establecemento ao modelo
“Contigo”, contando con 45.000 referencias dentro dunha ampla gama de oferta.

Modelo de negocio e cultura responsable

Ademais, este ano adaptamos o Eroski Center de A Garda ao modelo “Contigo”, o que levou consigo un aumento significativo da superficie, o equipo e a oferta comercial, sumando máis de 1.500 novos produtos.
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No noso modelo de
tenda “Contigo”, os
produtos frescos e de
proximidade son os
grandes protagonistas.



O modelo de tenda “Contigo” caracterízase pola relevancia dos produtos locais e alimentos frescos de tempada como
base dunha alimentación saudable. A esta oferta comercial diferenciada hai que engadir que son establecementos que
responden a criterios de ecoeficiencia, polo que son tendas máis sostibles e responsables co contorno ambiental. Entre
outras cousas, instalamos equipamentos de frío punteiros e novas vitrinas que permiten reducir o consumo enerxético.
No modelo “Contigo” está presente, de forma transversal, o noso compromiso co fomento da saúde e sostibilidade,
implicando no seu cumprimento aos nosos clientes e demais grupos de interese.
Os eixes principais do modelo comercial “Contigo”, que distingue as tendas de nova xeración da compañía, son:
› Atractivo comercial diferencial.
› Tendas de nova xeración.
› Relación próxima cos clientes.
Dotamos os nosos puntos de venda con diferentes seccións de produtos, entre as que destacan as dedicadas aos alimentos frescos (peixaría, froitaría, chacinería, carnizaría, panadaría,...), con gran variedade de referencias e unha presenza
destacada dos produtos locais de tempada. Nos lineais dedicados a produtos envasados, prestamos especial atención
aos produtos con mellores atributos nutricionais e ofrecemos plena transparencia informativa sobre a calidade nutricional
e a orixe, con especial interese en ofrecer produtos con mellores valores nutricionais: reducidos en sal, graxas ou azucres
e con máis fibra e omega 3. Todo iso co obxectivo de fomentar hábitos de alimentación saudable entre os nosos clientes.
En 2021, estendemos a nosa enseña Eroski, a través do Eroski Center de Betanzos, o servizo de comida lista para levar.
Desta forma, ofrecemos maior versatilidade ao cliente á hora da toma de decisións para satisfacer as súas necesidades.
Con esta nova oferta, poñemos a disposición dos nosos clientes 70 pratos preparados que contan coa innegociable calidade como característica común enmarcada nunha alimentación saudable.
Por outra banda, adaptándonos ás novas tendencias, continuamos apostando polo modelo Eroski online. A través do
modelo online, perseguimos facilitar ao cliente o seu proceso de compra con maior rapidez, persoalización e a posibilidade de realizalo no momento que máis se adecúe as súas necesidades.
A proposta de compra online permítenos fortalecer e maximizar o noso compromiso de proximidade ao consumidor,
estando máis preto que nunca dos nosos clientes a través de calquera dispositivo con acceso a internet.
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A demanda da compra online veu para quedarse. A situación sociosanitaria provocada pola pandemia da COVID-19
acelerou un proceso de dixitalización do consumo que xa estaba latente na sociedade. En Vegalsa-Eroski adaptámonos
e damos resposta poñendo a disposición dos nosos clientes as maiores facilidades para axustar os procesos de compra
as súas necesidades.
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Eroski Rapid posiciónase como a principal novidade e reto estratéxico do noso modelo
comercial no formato franquía. Desta forma, en Vegalsa-Eroski fortalecemos a incorporación
dun novo formato de tenda de autoservicios a nosa rede comercial.
Esta liña de establecementos está destinada a un perfil de cliente moi concreto. A facilidade e rapidez para realizar a
compra, así como as necesidades non previstas, son as consignas que adquiren unha maior relevancia. É un modelo de
tenda que conta cunha gran flexibilidade de adaptación á situación, ás características do propio establecemento e aos
hábitos de consumo dos clientes da zona. Ademais, axilizamos o proceso de compra ao contar cunha ampla variedade
comercial de ata 2.700 referencias, en función do formato, e un amplo horario, xa que permanecen abertos os 365 días
do ano.
Debido ás características de inmediatez que presenta este novo modelo de tenda, presentámolo en dous formatos, o
de gasolineiras e o de tenda urbana de conveniencia. Durante 2021, inauguramos tres tendas Eroski Rapid en gasolineiras,
a primeira en Santiago de Compostela, sumándose logo as tendas de A Silva, en Cerceda, e Cudillero, en Asturias. Continuando co plan de expansión, tamén demos un impulso ao modelo Eroski Rapid urbano coa apertura dunha tenda en
pleno centro da cidade de A Coruña.

Modelo de negocio e cultura responsable

Desta forma, co impulso dado á expansión da nosa enseña de franquía de ultraproximidade, Eroski Rapid, xa contamos
cunha superficie comercial de máis de 400 m2.
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As tendas
Eroski Rapid
permanecen
abertas os 365
día do ano e
contan cunha
ampla variedade de produtos.



Queremos que as franquías sexan un modelo de colaboración que xere un sentimento de pertenza e onde se compartan
os valores corporativos de Vegalsa-Eroski. Traballamos para que as tendas de franquía baixo enseñas de Vegalsa-Eroski
sexan referentes no sector da distribución alimentaria.
Así mesmo, ofrecemos todo o noso apoio para axudar ao desenvolvemento de modelos sostibles e próximos ao consumidor. Para iso, impulsamos atributos que aseguren un servizo excelente baseándose
no asesoramento permanente, adaptándonos ao perfil do cliente e garantindo a mellor
relación calidade-prezo, así como os mellores produtos frescos.
Neste sentido, as franquías Eroski City e Aliprox preséntanse como unha oportunidade
de emprendemento e crecemento no sector da distribución alimentaria, co apoio e a
colaboración dun modelo de negocio de excelencia. Ademais, co obxectivo de fomentar
o desenvolvemento de modelo de franquía, asinamos un acordo de colaboración coas
sociedades de garantía recíproca AFIGAL e SOGARPO que facilita as nosas franquías
acceder a un crédito nas mellores condicións de competitividade.




Os modelos de tenda de franquía poden estar situados tanto en zonas urbanas coma en zonas rurais e, polo tanto, teñen a oportunidade de potenciar a súa expansión en municipios de menor poboación, no rural galego, cunha tenda atractiva que permite satisfacer as necesidades de consumo mediante unha oferta que responde ás necesidades dos clientes
de proximidade. En particular, os puntos de venda Aliprox están situados en núcleos de poboación rurais que operan
baixo políticas comerciais definidas por Vegalsa-Eroski, evolucionando dende un negocio de alimentación tradicional ao
modelo de tenda Eroski.

Os nosos modelos de tenda
franquiados representan unha
oportunidade de crecemento
para o sector da distribución
alimentaria.
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En 2021 continuamos aumentando a nosa rede comercial de franquías destacando a apertura en Xinzo de Limia dunha
tenda baixo a enseña Eroski City. Neste establecemento, os clientes terán a súa disposición máis de 6.000 referencias de
marcas líderes, marcas propias e produtos locais nunha sala de vendas de 475 m2.
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Os Autoservicios Familia caracterízanse pola súa vocación de aforro, ofertando unha ampla variedade que lle dá prioridade á relación calidade-prezo. Esta enseña mantén a aposta de Vegalsa-Eroski polos produtos locais e de tempada,
que achegan un diferencial aos nosos clientes ao poder realizar a súa compra completa nos nosos establecementos. Así,
ofrecemos unha ampla variedade con diferentes produtos, tanto de marca propia coma de marca de fabricante, apostando por produtos frescos de tempada con Denominación de Orixe e garantía de calidade 100%.
Por outra banda, adaptándonos ás novas tendencias dixitais e outorgando maiores facilidades aos nosos clientes nos
seus procesos de compra, estamos a traballar en impulsar a compra online na enseña Autoservicios Familia.
Puxemos en marcha o novo servizo de compra online en tendas das localidades asturianas de Xixón e Navia, cuxo alcance de servizo é, en realidade, maior ao da propia localidade. Para ofrecer o mellor funcionamento e a mellor experiencia aos nosos clientes, deseñamos unha web responsive, é dicir, que se adapta a calquera dispositivo dende o que queira
acceder calquera usuario, xa sexa ordenador, smartphone, tablet ou smart TV. Ademais, o usuario tamén conta en todo
momento cun servizo de atención ao cliente para o supermercado online.
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Continuamos crecendo e os Autoservicios Familia amplían a súa superficie comercial en Sada en máis de 600 m2. Ademais, ampliamos o número de referencias e os produtos de proximidade adquiren gran protagonismo. Así mesmo, dentro
da estratexia de inversión e expansión de Vegalsa-Eroski, abrimos unha tenda en Melide e outra en Vilalba que contan
cunha superficie comercial de 1.347 m2 e 738 m2, e investimentos de 2,2 e 1 millóns de euros respectivamente.
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Tanto as reformas como as novas aperturas de establecementos responden á estratexia de expansión de Vegalsa-Eroski,
na que traballamos para modernizar as tendas, primando unha axeitada accesibilidade e impulsando a sostibilidade na nosa
rede comercial. Ademais, continuamos ampliando os nosos servizos para que os consumidores poidan gozar dos beneficios
e vantaxes do programa Eroski club.

Autoservicios Familia responde a un modelo de tenda de proximidade, onde a
relación calidade/prezo garanten o aforro na compra
diaria dos nosos clientes.



Os nosos 18 establecementos Cash Record ofrecen unha ampla variedade de produtos, coa mellor relación calidade-prezo, aos profesionais e negocios de alimentación e restauración, cun asesoramento especializado, que se complementa con produtos adaptados as súas necesidades a través da nosa marca propia Servihostel, que conta con máis de
400 artigos relacionados coas novidades e produtos máis demandados. Adaptámonos ás necesidades dos nosos clientes, con horarios adaptados as súas actividades profesionais e servizos a domicilio que garanten o mantemento da cadea
de frío de produtos frescos e conxelados.
A enseña Cash Record é pioneira no servizo online dentro dos operadores Cash and carry. Por iso, continuamos impulsando a dixitalización dos nosos servizos co fin de ofrecer a mellor experiencia e facilitar o proceso de compra aos nosos
clientes. Neste sentido, contamos tamén coa app de Cash Record, que permite aos nosos clientes facer un pedido máis
doado grazas ao lector de códigos de barras, posibilitando, ademais, diferentes opcións como replicar pedidos, visualizar
ofertas e recibos ou noticias e receitas.
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O servizo online outorga unha serie de vantaxes, como unha tarxeta dixital e cupóns de desconto para utilizar nas
compras. En 2021, impulsamos as canles de comunicación cos que contamos e ampliamos o servizo de compra online, a
través do servizo Click and Collect, nas nosas tendas da enseña en Vilagarcía, Padrón, Melide, Navia, Cee e Carballo. Desta
forma, todos os nosos clientes teñen dispoñible a compra online no seu centro habitual.
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AS NOSAS MARCAS
As nosas marcas están orientadas a xerar unha ampla oferta de calidade adaptada ás necesidades e preferencias dos
nosos clientes. Ademais das marcas propias do Grupo EROSKI e a marca Servihostel, exclusiva para a canle HORECA,
dispoñemos nos nosos lineais de venda das mellores marcas do mercado.
Así mesmo, baseándose nas necesidades e tendencias dos consumidores, continuamos incrementando as referencias
BIO e ECO, así como as referencias Sen Glute da nosa marca EROSKI para facilitar o acceso a produtos específicos baixo
a nosa premisa da mellor relación calidade-prezo.

EROSKI BASIC
Produtos de prezo reducido, dirixidos a atender as necesidades básicas do día a día, con todas as
garantías de calidade de Eroski.

EROSKI NATUR
Produtos frescos que ofrecen o mellor sabor e garantía de orixe, con trazabilidade e calidade rigorosamente controladas.

SELEQTIA
Produtos de calidades superiores, testados polo Basque Culinary Center.

EROSKI BIO E EROSKI ECO
Nova gama ecolóxica de produtos de alimentación, envasados e frescos, así como produtos de
drogaría con certificación que asegura a súa orixe sostible.

Modelo de negocio e cultura responsable

BELLE
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Gama de produtos de cosmética, hixiene e coidado persoal sen parabenos nin triclosán, dermatoloxicamente testados e ao mellor prezo.

SERVIHOSTEL
Marca comercializada nas nosas tendas Cash Record, orientada á hostalaría e aos compradores
profesionais, con máis de 400 artigos que proporcionan ao profesional unha alta rendibilidade.
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EROSKI CLUB
CADA VEZ MÁIS VANTAXES AO SOCIO PARA TRASLADAR AFORRO ÁS FAMILIAS,
FOMENTANDO A DIXITALIZACIÓN.
EROSKI club, integrado na actualidade en todos os supermercados de Vegalsa-Eroski, é o noso programa de fidelización a través do cal os nosos socios poden conseguir ofertas exclusivas para un maior aforro e unha maior facilidade nos
procesos de compra.
Durante este ano incorporáronse ao club 43.711 novos socios en Galicia, Asturias e Castela e León, o que eleva a cifra
de socios totais no perímetro a 800.000 socios. A continua confianza que depositan no noso programa de fidelización
consolida a EROSKI club como un importante vector de aforro que proporciona vantaxes tanxibles e diferenciais para os
nosos socios.
Durante 2021, a través de EROSKI club, quixemos estar máis que nunca ao lado das persoas. Especialmente, acompañamos os nosos socios facilitando información detallada enviada de xeito personalizado, así como tamén ofertas especiais.

TARXETA EROSKI CLUB ORO
Permite un aforro fixo e universal do 4% en todas as compras, podendo chegar ao 6%. En 2021 alcanzamos os 40.118
socios Ouro, o que supón un incremento do 3% máis fronte a 2020.

TARXETA DE PAGAMENTO EROSKI CLUB
Unifican todas as vantaxes do programa EROSKI club e o 1% de aforro nas compras fóra das nosas tendas. Durante este
ano, 16.089 socios beneficiáronse das súas vantaxes. O aumento fronte a 2020 é do 8%.

PLAN FAMILIAS 0-12
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Programa de adscrición gratuíto que permite ás Familias obter un 5% de desconto en cueiros e panos de bebé. Esta
comunidade compóñena xa 10.046 Familias, polo que no último ano sumáronse 5.196 novos socios. Supón multiplicar por
2 o dato de 2020.
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AFORRO TRANSFERIDO

































Ademais, achegamos máis de 57 millóns de euros en ofertas, promocións e outras vantaxes para que comprar nas tendas das nosas enseñas sexa sempre a mellor opción e a mellor experiencia.
Os clientes habituais dos establecementos Eroski e Autoservicios Familia poden chegar a aforrar máis de 600 euros ao
ano grazas a todas as vantaxes que ofrecemos nas nosas tendas.

IMPULSO DA DIXITALIZACIÓN
En 2021 consolidouse o crecemento da dixitalización e a aposta pola omnicanalidade. En Vegalsa-Eroski continuamos
traballando para impulsar a nosa posición en canles dixitais, que, xunto coas nosas tendas físicas, nos permite ofrecer aos
nosos clientes a mellor experiencia e dar resposta ás necesidades demandadas.
En total, contamos con 201.544 socios dixitais. Isto supón un incremento do 28% en comparación co número de socios
rexistrados en 2020.

CONTINÚA O CAMIÑO DA DIXITALIZACIÓN, 1 DE CADA 4 SOCIOS XA SON DIXITAIS.
Do total dos máis de 200.000 socios dixitais, 193.115 xa son usuarios da APP EROSKI club, é dicir, 41.712 socios máis que
en 2020. APP EROSKI club aposta pola persoalización, ofrecendo información acerca dos aforros mensuais, organización
das listas da compra, planificación de menús semanais e visualización de horarios e auditorios, así como tamén os vales
aforro.

MELLOR SUPERMERCADO ONLINE
POR 5º ANO CONSECUTIVO

A nosa aposta pola omnicanalidade e o fortalecemento das
canles dixitais foi recoñecida por 5º ano consecutivo co galardón ‘WebShop do ano’’, ao ser elixidos polos consumidores
como o mellor supermercado online. Ademais, o supermercado online EROSKI foi certificado coa máxima cualificación de
seguridade de Qualys (A+).

Para continuar obtendo estes resultados e recoñecementos,
queremos fortalecer a nosa posición dixital dos procesos e aumentar a nosa competitividade no mercado. Desta forma, nun
proceso de transformación dixital, internamente apostamos pola análise e a toma de decisións de valor sustentadas na
evidencia dos datos.
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Neste sentido, en 2021 creamos o Departamento de Ciencia de Datos que, a través da analítica avanzada, achegará un
valor diferencial á toma de decisións en colaboración con outros departamentos.
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XERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
En Vegalsa-Eroski queremos continuar traballando no noso compromiso coas comunidades onde estamos presentes,
colaborando con elas e facilitando o seu desenvolvemento. Impulsar o crecemento e a prosperidade do noso ámbito é
un eixe prioritario da nosa xestión, e por iso traballamos para xerar benestar social e económico que reverta en todos os
axentes que interveñen na nosa cadea de valor.

Modelo de negocio e cultura responsable

En 2021 incrementamos as nosas vendas ata os 1.217,2 millóns de euros. Este resultado reforza o noso posicionamento
estratéxico de consolidación territorial promovendo a proximidade e a expansión da nosa rede comercial.
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Patrimonio neto e débedas a longo prazo.

1

Vendas netas (importe neto da cifra de negocios), ingresos por venda de inmobilizado, ingresos por activos financeiros e empréstitos e
outros ingresos de explotación.

2

Indemnizaciones e outros gastos sociais. Non se inclúen axudas de custo do persoal.

3
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2.3.

ESCOITAMOS
AO NOSO ÁMBITO

A confianza e proximidade cos nosos grupos de interese defínese como unha das fortalezas de Vegalsa-Eroski. Para
poder alcanzala, mantemos un diálogo fluído e unha comunicación aberta cos nosos grupos de interese co obxectivo de
dar resposta as súas expectativas e atender as súas necesidades. Esta forma de entender as nosas relacións permítenos
identificar novas oportunidades e afrontar con maiores garantías os riscos e impactos do ámbito.
Para iso, resulta fundamental identificar os nosos principais grupos de interese e consolidalos a través de canles de comunicación eficientes e bidireccionais, permitíndonos coñecer os aspectos que lles preocupan e interesan. Desta forma,
dispoñemos da información necesaria para ofrecer unha resposta dilixente e manter a confianza que depositan día a día
na nosa compañía.
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ANÁLISE DE MATERIALIDADE
Continuamos actualizando a nosa análise de materialidade co obxectivo de identificar os asuntos prioritarios que poidan supoñer riscos e oportunidades para Vegalsa-Eroski no desenvolvemento da nosa actividade e na relación cos nosos
grupos de interese.
A análise realizada atende aos requisitos do estándar GRI para a elaboración de informes, garantindo que os contidos
responden ás expectativas dos nosos grupos de interese a través de consultas con periodicidade anual, para a súa participación tanto de forma directa como indirecta.
A continua actualización da materialidade permítenos fortalecer a toma de decisións estratéxicas e operativas. Os
asuntos materiais dende a visión da sostibilidade apoian e retan ao negocio, tanto na súa dirección estratéxica e de creación de valor, coma na busca de mellor posicionamento competitivo.
Desta forma, a través da presente análise, identificamos os asuntos prioritarios na nosa xestión á hora de monitorizar e
comunicar os impactos económicos, ambientais e sociais de Vegalsa-Eroski, influíndo nas decisións dos grupos de interese ou que xeran un impacto sobre a economía, o medio ambiente e/ou a sociedade.
O proceso seguido para realizar a análise de materialidade e xerar a matriz priorizando os asuntos materiais, foi o seguinte:

1.ANÁLISE E IDENTIFICACIÓN DOS ASUNTOS MATERIAIS.
Partindo da análise de materialidade realizada en 2020, actualizouse e identificáronse os novos temas materiais, incluíndo a actualización do novo contexto normativo e as tendencias do contorno:
›

GRI Estándares actualización 2023.

›

Proposta de Directiva de Informes de Sostibilidade Corporativa.

›

Lei 7/2021 de cambio climático e transición enerxética.

›

Nova Directiva Europea de Debida Dilixencia Empresarial en materia de Sostibilidade.

Ademais, tamén se recolle como nos últimos períodos as referencias de estándares nacionais e internacionais en materia de sostibilidade e materialidade:
›

GRI Estándares.

›

Principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas.

›

Sustainability Accountings Standards Board - SASB.

›

Lei 11/2018, de Información non Financeira e Diversidade.
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Con iso, levouse a cabo un benchmarking sobre asuntos materiais do sector co obxectivo de identificar os temas potencialmente materiais (relevantes) para os grupos de interese e as empresas.

43

2.CONSULTA E PRIORIZACIÓN DOS ASUNTOS MATERIAIS.
Partindo do listado base de asuntos, obtido da análise de tendencias, realizouse unha priorización que deu como resultado un listado daqueles temas que son máis relevantes para Vegalsa-Eroski e os nosos grupos de interese.
Os mecanismos de consulta empregados para determinar a relevancia de cada tema para a compañía e os grupos de
interese son:
›

Visión externa: entrevistas a interlocutores seleccionados de grupos de interese prioritarios para Velgasa-Eroski.

›

Visión interna: cuestionarios lanzados a representantes de todas as direccións e áreas da compañía.

Os resultados obtidos foron revisados e validados para asegurarnos de que a materialidade reflicte de xeito razoable
e equilibrado o desempeño de Vegalsa-Eroski en materia de sostibilidade, tanto dos seus impactos positivos coma dos
seus impactos negativos.
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Inﬂuencia nas evaluacións e decisións dos grupos de interese

Modelo de negocio e cultura responsable

A continuación, presentamos a matriz de materialidade de Vegalsa-Eroski 2021 obtida da análise descrita:

Trazabilidade de producto e calidade

2.4

Cadea de subministración responsable e produción local
Produtos competitivos en calidade/prezo

1.5
2.3

Dereitos humanos

1.2

Impacto social e económico na contorna

Emprego estable,
de calidade e con
salario digno

4.3

3.2

Seguridade e Desperdicio
saúde laboral alimentario

4.2

Transformación dixital

1.3

4.1

Protección de datos e seguridade da información

2.1
2.2

Saúde e seguridade dos clientes

2.5
Servicio de atención ao cliente

1.1

1.4

Ética, cumprimento
e bo goberno

Formación e desenvolvemento profesional dos traballadores

3.1

Xestión circular de residuos

Importancia dos impactos económicos, ambientais e sociais para Vegalsa-Eroski
Compromisos, Políticas e Xestión Responsable

Xestión ambiental

Clientes, consumidores e responsabilidade de produto

Emprego e relacións laborais



ASUNTOS PRIORITARIOS NA NOSA XESTIÓN
No seguinte cadro presentamos os asuntos materiais para o noso modelo de xestión e a súa cobertura, explicando
brevemente o enfoque de xestión dende o que abordamos cada tema, e que desenvolveremos nos seguintes capítulos.

1. Compromisos, políticas e xestión responsable
Responsabilidade nas relacións establecidas ao longo da cadea de
subministración con provedores incluíndo criterios éticos, sociais e ambientais, así como o fomento das prácticas de adquisicións locais cun
enfoque de apoio ao provedor de proximidade.

1.1

Cadea de subministración responsable e produción local

1.2

Transformación dixital

1.3

Impacto social e económico na
contorna

Creación de valor económico no ámbito das comunidades onde opera Vegalsa-Eroski. Realizando investimentos que contribúan ao desenvolvemento do ámbito local e xerando valor económico para a propia
empresa.

1.4

Ética, cumprimento e bo goberno

Normas, principios e procedementos que regulan a estrutura e o funcionamento de Vegalsa-Eroski en base a un comportamento ético.

1.5

Dereitos humanos

Establecemento e implementación de políticas e prácticas en materia
de dereitos humanos en toda a cadea de valor.

MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021

Integración de novas tecnoloxías en diversas áreas da empresa, co
obxectivo de optimizar os procesos, mellorar a súa competitividade e
adaptarse ás novas tendencias, ofrecendo un valor engadido a clientes.
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2. Clientes, consumidores e responsabilidade de produto
Produtos competitivos en calidade/prezo

Ofrecer produtos competitivos en calidade/prezo.

2.2

Saúde e seguridade dos clientes

Ofrecer produtos máis saudables e adaptados a axudas de custo especiais con suficiente variedade e aprovisionamento co fin de garantir
a saúde dos clientes. Establecementos seguros para os clientes con
estrito cumprimento das medidas hixiénicas demandadas polas autoridades.

2.3

Protección de datos e seguridade
da información

Garantir unha protección axeitada dos datos persoais de clientes e provedores, así como a súa confidencialidade.

2.4

Trazabilidade de produto e calidade

Asegurar a trazabilidade da cadea de subministración en todos os seus
procesos e niveis, garantindo produtos que cumpran cos estándares de
calidade requiridos.

Servizo de atención ao cliente

Estratexia comercial deseñada para conseguir a máxima satisfacción
do cliente, mantendo unha relación de confianza mutua, a través de: un
equipo experto, trato humano, máxima calidade, atención personalizada, inmediatez e aposta pola sostibilidade.

2.1

Modelo de negocio e cultura responsable

2.5
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3. Xestión ambiental
3.1

Xestión circular de residuos

Xestión axeitada dos residuos xerados pola produción. Eliminar o desperdicio na súa orixe e atopar usos alternativos para o que queda, desenvolvendo e buscando tecnoloxías e procesos que continúen reducindo a pegada de desperdicio. O modelo de produción e consumo
baseado no principio “pechar o ciclo de vida” dos produtos axuda a
cumprir este compromiso.

3.2

Desperdicio alimentario

Planificación na xestión do stock, a axeitada conservación e boas prácticas da manipulación de alimentos, incluíndo a concienciación aos
consumidores.

4.1

Emprego estable, de calidade e
con salario digno

Creación de empregos estables, de calidade, con políticas de contratación e de salarios que promovan o desenvolvemento local.

4.2

Formación e desenvolvemento
profesional dos traballadores

Formación, especialización e desenvolvemento dos profesionais, co
obxectivo de mellorar as súas aptitudes e poñer a súa disposición os
mellores recursos co fin de contar cun equipo cualificado.

Seguridade e saúde laboral

Aplicación de medidas e desenvolvemento das actividades necesarias
para a prevención de riscos derivados do traballo, evitando sucesos e
danos que poidan afectar a súa saúde ou integridade. Impulso de ámbitos laborais seguros.

4.3
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4. Emprego e relacións laborais
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En Vegalsa-Eroski ofrecemos emprego estable e de calidade
e fomentamos o desenvolvemento profesional e a conciliación
familiar de todas as persoas que traballan connosco.

O NOSO COMPROMISO
COAS PERSOAS
3.1. OS NOSOS PROFESIONAIS..............................50
3.2. SAÚDE E SEGURIDADE NO NOSO ÁMBITO
LABORAL.......................................................54
3.3. CRECEMENTO NUN ÁMBITO
DE IGUALDADE...............................................56
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3.1.

OS NOSOS PROFESIONAIS

A necesidade de adaptación ás novas esixencias e aos novos contextos que xurdían da crise sociosanitaria derivada da
COVID-19 seguiu latente durante 2021, sendo, polo tanto, un ano cheo de retos inesperados.
Este panorama marcado pola pandemia acelerou a transformación das estruturas organizativas e, especialmente, os
fluxos de traballo, impulsando máis que nunca a innovación, a dixitalización e a axilidade da aprendizaxe nun ámbito de
traballo seguro.
O progreso organizativo e funcional non sería posible sen a colaboración e o compromiso de todos os nosos profesionais. Por este motivo, queremos resaltar o seu traballo e agradecerlles o seu esforzo e dedicación.
Todos os equipos non só demostraron a súa implicación e compromiso en situacións verdadeiramente complexas, senón que continúan estando á altura neste constante proceso de adaptación que nos impón a pandemia. Como compañía,
seguiremos atentos aos procesos de recuperación da sociedade e a volta a un contorno máis corrente, dentro das medidas hixiénicas e de prevención para a seguridade de todos.

0 Noso compromiso coas persoas

AS PERSOAS QUE FORMAN OS NOSOS EQUIPOS REDOBRARON TODOS OS SEUS
ESFORZOS PARA CONTINUAR CRECENDO E AVANZANDO EN MOMENTOS DE
ADVERSIDADE. DENDE VEGALSA-EROSKI SOAMENTE TEMOS PALABRAS DE
AGRADECEMENTO E RECOÑECEMENTO POLO SEU EXCELENTE LABOR.
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O noso principal propósito é que todos os nosos profesionais se sintan valorados, de forma que sentan como súa a
compañía e, dalgunha forma, que sentan o recoñecemento polo compromiso mostrado e o labor excepcional realizado.
Por este motivo, continuamos traballando en fortalecer a comunicación interna e a escoita activa para todas as persoas
que o necesiten.
Co obxectivo de seguir ofrecendo os nosos produtos e servizos nun ámbito seguro, mantivemos as medidas establecidas nos protocolos de actuación fronte á COVID-19. Ademais, os citados protocolos foron adaptados aos nosos negocios
e definidos, tamén, para actuar en caso de persoas con síntomas.
Neste sentido, continuamos aumentando o noso equipo para garantir o mellor servizo e o cumprimento dos requirimentos en saúde e seguridade. Por iso, reforzamos medidas hixiénicas a través da prevención e protección mediante a
utilización de xeles hidroalcohólicos e outros materiais de protección, así como a sinalización adecuada en todos os nosos
centros e a información a todos os nosos traballadores e persoal externo.
Como non pode ser doutra forma, todas as actuacións levadas a cabo dende Vegalsa-Eroski foron realizadas en coordinación coas normas sanitarias emitidas dende os organismos gobernamentais pertinentes.



O NOSO EQUIPO. CALIDADE NO EMPREGO
Os nosos profesionais son o valor principal e un piar fundamental, por este motivo están no centro do modelo de negocio de Vegalsa-Eroski. Por iso, traballamos para xerar emprego estable e de calidade, ademais de impulsar o benestar
de todas as persoas.
O noso equipo traballa diariamente nun ámbito de confianza e proximidade, onde queremos promover un sentimento
de pertenza a Vegalsa-Eroski, como matriz, e a todas as unidades da nosa rede comercial Eroski, Autoservicios Familia,
Cash Record, Plataformas e Sede Central.
Para desenvolver esta forma de entender o noso modelo de negocio impulsamos unha xestión responsable a través
de todas as nosas actuacións. En 2021, o noso equipo profesional está formado por practicamente 6.600 persoas, das
cales o 75% teñen un contrato indefinido, o que representa un aumento do 5% neste tipo de contratación respecto ao
ano anterior. Así mesmo, o 100% dos profesionais están cubertos por un acordo de negociación colectiva baseándose no
Convenio Colectivo de Supermercados de Grupo Eroski.

2021

2020

2019

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

959

2.501

913

2.416

900

2.404

xornada Indefinido
completa Temporal

240

428

244

423

216

343

Indefinido

56

1.404

50

1.320

47

1.376

Temporal

99

900

112

876

106

776

xornada
parcial

Total

6.587

6.354

6.168

EMPREGADOS POR CONTRATO LABORAL
E REXIÓN
(COMUNIDADE AUTÓNOMA)

INDEFINIDO

TEMPORAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

Galicia

4.381

1.476

4.176

1.467

4.208

1.279

Castela e León

310

90

302

91

304

84

Asturias

229

101

221

97

215

Total

2021

6.587

2020

6.354

2019

78

6.168

O presente exercicio continuamos crecendo a través da contratación de novos profesionais, valorando o talento específico e xerando un ámbito laboral dinámico en concordancia cun bo clima social. Ademais, dentro da estabilidade e
compromiso que caracteriza á nosa compañía, realizamos os esforzos necesarios para poder adaptarnos ás necesidades
que xorden do contexto establecido pola pandemia e o crecemento vinculado á reactivación económica.

MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021

EMPREGADOS
POR CONTRATO
LABORAL,
TIPO DE XORNADA
E XÉNERO
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NOVAS CONTRATACIÓNS POR XÉNERO E IDADE

MULLERES

HOMES

2019

MULLERES

HOMES

MULLERES

151

232

153

396

116

225

Entre 30 e 50

116

335

138

538

81

342

Maiores de 50

17

38

12

47

4

21

Total

889

1.284

789

Tasa novas contratacións

13%

20%

13%

2021

2020

NOVAS CONTRATACIÓNS POR
IDADE E REXIÓN

GALICIA

CASTELA E LEÓN

ASTURIAS

GALICIA

CASTELA E LEÓN

ASTURIAS

Menores de 30 anos

345

21

17

497

17

35

Entre 30 e 50

414

12

25

588

40

48

Maiores de 50

53

1

1

42

1

16

Total

812

34

43

1.127

58

99

2021

2020

2019

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

Menores de 30 anos

32

55

32

39

29

53

Entre 30 e 50

30

90

29

104

31

100

Maiores de 50

4

10

1

5

1

4

Total

221

210

218

Tasa ROTACIÓN DE PERSOAL

3%

3%

4%

2021

2020

2019

ROTACIÓNS DE PERSOAL POR XÉNERO E REXIÓN

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

Galicia

61

133

58

127

57

133

Castela e León

3

8

1

8

3

12

Asturias

2

14

3

13

1

12

Total
0 Noso compromiso coas persoas

HOMES

2020

Menores de 30 anos

ROTACIÓNS DE PERSOAL POR XÉNERO E IDADE
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2021

221

210

218

En Vegalsa-Eroski asentamos a importancia dun emprego de calidade no recoñecemento aos nosos profesionais e na
igualdade no ámbito laboral. Neste sentido, todas as persoas contan coa posibilidade de gozar das mesmas vantaxes
e beneficios laborais independentemente da tipoloxía do seu contrato, enmarcado no compromiso cunhas condicións
laborais xustas.
Dentro do noso compromiso de xerar un ámbito laboral de calidade que asenta as súas bases nas persoas, entendemos
a conciliación familiar e laboral como unha prioridade adaptada a necesidades e intereses particulares para a proxección
persoal e profesional de todas as persoas que forman parte de Vegalsa-Eroski.
A xestión óptima do tempo de traballo é tamén unha das nosas prioridades e esforzámonos por dar resposta ás necesidades particulares que poidan xurdir, ofrecendo, por exemplo, a posibilidade de reducir a xornada ou concedendo
excedencias temporais.



›

Club MXM. Acceso a retribución flexible cunha vantaxe fiscal en determinados beneficios, seguro saúde, tarxeta restaurante, gardaría, formación, transporte, etc.

›

Beneficio en compras. Desconto na compra para os nosos profesionais ou para persoas designadas polos nosos profesionais.

›

Seguro de accidentes.

›

Desconto servizo fisioterapia.

›

Axuda a fillos/ás con discapacidade.

REDUCCIÓN DE XORNADA

2021

2020

2019

Guarda legal

418

428

445

Coidados familiares

9

6

6

EXCEDENCIA

2021

2020

2019

Coidados familiares

13

16

13

Maternal/paternal

13

33

27

Voluntaria

24

25

25

HOMES

2021
MULLERES

Empregados que se acollen a un
permiso parental *

25

72

97

42

Empregados que regresaron ou
terminaron o seu permiso

25

66

91

Empregados que regresaron ou terminaron o seu permiso e seguen como
empregados polo menos 12 meses

24

64

Tasa de regreso do permiso parental

100%

Tasa de retención de empregados

96%

PERMISOS PARENTAIS
DISTRIBUÍDOS POR XÉNERO

TOTAL

HOMES

2019
MULLERES

89

131

38

75

113

42

81

123

38

48

86

88

37

75

112

28

58

86

92%

94%

100%

91%

94%

100%

64%

76%

97%

97%

88%

93%

91%

-

-

-

TOTAL

2020
HOMES MULLERES

TOTAL
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Por outra banda, dispoñemos das seguintes vantaxes destinadas a promover o benestar de todas as persoas que conforman os nosos equipos:

*O 100% das persoas que conforman Vegalsa-Eroski están cubertas polo Convenio Colectivo de Supermercados do Grupo Eroski, onde inclúe o referente a permiso parental.
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3.2.

SAÚDE E SEGURIDADE NO NOSO
ÁMBITO LABORAL

A saúde e seguridade das persoas adquire cada vez unha maior relevancia. O coidado da saúde, o benestar e a seguridade de todos os empregados, que xa de por si é un elemento prioritario dentro da xestión de persoas, continuou
cobrando en 2021 unha relevancia especial.

0 Noso compromiso coas persoas

A raíz da pandemia da COVID-19 centramos os nosos esforzos en adaptarnos a un contorno cambiante, onde temas
como o control dos aforos e as afluencias de persoas, así como a actualización constante dos protocolos e boas prácticas
fronte ao coronavirus, foron mecanismos clave de transformación para garantir un ámbito de traballo seguro, tanto para
os nosos empregados coma para os nosos clientes.
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EN VEGALSA-EROSKI CONTAMOS
CO FIRME COMPROMISO DE
PROTEXER A SAÚDE DE TODAS AS
PERSOAS QUE CONFÍAN EN NÓS,
TANTO DOS NOSOS
PROFESIONAIS COMO DOS NOSOS
CLIENTES, XERANDO ÁMBITOS DE
TRABALLO SEGUROS E
ACCESIBLES.

Para garantir os nosos compromisos neste ámbito constituímos un Servizo de Prevención de Riscos Laborais
propio, con carácter mancomunado, en cumprimento
da Lei 31/1995, do 8 de novembro, e de Real Decreto
39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. Todos os profesionais propios de Vegalsa-Eroski están cubertos polo citado servizo.
Por outra banda, as persoas que compoñen os nosos
equipos participan na identificación de riscos e melloras das condicións laborais. Esta participación lévase a
cabo mediante consultas, propostas e identificación de
condicións laborais a través da representación nos Comités de Seguridade e Saúde. Así mesmo, as consultas
en materia de saúde e seguridade no traballo pódense
trasladar a través de diferentes canles de comunicación
dispoñibles para os traballadores como a intranet corporativa, os taboleiros de anuncios, a caixa de correo de
suxestións ou as reunións de equipos.
Os Comités de Seguridade e Saúde existen a nivel
provincial ou por centro de traballo, cando o número de
profesionais o require, realizando reunións trimestrais
de acordo aos requirimentos establecidos por normativa. Deste modo, podemos dicir que o 100% dos temas
relacionados coa saúde e seguridade no traballo están
cubertos.

A identificación de perigos laborais e dos riscos derivados determínase principalmente mediante o noso Procedemento de Avaliación de Riscos e o Procedemento de Identificación de Perigos. A mitigación e control dos perigos derivados en materia de saúde e seguridade laboral, realízase a
través de plans de acción concretos, campañas de seguridade, e formacións.
Igualmente, a través do noso Procedemento de Vixilancia da Saúde, realízanse exames de saúde iniciais, periódicos e
especiais, estes últimos destinados a persoas dos nosos equipos especialmente sensibles debido a unha incorporación
tras unha incapacidade temporal de longa duración. Ademais, contamos cun Procedemento de Investigación de Accidentes, Incidentes e Enfermidades Profesionais, que, en conxunto co Procedemento de Avaliación de Riscos, actúan como os
principais mecanismos para investigar incidentes laborais.



As causas máis comúns de lesións, doenzas ou enfermidades veñen determinadas por sobre esforzo, cortes, movementos repetitivos, manipulación de cargas e caídas ao mesmo ou distinto nivel.

Lesións por accidente laboral

2021

2020

Lesións por accidente laboral

233

253

Tasa de lesións por accidente laboral

24,47

27,32

Número de horas traballadas

9.520.500

9.260.211

Doenzas e enfermidades laborais

2021

2020

Doenzas e enfermidades laborais

24

14

En 2019 a información relacionada con lesións, accidentes, doenzas e enfermidades laborais foi
presentada seguindo a versión anterior do estándar e, por tanto, non é comparable á presentada
en 2020.

En 2019 a información relacionada con lesións, accidentes, doenzas e enfermidades laborais foi presentada seguindo a versión anterior do estándar e, por tanto, non é comparable á presentada en 2020.

Non se rexistraron falecementos resultantes dunha lesión por accidente laboral, rexistrándose
en 2021 unicamente unha lesión por accidente laboral con grandes consecuencias, é dicir, unha
lesión cunha necesidade de recuperación maior ao tempo habitual, o que corresponde cunha
taxa de lesión do 0,11.

Durante 2020 non se rexistraron falecementos resultantes dunha doenza ou enfermidade
laboral.

Taxa de lesións por accidente laboral calculada en base a 1.000.000 de horas traballadas.

Neste contexto, tamén promovemos o acceso a servizos médicos e de coidado da saúde, mediante promocións e
descontos en seguros médicos e outros servizos relacionados como fisioterapeutas, ópticos ou dentistas. Ademais, realizamos comunicacións para o coñecemento dos citados servizos, así como a realización de campañas periódicas de
fomento da saúde.
Desta forma, para previr e mitigar impactos negativos na saúde e seguridade das persoas que conforman os nosos
equipos, existen accións formativas e informativas para lograr comportamentos seguros e fiables dos traballadores respecto aos riscos aos que potencialmente poidan estar expostos.
Ademais, existen procedementos de traballo, así como instrucións operativas, para o control dos riscos, co fin de mantelos en niveis tolerables a longo prazo. A este respecto, realízase un seguimento das accións preventivas co obxectivo
de aumentar a súa eficiencia e medir o seu progreso.

› Riscos específicos do posto de traballo en carnizaría.
› Operador de carretas de manutención.
› Estandarización do proceso de reposición-área de prevención de riscos laborais.
› Prevención de riscos laborais para persoas de oficinas.
› Prevención de riscos laborais no punto de venda.
› Extinción de incendios e emerxencias.
› Riscos e medidas preventivas do posto operario
de gasolineira.
› Transporte de mercadorías perigosas por estrada.
› Sensibilización en seguridade alimentaria-calidade
e prevención de riscos laborais.
› Prevención de riscos laborais no uso de carretas
elevadoras.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORAIS (PRL)

2021

2020

2019

Horas de formación en
prevención

5.835

2.844

7.360

Media horas formación
por traballador

0,89

0,45

1,22

› Curso de nivel básico de prevención de riscos laborais.
› Prevención de riscos no posto de traballo de preparación
cestas/lotes-normativa de seguridade.
› Programa de formación en frescos: Carnizaría-área de
prevención de riscos laborais.
› Prevención de riscos laborais en plataforma de mercadorías xerais.
› Curso de operadores sobre o uso e manexo seguro de
plataformas móbiles de persoal.
› Prevención de riscos laborais de traballos en altura.
› Prevención de acoso no traballo.
› Prevención de riscos laborais en plataformas de produtos
frescos.

TIPOS DE FORMACIÓN
IMPARTIDA

2021

2020

2019

Básica en PRL

9%

13%

24%

Emerxencias

3%

8%

16%

Específico riscos do posto

88%

79%

60%
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Durante 2021 impartimos cursos e formacións concretas para fortalecer o noso posicionamento e a sensibilización dos
equipos en materia de saúde e seguridade:
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3.3.

CRECEMENTO NUN ÁMBITO DE
IGUALDADE

En Vegalsa-Eroski focalizamos os nosos esforzos para ofrecer aos nosos profesionais as carreiras e o desenvolvemento
que demandan. En consecuencia, queremos contar co mellor talento co obxectivo de promover o seu desenvolvemento
profesional en igualdade de oportunidades.
A nosa cultura e propósito corporativo establecen un marco que promove o crecemento e desenvolvemento dos nosos
profesionais. A nosa filosofía empresarial está orientada a impulsar o crecemento das persoas baseándose na valía e a
meritocracia, recollendo compromisos relacionados con contar co mellor talento a todos os niveis organizativos.
O noso obxectivo é aliñar o desenvolvemento das persoas que conforman os nosos equipos profesionais co noso modelo de negocio ao longo da súa vida profesional.

QUEREMOS CONTAR COS MELLORES PROFESIONAIS, OFRECÉNDOLLES UN PLAN DE
CARREIRA QUE CUMPRA COAS SÚAS EXPECTATIVAS E DO CAL SE SINTAN
ORGULLOSOS. EN VEGALSA-EROSKI SOMOS UNHA FAMILIA QUE CRECE EN
CONDICIÓNS DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.

CRECEMENTO E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

0 Noso compromiso coas persoas

Como se recolle na nosa cultura, traballamos para capacitar os nosos equipos co obxectivo de mellorar as súas aptitudes profesionais e axudalos na transición entre os diferentes desempeños laborais que require cada posición.
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En 2021, demos un impulso á realización de accións formativas que tivemos que pospoñer co comezo da pandemia
derivada do coronavirus. Como fito, puxemos en práctica o plan de formación actualizado no exercicio anterior para introducir temas vinculados ás novas necesidades como os relacionados coa dixitalización e a manipulación de alimentos
baseándose nos novos requirimentos derivados da pandemia.
Esforzámonos para facer estas formacións de xeito online e alcanzar a todas as persoas da organización, un asunto que
estaba presente no noso desenvolvemento estratéxico de dixitalización e que a pandemia acelerou.
Polo tanto, coas necesarias adaptacións, debido á imposibilidade de impartir formación presencial, púidose levar a
cabo o desenvolvemento do ambicioso e intenso plan de formación anual previsto para apoiar o desenvolvemento dos
coñecementos, as competencias e as habilidades dos empregados dos distintos negocios, nos seguintes ámbitos de
actuación:
›

Desenvolvemento profesional e liderado a través de coaching de equipos e coaching individual.

›

Formación dixital (SQL, Business Intelligence, Big Data).

›

Máster de especialización para talento.



En este sentido, alineado con nuestro plan anual de formación, hemos desarrollo las siguientes acciones formativas en
función de las necesidades operativas de la unidad de negocio correspondiente:

SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

CASH & CARRY

› Liderado de equipos.

› Liderado de equipos.

› Xestión comercial e dos equipos do punto de venda.

› Programa de Formación en
Frescos.

› Programa de Formación en
Frescos.
› Modalidade online. Incremento de propostas sobre
modelos de negocio, produto
fresco ou desenvolvemento
de competencias.

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
› Programas de desenvolvemento. Coñecementos sobre
modelos de negocio.

ESTRUCTURA E SEDE
› Transformación dixital da
empresa. Big data e técnicas
de análise de datos.
› Programas especializados en
colaboración con universidades e escolas de negocios.
› Programas de desenvolvemento. Coñecementos sobre
modelos de negocio.

Conscientes de que foi un ano cambiante onde a adaptación foi a constante, continuamos formando os nosos profesionais para que poidan estar mellor preparados se cabe fronte ao crecemento dos novos requirimentos. Neste sentido,
en 2021 impartimos practicamente 52.000 horas de formación entre máis de 3.900 profesionais de Vegalsa-Eroski, o que
levou consigo unha inversión de máis de 453.000 euros, un 50% superior á realizada no exercicio anterior.


HORAS DE FORMACIÓN



INVERSIÓN (€)
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MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA LABORAL E XÉNERO
CATEGORÍA PROFESIONAL

2021
HOMES

2020

2019

MULLERES

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

Directivo/a

-

-

30

15

57

80

xestor/a

28

13

3

41

47

31

Mando

26

21

31

21

25

20

Técnico/a

54

70

70

109

83

117

Responsable

7

5

4

5

5

8

Profesional

7

5

4

4

8

4

DISTRIBUCIÓN DE EMPREGADOS QUE RECIBEN
AVALIACIÓNS DE DESEMPEÑO POR CATEGORÍA LABORAL
E XÉNERO
CATEGORÍA PROFESIONAL

2021
HOMES

2020

MULLERES

HOMES

2019

MULLERES

HOMES

MULLERES

Directivo/a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

xestor/a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mando

95%

98%

82%

91%

93%

99%

Técnico/a

94%

94%

83%

89%

87%

94%

Responsable

90%

97%

76%

78%

91%

98%

Profesional

66%

66%

66%

71%

67%

70%

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
A igualdade de oportunidades convértese nun elemento clave para poder ofrecer un emprego de calidade e, ademais,
é un vector de existencia innegociable para calquera sociedade moderna e xusta. Polo tanto, en Vegalsa-Eroski considerámola un elemento prioritario e fundamental para o desenvolvemento da nosa compañía e de todas as persoas que a
formamos.
O Plan de Igualdade articúlase como a ferramenta principal e de obrigado cumprimento en materia de igualdade e
diversidade para todas as persoas que conforman os nosos equipos profesionais.

0 Noso compromiso coas persoas

O noso compromiso actúa como un mecanismo para garantir a igualdade na empresa a todos os niveis e en todas as
actuacións da organización, estruturándoo en: diagnóstico, actuación, seguimento e avaliación. O Plan de Igualdade recolle os nosos obxectivos xerais:
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›

Garantir o principio de igualdade de trato e de oportunidades de mulleres e homes no acceso, contratación, formación,
promoción e demais condicións laborais.

›

Incorporar a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes como un principio da cultura da empresa.

›

Garantir a igualdade retributiva entre mulleres e homes pola realización de traballos de igual valor.

›

Facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral de forma que fomenten a asunción equilibrada das responsabilidades familiares.

Así mesmo, enmarcado dentro do Plan de Igualdade, contamos cun Protocolo contra o acoso sexual e por razón de sexo,
que promove a actuación en caso de que se detecte algunha conduta ou comportamento desta índole.
Ademais, realizamos campañas de sensibilización, como o "Día Internacional da Tolerancia" ou o "Día Internacional da
Muller", co obxectivo de dar visibilidade e poñer en valor unha igualdade efectiva. A través deste tipo de campañas buscamos, sensibilizar e erradicar este tipo de condutas que favorezan a desigualdade entre sexos e favorecer as condicións
que xeren as mellores oportunidades profesionais e persoais para todas as persoas.



Adicionalmente, como xa indicamos, impartimos cursos específicos en materia de prevención de acoso no traballo.
Para realizar o seguimento das nosas actuacións e dar cobertura ás accións vinculadas a nosa postura nesta materia,
contamos co observatorio para a igualdade.

DISTRIBUCIÓN DE EMPREGADOS POR
CATEGORÍA LABORAL E XÉNERO
CATEGORÍA PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

HOMES

MULLERES

Directivo/a

83,3%

16,7%

83,3%

16,7%

85,7%

14,3%

xestor/a

75,0%

25,0%

75,0%

25,0%

75,0%

25,0%

2021

2020

2019

Mando

34,2%

65,8%

34,2%

65,8%

35,5%

64,5%

Técnico/a

51,7%

48,3%

51,7%

48,3%

51,3%

48,7%

Responsable

16,1%

83,9%

16,1%

83,9%

16,1%

83,9%

Profesional

19,7%

80,3%

19,7%

80,3%

19,3%

80,7%

DISTRIBUCIÓN DE EMPREGADOS POR
CATEGORÍA LABORAL E IDADE
CATEGORÍA PROFESIONAL

2021
< 30

30-50

2020
> 50

< 30

30-50

2019
> 50

< 30

30-50

> 50

Directivo/a

0,0%

33,3%

66,7%

0,0%

33,3%

66,7%

0,0%

35,7%

64,3%

xestor/a

0,0%

62,5%

37,5%

0,0%

62,5%

37,5%

0,0%

75,0%

25,0%

Mando

0,3%

69,0%

30,7%

0,3%

69,0%

30,7%

0,3%

78,3%

21,4%

Técnico/a

8,6%

68,2%

23,2%

8,6%

68,2%

23,2%

10,0%

69,7%

21,3%

Responsable

1,8%

66,9%

31,3%

1,8%

66,9%

31,3%

1,4%

74,8%

23,8%

Profesional

13,2%

70,6%

16,2%

13,2%

70,6%

16,2%

11,9%

76,2%

11,8%

Da mesma forma, en Vegalsa-Eroski apostamos pola inserción laboral. A integración e as oportunidades laborais a persoas con dificultades para acceder ao mercado laboral é un dos nosos compromisos máis destacados.

›

Publicación de ofertas de emprego nas diferentes entidades e institucións coas que traballamos.

›

Participación en foros de emprego, mesas debate ou talleres de emprego.

›

Realización de prácticas non laborais dirixidas a cumprir o obxectivo común de inserir a nivel laboral a persoa usuaria.

Continuamos coa tendencia dos últimos anos en materia de inclusión de persoas con diversidade funcional a través de
convenios de colaboración en materia de formación e inserción laboral, incrementando en 3 as entidades que traballan
co devandito colectivo.
No ano 2021 colaboramos con 52 entidades sociais e impartimos a 261 formacións prácticas nos nosos supermercados
e plataformas, incorporándose 84 ao finalizar o período de formación. Dentro do total de novas incorporacións, 34 foron
de persoas participantes en programas de prácticas.
Entre as accións desenvolvidas atópanse principalmente colaboracións para desenvolver prácticas non laborais en
tenda, ofertas de emprego para cubrir vacantes e charlas aos usuarios sobre emprego e talleres de busca de traballo. A
continuación, destacamos algunhas delas entre todas as realizadas.
›

Mesa sectorial no Concello de Mos. Presentación e organización dos perfís máis demandados.

›

Programa Emprégate dende a Igualdade.

›

Participación na Feira de Emprego Talentia Summit.

MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021

A nosa política de Inserción Laboral articúlase en tres eixes:
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Traballamos man a man cos nosos provedores locais e fomentamos o consumo de produtos de proximidade.

PROXIMIDADE E CONFIANZA
NA NOSA CADEA
DE SUBMINISTRACIÓN
4.1. APROVISIONAMENTO EFICIENTE
E RESPONSABLE............................................62
4.2. IMPULSAMOS O PRODUTO LOCAL ...................64

4

4.1.

APROVISIONAMENTO EFICIENTE E
RESPONSABLE

A nosa aposta pola produción local é un sinal de identidade de Vegalsa-Eroski. Cada ano incrementamos a nosa colaboración con provedores de proximidade e impulsamos o desenvolvemento socioeconómico da contorna.
Para manter este compromiso co desenvolvemento local promovemos a construción dunha cadea de subministración
sostible e comprometida cos nosos valores, baseada nunha relación de confianza a longo prazo con todos os nosos provedores, parte esencial do noso equipo.
Esta relación de cooperación e confianza conxunta está enfocada na satisfacción do cliente. O obxectivo final desta
colaboración de proximidade sostida no tempo é poder ofrecer aos nosos clientes produtos de calidade, frescos e saudables nos nosos puntos de venda.
Neste sentido, hai que destacar a grande fortaleza que todos demostraron na garantía de subministración nos nosos
puntos de venda. Unha vez superados os primeiros meses da pandemia mundial, onde nos adaptamos con grande flexibilidade a un escenario cambiante, durante 2021 reforzamos a nosa cadea de subministración e obtivemos unha gran
resposta de todas as partes que a compoñen.

proximidade e confianza na nosa cadea de subministración

Neste contexto, tivemos que poñer a proba a axilidade da cadea de valor ante cambios repentinos nas demandas
dos consumidores, a capacidade de adaptación a novas prioridades e a flexibilidade ante escenarios de incerteza, tanto
dende o punto de vista social como económico e normativo. Debido a isto, puidemos garantir o aprovisionamento da
nosa cadea de subministración tanto en situacións correntes como adversas e, por iso, queremos mostrar todo o noso
agradecemento.
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Este compromiso coa subministración está baseado nunha serie de piares que van dende a colaboración cos nosos
provedores ao impulso da capacidade loxística, os principais obxectivos da cal buscan ofrecer o maior valor aos nosos
clientes:
› Eficiencia e optimización de procesos.
› Innovación na oferta.
› Calidade/prezo dos produtos.
› Variedade e proximidade dende o valor dos pequenos produtores locais.
› Compromiso ambiental e social na subministración.
› Seguridade alimentaria, saúde e benestar.

SOSTIBILIDADE NA NOSA CADEA DE SUBMINISTRACIÓN
As nosas relacións comerciais desenvólvense baseándose en criterios éticos e respectando os nosos valores corporativos, promovendo un ámbito próximo e de confianza, e impulsando a sostibilidade ao longo de toda a cadea de subministración.
En Vegalsa-Eroski sabemos que o valor dunha cadea de subministración tamén reside no coidado e implantación de
criterios sociais e ambientais na súa xestión, adaptándose ás novas normativas nun crecente contexto regulatorio en ma-



teria de sostibilidade. Por iso, todas as persoas que formamos parte da compañía traballamos conxuntamente e de xeito
coordinado para poñer en marcha boas prácticas nas nosas relacións coa cadea de subministración.
O 100% dos nosos provedores nacionais ten que aceptar os requirimentos da Organización Internacional de Traballo
para manter unha relación comercial coa nosa compañía. A través de Grupo EROSKI realizamos dende a nosa central de
compras en Asia auditorías de control aos nosos provedores.
A totalidade das nosas empresas provedoras están sometidas aos requisitos internacionais de responsabilidade social
no traballo. Deste xeito, condicionamos a relación comercial con elas ao seu cumprimento dos dereitos humanos e laborais. De igual xeito, contamos con provedores de produtos ecolóxicos ou con outros selos en sostibilidade, como FSC,
MSC ou GGN, que tiveron que cumprir criterios ambientais á hora de ser seleccionados.
Por outra banda, co obxectivo de maximizar a eficiencia na utilización das nosas capacidades e instalacións, deseñamos mellores rutas e realizamos operacións innovadoras e sostibles. Cabe destacar que a nosa nova plataforma loxística
de frescos incorpora mecanismos máis modernos e respectuosos co medio ambiente, así como a automatización de
procesos, o que repercute na calidade do produto.
A entrada en funcionamento da nova Plataforma de produtos frescos situaranos, no próximo exercicio, como a compañía coa infraestrutura loxística máis grande do sector da alimentación en Galicia. Os 14.000 m2 dedicados ao produto
fresco confirman a nosa aposta por unha alimentación de calidade, con protagonismo do produto local, así como por
unha cadea de subministración máis sostible.

›

Plataforma de Mercadorías Xerais. A maior Plataforma de
Mercadorías Xerais de Galicia, cunha superficie de 37.000 m2.
Situada en Sigüeiro, conta cos sistemas de xestión loxística
máis avanzados e actuais. Ademais, nas nosas instalacións,
contamos con placas fotovoltaicas e un muíño de vento, o que
fortalece o noso compromiso coa xeración de enerxías renovables e o respecto polo medio ambiente.

›

Plataformas de Produtos Frescos. Plataformas situadas en
A Coruña, cunha superficie total de 14.000 m2 e que deron
servizo á nosa actividade durante 2021. A nova Plataforma
de Produtos Frescos entrará en funcionamento durante o
próximo exercicio, unha vez rematada a súa construción tras
a ambiciosa ampliación realizada nas nosas infraestruturas
loxísticas de Sigüeiro.

›

Centros de Redistribución. Suman unha superficie de 4.000 m2
e atópanse en Ourense e Vigo. Redistribúen o transporte e as
mercadorías para favorecer o acceso ás cidades, sen chegar a
almacenar ningún produto nas súas instalacións.

Formamos parte, xunto con Grupo EROSKI e outras dezaoito
empresas do sector consumo, da plataforma europea de colaboración Lean & Green. A través desta plataforma, dentro do noso
compromiso co desenvolvemento sostible, colaboramos para reducir as emisións asociadas á cadea de subministración e impulsamos
o aliñamento das nosas metas cos obxectivos definidos no Acordo
de París para alcanzar as emisións neutras en carbono en 2050.
Cabe destacar que en 2021 recibimos a nosa primeira estrela
Lean & Green, concedida pola Asociación de Fabricantes e Distribuidores (AECOC), sendo a primeira empresa do ámbito galego
do sector da distribución alimentaria en obter este recoñecemento.
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As nosas infraestruturas loxísticas son:

63

4.2.

IMPULSAMOS O PRODUTO LOCAL

A promoción dos produtos locais e sostibles, así como o crecemento económico e o emprego da nosa contorna, establécese como un compromiso intrínseco a nosa actividade para impulsar o desenvolvemento.
Para iso, incorporamos gamas de produtores locais co obxectivo de fortalecer a estrutura produtiva de proximidade
e achegar o cliente a produtos de orixe próxima mediante o apoio a denominacións de orixe, indicacións xeográficas
protexidas e selos de calidade.
En 2021 colaboramos con 905 provedores e pequenos produtores locais. Isto supón que 1 de cada 2 provedores cos que
colaboramos para garantir a calidade dos nosos produtos son de ámbito local. Esta alianza estratéxica co produtor local
trasládase á inversión realizada: practicamente 400 millóns de euros, representando o 39% das compras.

proximidade e confianza na nosa cadea de subministración

A principal panca para a colaboración é o establecemento de relacións sostibles e a longo prazo para crecer conxuntamente. En Vegalsa-Eroski impulsamos o desenvolvemento a través da cooperación con todos os actores locais da nosa
cadea de valor, dende produtores a clientes, pasando polos nosos propios equipos e a sociedade no seu conxunto. Para
alcanzar esta finalidade desenvolvemos catro roles:

INVERSIÓN EN
PROVEDORES
LOCAIS











Promotor do produto local. Guía a nosa acción respecto ás tácticas comerciais de xeración de demanda. É dicir, achega os produtos locais dende a promoción, a asesoría
e a súa defensa.
Acelerador da economía. Dirixe a nosa acción respecto ao impacto económico na
contorna. Contribúe á xeración de confianza e coñecemento sobre o impacto positivo
da compañía na contorna local.
Defensor da sostibilidade. Persegue unha
actuación responsable e proactiva para
cada momento da cadea de valor. O rango
de actuación abrangue dende antes do consumo ata o momento posterior a este.
Bo veciño. Ten como obxectivo velar polo
ámbito e a vida local, sendo próximo tanto
co produtor coma co cliente, participando
no ámbito da tenda.

Priorizar unha relación próxima e de confianza cos nosos pequenos provedores locais, impulsando a colaboración con
eles e a rede agro, focalizando os nosos esforzos en tres compromisos de actuación:
› Achegar os produtos das pequenas empresas produtoras aos consumidores.
› Desenvolver unha xestión comercial adaptada a microempresas, PYMES e Cooperativas.
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› Colaborar en plans para a súa profesionalización e crecemento empresarial.



Ademais, desenvolvemos un Plan Xeral de Colaboración con Provedores que alcanza a todos os niveis da compañía e
que está aliñado cos 10 compromisos de saúde e sostibilidade. O Plan está vertebrado en torno a tres eixes:
› Cliente. Realzamos as necesidades dos nosos consumidores.
› Saúde. Principal panca do plan estratéxico.
› Eficiencia. Aposta polo fortalecemento da loxística.

APOIO PERMANENTE AO SECTOR LÁCTEO.
Neste contexto de colaboración local e responsabilidade co desenvolvemento da nosa contorna, traballamos para apoiar os sectores económicos e a produción de proximidade. Neste sentido, no noso permanente
apoio aos gandeiros, subimos dous céntimos o prezo do leite para contribuír á sostibilidade na cadea de valor, alcanzando un marco estable no
sector e mellorando o equilibrio no mercado.

COLABORACIÓN AGACA. IMPULSO DA HORTA GALEGA.
No noso décimo ano de colaboración con Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), continuamos impulsando a horta
galega e a inversión en compra de produtos agrarios de calidade diferenciada.

CAMPAÑA "CATA A LATA". POSTA EN VALOR DAS CONSERVAS GALEGAS.
Enmarcado no noso compromiso co produto local e o desenvolvemento do ámbito próximo, no marco da campaña "Cata a lata", en colaboración con ANFACO-CECOPESCA e a Consellería do Mar, achegamos
a diferentes localidades a versatilidade culinaria das conservas galegas
mediante unha Food Truck, onde os clientes poden gozar dos produtos.
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Exercemos un rigoroso control de calidade en toda a cadea de
subministración e ofrecemos aos nosos clientes a información
máis completa sobre os nosos produtos e servizos.

CALIDADE E SEGURIDADE
AO SERVIZO
DOS NOSOS CLIENTES
5.1. CALIDADE DOS NOSOS PRODUTOS
E INFORMACIÓN NUTRICIONAL ......................68
5.2. SEGURIDADE NOS NOSOS
ESTABLECEMENTOS
E SERVIZOS OFRECIDOS ................................72
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5.1.

CALIDADE DOS NOSOS PRODUTOS
E INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Asegurar a calidade de todos os nosos produtos é unha prioridade para Vegalsa-Eroski, como compañía de distribución alimentaria e como propósito para satisfacer as expectativas e demandas dos nosos clientes. A garantía de calidade
tamén se traslada aos nosos servizos, mediante a mellora na eficiencia dos procesos co obxectivo de ofrecer a mellor
experiencia ao cliente.
Así mesmo, mantemos un firme compromiso cun modelo de alimentación saudable e equilibrado, por iso o noso principal obxectivo é impulsar unha alimentación sa mantendo unha inmellorable relación calidade-prezo.

Calidade e seguridade ao servizo dos nosos clientes

Para iso, traballamos conxuntamente con provedores e outros axentes da nosa cadea de valor para buscar alternativas
máis saudables, que melloren a calidade nutricional dos nosos produtos, a través de proxectos onde a innovación é o
vector que guía todas as actuacións.
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A IMPORTANCIA DA SEGURIDADE E A SAÚDE INCREMENTOUSE DENDE A PANDEMIA
DERIVADA DA COVID-19. UNHA ALIMENTACIÓN SAUDABLE E SEGURA ADQUIRE UN
PAPEL PRIORITARIO DENTRO DESTE CONTEXTO. EN VEGALSA-EROSKI SEMPRE
PRIORIZAMOS A CALIDADE DOS NOSOS PRODUTOS.

Para garantir o cumprimento dos nosos compromisos, promovemos unha oferta equilibrada e segura, adaptada a cada
necesidade e perfil de consumidor. Desta forma, poñemos a disposición dos nosos clientes toda a información necesaria
para impulsar hábitos saudables, mediante diversidade de produtos, prezos competitivos, altos estándares de calidade,
procesos innovadores e garantía de trazabilidade.

SEGURIDADE ALIMENTARIA COMO GARANTÍA DUN PRODUTO DE CALIDADE
A garantía de seguridade e saúde na cadea de valor é unha dos nosos sinais de identidade na nosa relación cos clientes. A seguridade alimentaria é unha prioridade para nós e un aspecto fundamental no noso modelo de negocio. Por iso,
o Modelo de Xestión de Calidade do Grupo recolle os procesos que ao longo de toda a nosa cadea de valor garanten a
calidade e seguridade dos nosos produtos.
En Vegalsa-Eroski garantimos a calidade dos nosos produtos e servizos grazas aos controis analíticos exhaustivos seguindo o Modelo de Xestión de Calidade e a política de actuación do Grupo Eroski nesta materia. Estes procedementos
recollen todos os controis e analíticas que realizamos en cada operación.



Estes controis de calidade son adicionais aos realizados polas empresas provedoras e fabricantes, polo que ofrecemos
un dobre sistema de garantía ao cliente, para que a calidade sexa sempre un compoñente innegociable.
Polo tanto, establecemos un marco que asegura o cumprimento das garantías establecidas en materia de calidade e
seguridade alimentaria ao longo de toda a cadea de valor e impulsamos a protección do consumidor.
Las medidas en este ámbito son:
› Realización de analíticas.
› Establecemento de APPCC.
› Procedementos de limpeza en tenda e plataforma.
Neste contexto, adquire especial importancia a trazabilidade dos nosos produtos dando resposta a altos estándares de
calidade. As principais accións para dar un cumprimento óptimo ao seguimento do produto son:Sistema informático de
seguimiento de entradas a plataforma.
› Sistema informático de seguimento de entradas a plataforma.
› Almacenamento e envíos a tendas por lotes.
› Retiradas de produto en caso de incidencias que poidan afectar a súa calidade.
Tras un exercicio especialmente intenso en materia de seguridade dos produtos, debido á situación sociosanitaria derivada da pandemia, en 2021 continuamos traballando coa aplicación dos nosos sistemas de garantía de calidade para
garantir o cumprimento de todas as especificacións e requirimentos necesarios.
›  3.201 analíticas de calidade e seguridade alimentaria.
›  191 auditorías realizadas en tenda.

FACILITAMOS AO CONSUMIDOR A INFORMACIÓN NECESARIA PARA UNHA DECISIÓN DE COMPRA AXEITADA
A información sobre os nosos produtos debe estar a disposición dos nosos clientes e a comunicación debe ser accesible a todas as persoas. Estas premisas, ademais de cumprir os requirimentos legais, son unha forma transparente e
responsable de entender a nosa actividade.

Facémolo a través da etiquetaxe e a información nos envases, axudamos a que conten con todo o necesario para tomar
decisións de compra informadas, co obxectivo de que escollan a mellor opción para as súas necesidades, e que conten
con información abonda sobre a importancia de manter unha alimentación saudable. Se a falta de información puidese
ocasionar un risco sanitario, o produto é retirado inmediatamente da súa venda.

NUTRI-SCORE:
Etiquetaxe nutricional, validada polo Ministerio de Sanidade, que permite establecer unha valoración nutricional sinxela e comparable con outros produtos semellantes, complementando a información establecida pola
normativa e ofrecendo máis posibilidades de decisión ao consumidor. Actualmente, todos os nosos produtos
de marca propia inclúen Nutri-score.
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En Vegalsa-Eroski facilitamos a información necesaria ao consumidor para que poida ter a capacidade de avaliar axeitadamente as alternativas dispoñibles e realizar unha toma de decisións axeitada as súas necesidades. Queremos ir un
paso máis alá do cumprimento da lexislación vixente nesta materia, achegando un maior coñecemento e unha maior
capacidade de decisión aos nosos clientes.

SEMÁFORO NUTRICIONAL:
sistema de cores que busca establecer unha compra máis saudable e adaptada a través da facilidade na toma
de decisións mediante a etiquetaxe. É unha ferramenta complementaria a Nutri-score que facilita información
detallada sobre a achega nutricional dos alimentos. Desta forma o consumidor pode interpretar se é adecuada
para as súas necesidades. Os nosos produtos de marca propia contan co semáforo nutricional.
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A este respecto, traballamos de forma permanente na composición de todos os nosos produtos para mellorar o seu
perfil nutricional. Ademais, traballamos para incrementar as referencias ECO, BIO e Sen Glute das nosas marcas propias,
co obxectivo de posibilitar o acceso, a prezos alcanzables, a produtos específicos e de alta calidade.
Esta forma de entender a nosa actividade e os nosos esforzos en promover unha mellora nutricional do produto permítenos contar con destacadas referencias saudables, como 106 produtos baixos en graxa, 66 baixos en azucres, 30 baixos
en sal e 103 altos en fibra.
Como novidade, dentro dos nosos procesos innovadores de mellora nutricional enmarcados nunha alimentación saudable e equilibrada, en 2021 eliminamos a graxa de palma do 100% dos nosos produtos de marca propia. Para iso, colaboramos con 43 fabricantes que participaron de forma activa na busca de solucións alternativas durante máis de catro
anos de traballo e que alcanzan 308 referencias.
Así mesmo, contamos cunha variedade diversa de produtos que responden a necesidades específicas que demandan
os consumidores e dan resposta ás tendencias de mercado:
›

Eco – Bio. 28 novas referencias de marca propia baseadas nunha excelente relación calidade-prezo.

›

Gama Vegana. Preto de 20 produtos con proteína vexetal cobren unha necesidade de consumo demandada con referencias específicas.

›

Sen Glute. Reforzamos a gama preexistente con 13 novas referencias en distintas categorías, incluídos novos desenvolvementos en marca propia.

›

Lácteos reforzados en proteínas. Damos resposta a esta nova tendencia de mercado cunha gama que supera xa a
ducia de referencias

›

Referencias sen lactosa e sen betacaseína. 15 novas referencias en distintas categorías que reforzan a ampla cobertura preexistente para satisfacer esta necesidade de consumo.

›

Parafarmacia. Dotamos as tendas de maior tamaño dunha completa gama de case 300 referencias de diferentes categorías de produtos vinculados á parafarmacia. Cabe destacar a ampla cobertura de máscaras (hixiénicas, cirúrxicas
e FFP2) e xeles hidroalcohólicos que ofrecemos aos nosos clientes dende o inicio da pandemia.

Calidade e seguridade ao servizo dos nosos clientes

IMPULSO DA DIXITALIZACIÓN NA TRAZABILIDADE PARA GARANTIR
UN PRODUTO DE CALIDADE
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A situación provocada pola pandemia impulsou a dixitalización de moitos procesos e servizos. Ademais, no noso afán
por implantar procesos innovadores e progresar no uso de novas tecnoloxías, realizamos diferentes actuacións que traballan en alcanzar o citado fin.
Esta tendencia de transformación supón a adaptación de todos os nosos procesos a unha contorna dixital que nos
permite mellorar a nosa eficiencia e o servizo ao cliente. Entre as actuacións neste ámbito, destacan:
›

Implantación do navegador de trazabilidade para poder consultar e realizar seguimento de produtos perecedoiros
movidos nas nosas instalacións.

›

Integración con sistemas de peso en puntos de venda.

›

Posta en marcha dun sistema de bloqueo de venda daqueles produtos en alerta sanitaria.

›

Sistema de control de caducidades implantado nos centros.

›

Utilización de consumibles informáticos homologados para marcaxe de produtos.

›

Rexistro informatizado dos movementos de mercadoría e do tirado.

›

Integración de toda a información no Big Data de Vegalsa-Eroski.
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5.2.

SEGURIDADE
NOS NOSOS ESTABLECEMENTOS
E SERVIZOS OFRECIDOS

En Vegalsa-Eroski é unha prioridade garantir procesos e servizos que reforcen a calidade e seguridade de todas as nosas operacións. Por este motivo, a calidade nas nosas instalacións vai máis alá da oferta de produtos que están presentes
en nosos lineais de venda.

COMPRA EN TENDAS SEGURAS E INCLUSIVAS
Actualmente, a situación derivada da pandemia xerou un contexto onde a seguridade nas instalacións é un tema clave.
En Vegalsa-Eroski continuamos aplicando as medidas de hixiene e protección necesarias para garantir a seguridade de
todas as persoas.
Para iso, continuamos reforzando todas as medidas de hixiene e seguindo as recomendacións establecidas polas autoridades sanitarias.
›

Reforzo das medidas de limpeza e desinfección.

›

Disposición de xel hidroalcohólico e luvas.

›

Instalación de sistemas de conta de aforo automáticos.

Calidade e seguridade ao servizo dos nosos clientes

Así mesmo, impulsamos a accesibilidade nas nosas instalacións promovendo un ámbito inclusivo, con medidas que
facilitan o acceso en condicións seguras, a non discriminación e a autonomía, independentemente das condicións físicas
dos nosos clientes.
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›

Itinerarios accesibles.

›

Ascensores ou ramplas accesibles entre plantas.

›

Prazas de aparcamento accesibles.

›

Aseos accesibles.

Concretamente, en colaboración coa ONCE, promovemos modelos de tenda adaptados ás persoas con discapacidade
visual. Desta forma, formamos os nosos equipos na correcta atención ao citado colectivo. Así mesmo, en 2021 publicamos unha Guía de Atención ao Cliente con Discapacidade Visual coa que garantir un proceso de compra máis inclusivo.

CONFIDENCIALIDADE E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
Coa transformación dixital e o rápido crecemento tecnolóxico, hoxe en día, a seguridade en instalacións e nos servizos
ofrecidos vai máis alá da seguridade física. Neste contexto, a seguridade informática adquire un papel primordial para
garantir a protección de datos, tanto do consumidor coma do traballador, así como a protección da cantidade de información que se xera e se distribúe.
Para garantir a protección de datos e seguridade da información, o noso Código Ético e a nosa Política de Privacidade
e Confidencialidade establecen o noso marco de confidencialidade da información.



O Código Ético recolle a obriga dos traballadores respecto ao cumprimento da normativa en materia de protección de
datos e o exercicio dos dereitos recoñecidos aos interesados.
Pola súa banda, a Política de Privacidade e Confidencialidade cataloga como confidenciais os datos de traballadores,
clientes, provedores e terceiros relacionados coa actividade, estando sometido ás medidas impostas por esta norma
interna.
Ademais, realizamos recomendacións periódicas aos traballadores sobre seguridade da información.
Por outra banda, traballamos na adaptación do Regulamento Xeral de Protección de Datos co obxectivo de optimizar
os procedementos.
› Rexistro de actividades de tratamento.
› Rexistro de encargados de tratamento.
› Sinatura dos contratos cos encargados de tratamento.
› Cláusulas de información nos documentos de recollida de datos.
› Cláusulas de LOPD nos contratos mercantís e laborais.
› Acordos de confidencialidade.
› Documento de Seguridade:
›

Medidas técnicas de seguridade
› Xestión de posto de usuario.
› Procedemento de autorización e autenticación.
› Procedemento de xestión de soportes.
› Copias de respaldo e recuperación.
› Ámbitos non produtivos.
› Políticas de seguridade de rede.
Medidas organizativas de seguridade
› Control de acceso ás instalacións.
› Procedemento de xestión de incidencias.
› Procedemento ante brechas de seguridade.
› Tratamento de datos por conta de terceiros.
› Procedemento de xestión de currículos.
› Realización de avaliación de impacto.
› Realización de auditorías.
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O noso compromiso co coidado do medio tradúcese nunha
xestión eficiente e sostible de todos os procesos derivados da
nosa actividade.

CONTRIBUCIÓN Á PROTECCIÓN
DA CONTORNA
6.1. COMPROMETIDOS
COA XESTIÓN AMBIENTAL..............................76
6.2. SOSTIBILIDADE AMBIENTAL ..........................78
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6.1.

COMPROMETIDOS
COA XESTIÓN AMBIENTAL

Para Vegalsa-Eroski, a xestión responsable do noso impacto ambiental é un elemento clave para a consecución do desenvolvemento sostible. O noso compromiso céntrase no uso eficiente dos recursos e a súa xestión circular. Traballamos
para fortalecer a nosa posición e manternos aliñados coas premisas globais en materia de circularidade e neutralidade
de carbono.
A nosa forma de actuar parte do compromiso coa lexislación vixente e unha xestión preventiva mediante a aplicación
dos procesos e técnicas máis apropiados para identificar os riscos e mitigar os impactos ambientais derivados. O devandito compromiso establece as nosas bases de precaución para as nosas actuacións en relación cos aspectos ambientais.
Este compromiso está integrado de forma transversal en todos os niveis da compañía e nas súas actuacións. Ademais,
está recollido no noso marco normativo. Para xestionar estes aspectos e impulsar o coidado do medio ambiente, contamos co Código Ético e coa Política Ambiental5 como mecanismos transversais de obrigado cumprimento. A través deste
marco normativo establécense as directrices e responsabilidades que todas as persoas que formamos Vegalsa-Eroski
debemos compartir e respectar co obxectivo de minimizar o noso impacto ambiental.

POLÍTICA AMBIENTAL
› 1. Actitude proactiva en materia ambiental e garantía do cumprimento normativo.
› 2. Prevención da contaminación e redución do impacto ambiental derivado da actividade.
› 3. Traballar na mellora continua dos aspectos ambientais.
› 4. Incluír aspectos ambientais no desenvolvemento de produtos e servizos.
› 5. Impulsar actitudes colaborativas de todas as persoas para alcanzar un desenvolvemento sostible.
Contribución á protección da contorna

› 6. Establecer canles de comunicación fluídas.

76
5

Política Ambiental Grupo Eroski
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6.2.

SOSTIBILIDADE AMBIENTAL

En Vegalsa-Eroski traballamos diariamente por seguir mellorando o noso desempeño ambiental co obxectivo de mitigar o impacto da nosa actividade. Para ser unha compañía máis sostible depositamos os nosos esforzos na optimización
do consumo dos recursos necesarios para obter os nosos produtos e ofrecer os nosos servizos.
Ademais, impulsamos accións concretas de sensibilización e concienciación para a mellora ambiental da contorna mediante recollidas de residuos ou actividades que apoian a loita contra o cambio climático.

MATERIAIS
MATERIAIS UTILIZADOS EN PRODUTOS E ENVASES DECLARADOS
AOS SISTEMAS COLECTIVOS DE RESPONSABILIDADE AMPLIADA
DE PRODUTOR EN 2021


   



 

Contribución á protección da contorna



78



  



 







 
 
 
 







MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENVASAR
EN PUNTOS DE VENDA 










 































  

  

    






































   

BOLSAS DE VENDA

REEMPREGO DE CAIXAS E PALÉS DE PLÁSTICO 




 

























En Vegalsa-Eroski mantemos o obxectivo de reducir o noso consumo de plástico convencional en envases e embalaxes.
Ademais, impulsamos o reemprego de materiais mediante o retorno do 100% das caixas plásticas utilizadas. Por outra
banda, os envases utilizados na nosa gama ecolóxica de produtos frescos de marca propia teñen en conta criterios ambientais e de ecodeseño. Desta forma, contamos con envases compostables e fomentamos produtos de proximidade.

MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021

  
    
 
  
       
 
        
  
   
 

79

Ademais, da mesma forma, para reducir o uso de bolsas de plástico convencionais incluímos solucións sostibles como
bolsas de papel con selo FSC mixto, bolsas compostables ou mallas reempregables para a compra de froita e verdura a
granel. Para reducir o consumo de papel impulsamos o recibo dixital dentro da nova versión da App de EROSKI.

RESIDUOS
RESIDUOS XERADOS POR TIPO E MÉTODO DE ELIMINACIÓN
(TONELADAS)
RESIDUOS NON PERIGOSOS

2021

2020

2019

11.812,84

12.223,36

11.347,81

Reciclaxe

8.795,37

9.241,54

8.386,13

Vertedoiro

573,32

570,62

543,29

Valorización

2.444,15

2.411,20

2.418,39

RESIDUOS PERIGOSOS

9,22

4,95

18,65

Vertedoiro

0,53

0,35

-

Reciclaxe e valorización

10,13

4,60

18,65

RESIDUOS POR TIPO RECOLLIDOS DE CLIENTES PARA A
SÚA RECICLAXE (TONELADAS)
RESIDUOS NON PERIGOSOS

2021

2020

2019

551,68

469,82

564,28

Téxtil

447,76

390,31

488,80

Aceite usado

79,04

79,51

75,48

RAEE NP

24,88

-

-

RESIDUOS PERIGOSOS

34,14

25,53

23,08

Pilas e acumuladores de enerxía

21,15

17,86

19,68

RAEE

9,71

7,67

3,39

Tubos fluorescentes

3,28

-

-
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Contribución á protección da contorna

A axeitada xestión de residuos é un dos piares estratéxicos do noso compromiso co desenvolvemento sostible. Ademais, empregamos mecanismos de reciclaxe e valorización dos residuos xerados pola nosa actividade que promoven un
modelo de economía circular.

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. “RESIDUO CERO”
A nosa estratexia de sostibilidade empresarial contemplou xa no ano 2008 a posta en marcha de medidas que nos
permitisen autoxestionar todos os residuos que xeramos.
Para alcanzar as metas establecidas, puxemos en marcha o programa de sostibilidade "Residuo Cero", a través do cal
implantamos nos nosos establecementos puntos limpos para os nosos clientes, instalamos máquinas compactadoras
de papel e cartón e separamos o plástico, que posteriormente se envía á industria papeleira e plástica respectivamente.

“DESPERDICIO CERO”
Enmarcado no uso eficiente dos recursos e a xestión responsable de residuos derivados da actividade, en Vegalsa-Eroski
orientamos os nosos procesos cara o desperdicio cero co firme obxectivo de garantir que non se desbote ningún alimento.
Dentro da responsabilidade con este compromiso en materia de xestión ambiental con impacto social, alcanzamos o desperdicio cero de alimentos aptos para o consumo nas nosas tendas e plataformas.

80
6

Debido aos sistemas de monitoraxe e medida da información, é un dato incluído por primeira vez en 2021.



EN 2021, ALCANZAMOS NAS NOSAS TENDAS E PLATAFORMAS O DESPERDICIO
CERO DE ALIMENTOS APTOS PARA CONSUMO.

Para iso, centrámonos nunha correcta planificación e xestión do stock, principalmente a través de ferramentas informáticas de axustes de stocks, así como unha axeitada conservación dos alimentos mediante a implantación de boas
prácticas na súa manipulación.
Como mecanismos de apoio para evitar o desperdicio alimentario, realizamos doazóns tanto dende os puntos de venda
coma dende as plataformas. Tamén activamos ofertas de consumo rápido para unha venda anticipada mediante a promoción de artigos frescos. De igual xeito, aproveitamos subprodutos e residuos alimentarios para a alimentación animal, por
exemplo, o pan e os iogures trátanse para a obtención de fariñas, a froita e a verdura destínanse á alimentación animal, e
a carne e o peixe á obtención de graxas.

DOAZÓN
"DESPERDICIO CERO"
(TONELADAS)

2021

2020

2019

5267

835

881

DESPERDICIOS
ENVIADOS A TRANSFORMAR
(TONELADAS)

2021

2020

2019

2.444

2.411

2.418

AUGA
A auga utilizada procede das redes municipais de auga potable e, polo tanto, a xestión da auga distribuída é responsabilidade destas. O abastecemento das redes públicas é utilizado principalmente para as nosas tarefas de limpeza, hixiene
das tendas e fabricación de xeo. En Vegalsa-Eroski fomentamos un uso eficiente da auga como recurso, respectando as
directrices establecidas nas normativas locais onde se atopan as nosas tendas.

2021
181.424

7
En 2021, realizouse un cambio de criterio para contabilizar monetariamente as doazóns correspondentes a “Desperdicio Cero”, sendo
neste exercicio a equivalencia igual a 1,76 euros = 1 kg. Esta actualización do criterio de conversión é o factor principal da redución en
relación con 2020.

Debido aos sistemas de recompilación de información, na Memoria GRI 2021 de Vegalsa-Eroski só preséntase o consumo de auga referente a 2021. O cálculo do consumo de auga foi realizado @teniendo en cuenta, por unha banda, os consumos das nosas insignias de
hipermercados, gasolineiras, sede e plataformas cun consumo total de 36.058 m3. Doutra banda, se han estimados os consumos das
insignias con tendas propias (de efectiva xestión) de Eroski Center, Familia e Cash Record, alcanzando un total de 145.366 m3. A citada
estimación do consumo realizouse mediante unha mostra aleatoria e representativa do consumo en m3 e do custo asociado ao consumo
anual de tendas pertencentes ás insignias indicadas.

8
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AUGA CONSUMIDA (M3) 8

81

ENERXÍA
CONSUMO ENERXÉTICO (KWH)

2021

2020

2019

Electricidade

80.062.982

87.846.925

89.800.000

Gas natural

55.977

183.000

150.000

Diésel9

51.894.485

54.589.928

53.132.791

6.583.290

-

-

Propano
Electricidade de orixe renovable

-

50.000

55.000

CONSUMO ENERXÉTICO
REDUCIÓN ANUAL DO CONSUMO (%)

138.596.734

142.669.853

143.137.791

(2,85%)

(0,33%)

(1,41%)

INTENSIDADE ENERXÉTICA

2021

2020

2019

10

Electricidade

127

132

142

kWh/1.000 € vendas netas

kWh/1.000 € vendas netas

kWh/1.000 € vendas netas

Enmarcado no noso compromiso cun desenvolvemento sostible mediante a mellora ambiental das nosas actividades,
apostamos por modelos de tendas ecoeficientes que nos permiten optimizar o uso dos recursos enerxéticos. Neste
sentido, entre 2015 e 2020, reducimos un 35% o consumo enerxético nos nosos establecementos grazas a este modelo.
As tendas ecoeficientes son máis responsables co ámbito natural mediante a implantación de medidas de eficiencia
enerxética, tanto na iluminación coma na refrixeración e climatización, así como mediante a automatización e monitorización das instalacións.

Contribución á protección da contorna

O noso obxectivo de redución do consumo enerxético, en liña co noso compromiso de eficiencia na xestión do uso de
recursos, lévanos a establecer medidas enerxéticas para avanzar o seu cumprimento tanto nas nosas tendas coma en
instalacións e procesos. As principais medidas que se enmarcan dentro do noso compromiso de redución e eficiencia
enerxética son:
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›

Cambio a iluminación led nas nosas instalacións.

›

Eliminación de fornos de gas.

›

Xestión automatizada de instalacións.

›

Substitución fabricadores refrixerados por auga.

›

Monitorización dos consumos eléctricos.

EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO
EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO
(TONELADAS CO2 EQUIVALENTES)11

2021

2020

2019

3.100,61

1.753,17

1.970,65

Alcance 1

Emisións de GEI relacionadas cos consumos directos de enerxía derivados da actividade da compañía (gas natural e diésel
de vehículos propios).

Alcance 2

Emisións de GEI relacionadas cos consumos indirectos relacionados coa xeración de enerxía eléctrica necesaria para o seu
uso na actividade.

20.015,75

27.232,55

27.838,00

10.920,60

11.413,88

10.838,64

Alcance 3

Emisións de GEI relacionadas con outros consumos indirectos.
Inclúese diésel consumido en transporte por estrada procesos
loxísticos.

34.037





INTENSIDADE DAS EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO*
((GRAMOS DE CO2 EQUIVALENTE/ VENDAS NETAS €))

2021

2020

2019

Ratio emisións/vendas

31,1

37,3

40,5

*As emisións inclúen o alcance 1,2 e 3

REDUCIÓN DAS EMISIÓNS DE GASES
DE EFECTO INVERNADOIRO

2021

2020

2019

Alcance 112

76,86%

-11,04%

-0,65%

Alcance 2

-26,50%

-2,17%

-25,39%

Alcance 3

-4,32%

5,31%

-1,72%

-15,75%





LOXÍSTICA EFICIENTE
Debido a nosa actividade principal, unha loxística eficiente e unha xestión responsable ao longo de toda a cadea de
subministración é fundamental para avanzar na mellora ambiental e garantir o noso compromiso co desenvolvemento
sostible da nosa actividade.
Para iso, impulsamos un aprovisionamento máis eficiente, traballamos para contar con vehículos menos contaminantes,
promovemos plataformas máis sostibles e potenciamos a loxística inversa e a optimización da loxística urbana.

PLATAFORMA LOXÍSTICA MEDIOAMBIENTAL

9

›

Mobiliario de frío.

›

Maquinaria.

›

Mobiliario de calor.

›

Madeiras, plásticos e outros.

›

Mobiliario de aceiro.

Estimouse o consumo de diésel dos vehículos de autónomos en función de km, sendo o consumo estimado 44.943.971 Kwh.

10

En 2021, debido aos mecanismos de rexistro e monitoraxe non se puido medir a electricidade consumida de orixe renovable.

Os factores de emisión utilizados, para o cálculo dos alcances correspondente ás emisións de gases de efecto invernadoiro, son os publicados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e a Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Debido a
dificultades nos sistemas de monitoraxe da información non se tiveron en conta para o cálculo das emisións as necesidades de refrixerantes
consumidos para compensar fugas.
11

12
O aumento das emisións de alcance 1 vén explicado principalmente pola inclusión en 2021 en comparación con anos anteriores da medición do consumo de propano.
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Nela recibimos todo tipo de material inmobilizado proveniente das tendas, como estantes, cestas, cámaras frigoríficas
ou balanzas rexistradoras, entre outros. Na plataforma loxística ambiental é onde decidimos almacenar o material, reparalo ou destruílo. Contamos cun programa electrónico que permite coñecer o estado do produto, a súa orixe, o nivel de
avaría, diagnóstico e posible destino final deste, de acordo a unha clasificación en cinco categorías:
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LEAN & GREEN
A través da nosa participación na plataforma Lean & Green, perseguimos o obxectivo de xerar unha rede de compañías
para liderar a loxística sostible incrementando a capacidade de redución de emisións de CO2.
O obxectivo da plataforma europea é reducir as emisións de CO2 polo menos un 20% nos próximos 5 anos, sendo 2015
o ano base. En Vegalsa-Eroski cumprímolo con creces e superamos o obxectivo establecido. Desta forma, logramos reducir un 25% as emisións de CO2 nos últimos cinco anos (2015-2020).
Como recoñecemento ao excelente labor e implicación na redución de emisións de gases de efecto invernadoiro na
cadea de subministración, a Asociación de Fabricantes e Distribuidores (AECOC) galardoounos coa estrela Lean & Green
por superar o obxectivo de reducir polo menos un 20% as emisións de CO2 nos procesos de loxística e transporte.

SOMOS A PRIMEIRA EMPRESA DO SECTOR DA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
NO ÁMBITO GALEGO QUE OBTÉN O RECOÑECEMENTO LEAN & GREEN
OUTORGADO POR AECOC.

FOMENTO DA EDUCACIÓN E CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
En Vegalsa-Eroski continuamos apoiando iniciativas e proxectos de concienciación ambiental e coidado do ámbito.
O noso propósito co fomento destas actividades é transmitir a importancia de valorar e protexer o medio ambiente e a
repercusión positiva que o seu coidado ten na nosa saúde.
›

“Camiño a camiño”

Contribución á protección da contorna

Por noveno ano consecutivo continuamos colaborando co Concello de Vigo para levar a cabo a iniciativa
"Camiño a Camiño" mediante o financiamento dos percorridos. Este programa consiste na participación da
cidadanía interesada na realización de rutas de sendeirismo que permiten percorrer a contorna natural de
Vigo e a súa bisbarra, gozando de parques naturais e serras.
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›

Sensibilización de boas prácticas mediante a retirada de residuos

›

“Hora do Planeta”
As tendas da nosa rede comercial sumáronse á iniciativa "Hora do Planeta" mediante o apagado dos
rótulos exteriores entre as 20:30 e as 21:30 horas. Ademais, realizamos promoción da iniciativa nos nosos
establecementos e realizamos campañas nas redes sociais para concienciar aos nosos grupos de interese.

MEMORIA VEGALSA-EROSKI 2021

No marco do convenio de colaboración coa Asociación Amicos para o coidado das costas galegas, sumámonos á retirada de residuos nos areais do Concello de Boiro. Nesta edición participaron preto de 40
persoas, entre os que atopaban persoas voluntarias de Vegalsa-Eroski.
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Estamos moi atentos á realidade da nosa contorna e, a través
do noso departamento de RSE, tratamos de fomentar o crecemento económico, social e cultural das comunidades onde
temos presenza.

AVANZAMOS COA SOCIEDADE
7.1. XERANDO VALOR COMPARTIDO .....................88
7.2. IMPULSAMOS O DESENVOLVEMENTO SOCIAL
E OS HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE
NA NOSA CONTORNA .....................................92
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7.1.

XERANDO VALOR COMPARTIDO

Como parte do noso ADN empresarial, a nosa estratexia de Responsabilidade Social avala o noso compromiso social
na promoción e apoio de diversas iniciativas que promovan o crecemento do noso ámbito dende diferentes liñas de
actuación: cooperamos con diferentes asociacións empresariais, fomentamos hábitos de vida saudables, promovemos a
cultura e o emprendemento, así como tamén a inclusión social, prestando axuda aos colectivos máis vulnerables.
Da mesma forma, colaboramos cos nosos grupos de interese, en especial cos nosos clientes, facéndoos partícipes da
consecución dun propósito que se centra en concienciar e sensibilizar sobre a necesidade do seu apoio como mecanismo
clave para poder levar a cabo accións sociais que camiñen cara un crecemento inclusivo das comunidades.
En 2021 volvemos aumentar nun 12% a nosa inversión social, destinando máis de 3,4 millóns de euros a proxectos de
Rse. En liña co noso compromiso social, gran parte deste presuposto estivo dirixido a accións solidarias con entidades
sociais e institucións públicas das zonas nas que temos presenza. Desta forma, mantemos o noso compromiso de inversión destinada á acción social e ao desenvolvemento das comunidades, dos cales 574 mil euros son posibles grazas á
colaboración dos nosos clientes.

ALIANZAS E COOPERACIÓN PARA CONTRIBUÍR A UN IMPACTO POSITIVO NA SOCIEDADE
A nosa filosofía de xeración de valor para a sociedade e o noso compromiso social impúlsanos a formar parte de iniciativas e asociacións establecendo alianzas no ámbito económico e empresarial, social e ambiental, con organizacións que
comparten o noso compromiso co desenvolvemento social e económico sostible.

FUNDACIÓN EROSKI

Avanzamos coa sociedade

En colaboración coa Fundación Eroski promovemos diferentes actuacións de interese social, enmarcadas nas seguintes
liñas de acción:
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›

Promoción e defensa dos consumidores e, en especial, a formación e información ao consumidor.

›

Promoción educativa, cultural e profesional, en especial en materia de hábitos de consumo responsables e de compromiso co ámbito e o medio ambiente.

›

Solidariedade e a promoción asistencial.

›

Investigación, desenvolvemento e innovación en relación cos hábitos de consumo responsables, a alimentación, o medio ambiente e os hábitos de vida
saudables.



“PACTO MUNDIAL”
A través de Grupo EROSKI, dende o ano 2002 estamos adheridos ao "Pacto Mundial" de Nacións Unidas, subscribindo
os "Dez Principios Universais" promulgados por esta iniciativa, sobre dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente
e loita contra a corrupción.
Así mesmo, aliñamos a nosa estratexia e políticas cos "Obxectivos de Desenvolvemento Sostible" da ONU, un conxunto
de obxectivos globais establecidos con horizonte 2030 para erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todos como parte dunha nova axenda de desenvolvemento sostible.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓNS
En Vegalsa-Eroski promovemos un ámbito colaborativo onde o establecemento de novas alianzas, así como a dinamización das que xa temos, supoñen unha forza empresarial para afrontar de forma coordinada os novos retos sociais e
económicos.
Por este motivo, establecemos vínculos con diferentes organizacións empresariais de ámbito local, nacional e internacional, que mantivemos e mesmo reforzamos. En 2021 formamos parte das seguintes asociacións:
›

Confederación Empresarios Galicia
(CEG).

›

Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

›

Clúster Alimentación de Galicia
(CLUSAGA).

›

Confederación Empresarios Coruña
(CEC).

›

Nordés Club Empresarial.

›

Clúster de Saúde de Galicia (CSG).

›

Asociación de Empresarios AGRELA.

›

Asociación Empresarios Hostelería A Coruña.

›

Asociación Española de Directivos
de Sostenibilidade (DIRSE).

›

Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón – Arteixo.

›

Asociación Polígono de O Ceao
(Lugo).

›

Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom).

›

Confederación de Empresarios de
Ourense (CEO).

›

Club financieiro de Vigo (Círculo
de Empresarios de Galicia).

›

Confederación de Empresarios de
Ferrolterra, Eume e Ortegal.

›

Asociación de Cadeas Españolas
de Supermercados.

Joaquín González Iglesias, director
Xeral de Vegalsa-Eroski, recolleu da
man do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a medalla
de Ouro do Círculo de Empresarios
de Galicia.
Un recoñecemento a contribución empresarial do director xeral
de Vegalsa-Eroski ao desenvolvemento económico de Galicia, nomeandoo ademáis socio distinguido desta institución.
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MEDALLA DE OURO DO
CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA
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IMPULSAMOS A ACCIÓN SOCIAL. DOAZÓNS SOLIDARIAS
Grazas ao apoio e solidariedade dos nosos clientes, xunto cos nosos propios recursos, seguimos impulsado as doazóns
a favor de diversas ONG e entidades benéficas. Fixémolo a través da achega de alimentos e de axudas económicas.
En Vegalsa-Eroski contamos, ademais, con descontos cun marcado carácter social, como a Tarxeta de Benvida da
Xunta de Galicia e a Tarxeta de Familia Numerosa da Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN). Nos nosos
puntos de venda aplicamos un desconto a través das citadas tarxetas, o que supuxo un aforro total para as familias de
615.360 euros durante 2021.

“CÉNTIMO SOLIDARIO”
Con esta acción, os clientes de Vegalsa-Eroski poden decidir engadir uns céntimos a súa compra e destinar esa cantidade á causa social activa nese momento. Dende a súa posta en marcha, recadáronse a través das iniciativas vinculadas
a este programa 289.164 euros.

Avanzamos coa sociedade

Este ano incorporamos novas causas solidarias como, por exemplo, a colaboración coa Fundación Ana Bella e o Fondo
de Becas Soledad Cazorla na axuda ás mulleres e menores vítimas da violencia de xénero.

90

“GRAN RECOLLIDA DE FESBAL”
Un ano máis continuamos colaborando cos Bancos de Alimentos de Galicia, Asturias e Castela e León, a través da Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Fíxose a través de doazóns económicas dos clientes ao seu paso
por caixa xa que, en 2021, debido á situación sanitaria, non puidemos realizar recollidas físicas de produtos nas tendas.
En total recadáronse 132.934 euros.



“BASTÓNS SOLIDARIOS”
A campaña "Bastóns solidarios" contribúe a dar visibilidade e sensibilizar sobre as enfermidades raras. Para iso,
Vegalsa-Eroski doou 4.000 euros dirixidos á Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (FEGEREC).

“TOTE BAGS SOLIDARIAS”
A principios de xullo lanzamos unha campaña en colaboración coa Cruz Vermella para a venda solidaria de tote bags de
algodón orgánico, alcanzando máis de 16.500 bolsas vendidas. Unha campaña que busca reducir as desigualdades entre
nenos e nenas en risco de exclusión social, colaborando para mellorar o seu rendemento ao longo de toda a etapa escolar.

DOAZÓN DE MÁSCARAS
En colaboración coas entidades sociais coas que cooperamos dende hai anos, continuamos doando máscaras para
axudar a mitigar a expansión do virus da COVID-19.

“DONACIÓN LA PALMA”
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Debido á situación de emerxencia vivida na illa de La Palma, durante o mes de outubro doamos 0,10 euros por cada
quilo de plátanos EROSKI Natur e Gabaceras vendidos. Ademais, os nosos clientes realizaron doazóns voluntarias, aliñados coa responsabilidade social que caracteriza as nosas enseñas. En total, recadáronse 108.146,42 euros que, en colaboración con Cruz Vermella, se destinaron ás familias damnificadas pola erupción do volcán.
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7.2.

IMPULSAMOS O DESENVOLVEMENTO SOCIAL E OS HÁBITOS DE VIDA
SAUDABLE NA NOSA CONTORNA

Aliñado co noso modelo de negocio e a nosa actividade principal, seguimos promovendo o consumo responsable, así
como hábitos de vida saudable, tanto mediante a alimentación coma a través da promoción do deporte.
Por unha parte, queremos poñer en valor un ámbito inclusivo mediante a integración en termos de igualdade social e
laboral. Por outra banda, continuamos mantendo o noso apoio a aquelas iniciativas que poñan en valor a cultura propia,
adquirindo especial relevancia nunha época marcada polas dificultades da situación sociosanitaria.

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE
Mantémonos fieis ao noso compromiso de promover unha vida activa e saudable dentro da nosa responsabilidade
social. Colaboramos con diferentes iniciativas para a concienciación e sensibilización sobre a necesidade dunha nutrición
equilibrada e hábitos para unha vida sa, así como a correcta comunicación e a práctica do deporte.

PROMOCIÓN DA DIETA ATLÁNTICA
A través do acordo que formalizamos en 2019 coa Fundación Dieta Atlántica, colaboramos con esta organización para
a posta en marcha de diversas accións que permitan divulgar un modelo de alimentación saudable centrado na dieta
atlántica entre a sociedade. Un exemplo diso son os diferentes eventos postos en marcha durante 2021, como charlas,
accións nos nosos establecementos e elaboración de receitarios, entre outras.

XORNADA "COMUNICAR É SAÚDE"
A primeira Xornada de Divulgación Social "Comunicar é Saúde" desenvolveuse dentro do marco de actividades da
Cátedra de Compromiso Social, Comunicación e Reputación Corporativa de Vegalsa-Eroski e a Universidade dá Coruña
(UDC). Esta xornada, celebrada virtualmente, contou coa participación de máis de 150 asistentes entre os que se atopaban académicos, profesionais e alumnos vinculados á comunicación e a saúde. O principal obxectivo da xornada foi
promover unha comunicación responsable, velando pola saúde e mellorando a calidade de vida do cidadán.

Avanzamos coa sociedade

COLABORACIÓN CON BASQUET CORUÑA
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A través do patrocinio e a colaboración con Basquet Coruña queremos fomentar hábitos de vida saudables, o desenvolvemento social, a concienciación dos máis novos e a solidariedade no deporte, mediante a realización de diferentes
talleres de saúde e de sostibilidade, así como prácticas deportivas potenciando a promoción do deporte.

CONTORNO INCLUSIVO E CULTURA
Mantemos o noso apoio cara iniciativas de sensibilización coas diferentes realidades que conviven na nosa comunidade,
promovendo a diversidade e integración de todas as persoas en igualdade de oportunidades. Continuamos avalando o
ámbito cultural nunha época especialmente delicada debido á situación de restricións vinculadas á pandemia da COVID-19.



CÁTEDRA DE COMPROMISO SOCIAL, COMUNICACIÓN E REPUTACIÓN CORPORATIVA
Enmarcado na colaboración universidade-empresa, promovemos a Cátedra de Compromiso Social, Comunicación e
Reputación Corporativa mediante o convenio de colaboración asinado entre Vegalsa-Eroski e a Universidade da Coruña (UDC).
O obxectivo da Cátedra é promover unha comunicación
comprometida e responsable nas organizacións, de forma
que axude á sociedade a través da formación, a investigación, a transferencia de coñecemento e iniciativas relacionales e de proxección social.

“IV XORNADA DE RSE”

PROMOCIÓN DO EMPREGO
Renovamos o noso convenio, vinculado ao Plan
de Emprego de Cruz Vermella, para promover o
emprego de persoas solicitantes de asilo e protección internacional. As liñas de colaboración
deste acordo xiran en torno a tres eixes de actuación: impartición de talleres de emprego, publicación de ofertas de traballo e formacións a través
de prácticas non laborais nos establecementos
de Vegalsa-Eroski.
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Este ano celebramos a cuarta edición da nosa Xornada de Responsabilidade Social Empresarial, baixo o lema:
“Diversxs. O resto é igual”, enmarcada no noso compromiso estratéxico coa Rse. Nesta xornada tratáronse temas dende
diferentes perspectivas e ámbitos como poden ser a solidariedade, o emprego de colectivos en risco de exclusión social,
a aposta pola produción local e o proxecto "Eroski Inclusive", un proxecto da compañía que pon en valor a xeración de
espazos inclusivos nas tendas que fomenten a igualdade e a diversidade.
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COLABORACIÓN CON PERSOAS CON SÍNDROME DE DOWN
Co obxectivo de promover unha sociedade solidaria e diversa que fomente a inclusión social
e laboral, mellorando a calidade de vida de todas as persoas, colaboramos con Down Coruña para impulsar unha inclusión efectiva das
persoas con síndrome de Down. Nesta ocasión, colaboramos mediante a adquisición de
calendarios enmarcado no proxecto Ecofriendly21 para facilitar as saídas profesionais e
coa achega de produto para o seu novo establecemento de hostalaría en A Coruña, o
Quiosco Down Experience.

CONMEMORACIÓN DO "DÍA DAS LETRAS GALEGAS"
Seguimos poñendo en valor as nosas letras sumándonos á conmemoración anual que realiza a Xunta de Galicia ás figuras máis destacadas da literatura galega. Este ano, a homenaxeada foi a escritora lucense Xela Arias.

VIII CARRERA DE OBSTÁCULOS POLA INTEGRACIÓN ENKI
Este ano retomouse a carreira presencial, mobilizando máis de 4.000 persoas, despois de
que en 2020 se tivese que realizar a primeira
edición virtual debido á situación sociosanitaria pola COVID-19.
Este evento ten como obxectivo visibilizar a
colectivos e persoas con diversidade a través do deporte. Como noutras edicións, colaboramos co obstáculo "Bomba de fariña
Vegalsa-Eroski" e, ademais, achegáronse
produtos para o avituallamento de todos os
participantes e voluntarios da organización.

Avanzamos coa sociedade

PREMIO “ÁCCESIT RSC-VEGALSA-EROSKI. EMPRENDE CORUÑA 2021”
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Seguimos colaborando coa Asociación de
Novos Empresarios da Provincia de A Coruña
(AJE) no marco dos XXII premios Emprende
Coruña 2021, que por cuarto ano consecutivo
recoñece a innovación e as iniciativas emprendedoras da provincia galega.
En 2021, entregamos o premio "Áccesit
RSC-Vegalsa-Eroski" a Ruteart, unha plataforma web con experiencias viaxeiras innovadoras, mediante rutas únicas e sostibles, ofrecendo unha alternativa aos grandes circuítos
turísticos.



“CAMIÑO ESCENA NORTE”
Enmarcado no noso compromiso de apoio ao desenvolvemento cultural, patrocinamos a terceira edición da iniciativa
de intercambio artístico "Camiño Escena Norte". Este proxecto ten como obxectivo a posta en valor da diversidade cultural e lingüística mediante a produción escénica galega, asturiana, cántabra e vasca a través de diversas actividades como
talleres ou encontros profesionais.

APOIO CULTURAL A FESTIVAIS GALEGOS
Queremos seguir impulsando e apoiando o panorama cultural de Galicia e, polo tanto, dentro do noso compromiso
promovemos a nosa colaboración mediante o patrocinio de citas estivais tan relevantes no panorama musical como o
"Morriña Fest" (Culleredo), o "Resurrection Fest" (Viveiro) e o "Caudal Fest" (Lugo). Dada a situación actual de pandemia,
cremos necesario fortalecer aínda máis o noso compromiso coa escena cultural.

XACOBEO 2021
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Formalizamos a nosa colaboración co "Ano San Xacobeo 2021-2022" como patrocinador oficial, cunha achega de
900.000 euros para a promoción, difusión e divulgación de diferentes actividades do programa que se desenvolverá
durante os anos 2021 e 2022. A nosa colaboración diríxese especialmente á realización de actividades de cultura gastronómica, artes escénicas e sostibilidade.
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A Memoria Anual 2021 de Vegalsa-Eroski foi elaborada seguindo os estándares sinalados por Global Reporting Initiative (GRI)
para informes de sostibilidade.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN E
INFORMACIÓN ADICIONAL
8.1. ALCANCE DA INFORMACIÓN ..........................98
8.2. ÍNDICE DE CONTIDOS GRI................................99
8.3. IMPACTO E IMPLICACIÓN
DOS ASUNTOS MATERIAIS............................110
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8.1.

ALCANCE DA INFORMACIÓN

En Vegalsa-Eroski publicamos a nosa memoria de sostibilidade cunha periodicidade anual dentro do noso compromiso
coa transparencia e resposta aos nosos grupos de interese. A Memoria Anual 2021 realizouse seguindo os principios establecidos por Global Reporting Initiative (GRI) para a elaboración de informes de sostibilidade. Este informe elaborouse
de conformidade coa opción esencial dos estándares GRI.
Neste sentido, a Memoria Anual 2021 foi elaborada seguindo os principios establecidos para definir o contido do informe e asegurar a súa calidade, de forma que os nosos grupos de interese conten con información precisa, clara e fiable
para a toma de decisións, así como compartir as nosas preocupacións e compromisos de maior importancia.
Sempre que non se indique o contrario, as sociedades que conforman a presentación dos resultados e sobre as que se
reporta a presente información recollida neste informe son:
›

Vegonsa Agrupación Alimentaria S.A.
›

Vego Supermercados S.A.U.
›

Mercash Sar S.L.U.

Vegalsa-Eroski realizou a verificación da información anual correspondente ao exercicio da súa actividade e trasladada
no presente documento. Ao final do mesmo inclúese o Informe de verificación externa independente da Memoria Anual
2021.

Criterios de elaboración e información adicional

A información contida no documento responde ao alcance descrito de Vegalsa-Eroski e verificado por AENOR. Ademais, Vegalsa-Eroski presenta a súa información de forma individual, recolléndose a información consolidada de Grupo
na Memoria de Grupo EROSKI (Estado de Información non Financeira), igualmente verificado por AENOR.
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8.2.
Estándar GRI

ÍNDICE DE CONTIDOS GRI

Contido

Resposta/comentario

Páxina

102. Contidos xerais
1. Perfil da organización
102-1

Nome da organización

14

102-2

Actividades, marcas, produtos e servizos

14-15, 2839, 69-70

102-3

Ubicación da sede

102-4

Ubicación das operacións

14, 28-29

102-5

Propiedade e forma xurídica

14, 98

102-6

Mercados servidos

28-39,
69-70

102-7

Tamaño da organización

14, 40-41,
50-51

102-8

Información sobre empregados e outros traballadores

51-53

102-9

Cadea de subministración

62-65

102-10

Cambios significativos na organización e na súa cadea
de subministración

102-11

Principio ou enfoque de precaución

24-29,
68-73

102-12

Iniciativas externas

88-95

102-13

Afiliación a asociacións

89

Declaración de altos executivos responsables da toma
de decisións

4-7

Gambrinus, 11, Polígono A Grela-Bens, 15008 A Coruña.

Non se produciron cambios significativos na cadea de
subministración.

28-29,
62-65

102-14

3. Ética e integridade
102-16

Valores, principios, estándares e normas de conducta

16-18, 24-27

Estrutura de goberno

16-18

4. Goberno
102-18

5. Participación grupos de interese
102-40

Lista dos grupos de interese

42

102-41

Acordos de negociación colectiva

51

102-42

Identificación e selección de grupos de interese

42-44
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2. Estratexia

99

Criterios de elaboración e información adicional

Estándar GRI

100

Contido
Resposta/comentario
Páxina



Estándar GRI

Contido

Resposta/comentario

Páxina

102-43

Enfoque para a participación dos grupos de interese

42-43

102-44

Temas e preocupacións clave mencionados

42-47, 108109

6. Prácticas para a elaboración de informes
102-45

Entidades incluídas en estados financeiros consolidados

98

102-46

Definición dos contidos dos informes e as coberturas
do tema

42-47, 98,
108-109

102-47

Lista dos temas materiais

43-47

102-48

Actualizouse o factor de conversión vinculado ás doazóns de produtos alimenticios, sendo en 2021 1,76 euros
= 1 kg.
Debido a un erro nos mecanismos de rexistro da compañía en relación co aceite usado, foi necesario actualizar o
dato correspondente ao período 2020.

Re expresión da información

98

Corrixiuse o dato de caixas de plástico correspondente
ao período 2020.
42-47, 108109

102-49

Cambios na elaboración de informes

102-50

Período obxecto do informe

Exercicio 2021: 1 de febreiro 2021 a 31 de xaneiro de
2022.

102-51

Data do último informe

Xuño de 2021, correspondente ao exercicio 2020.

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual.

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre o informe

gabriela.gonzalez@vegalsa.es

102-54

Declaración de elaboración do informe de conformidade
cos Estándares GRI

98

102-55

Índice de contidos GRI

100-106

102-56

Verificación externa

98-111

200. Economía
201. Desempeño económico
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

39-41

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

39-41

201-1

Valor económico directo xerado e distribuído

39-41

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

20-21, 3841, 64-65,
92-95

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

20-21, 3841, 64-65,
92-95

204. Prácticas de Adquisición
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

64-65

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

64-65
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203. Impactos económicos indirectos

101

Criterios de elaboración e información adicional

Estándar GRI

102

Contido
Resposta/comentario
Páxina



Estándar GRI

204-1

Contido

Resposta/comentario
En Vegalsa-Eroski consideramos provedores locais
aqueles provedores que teñan o seu domicilio social nas
comunidades autónomas de Galicia, Castela e León e
Asturias.
As localizacións con operacións significativas son nas
que existan tendas de Vegalsa-Eroski e, por tanto, onde
desenvolvemos a nosa actividade comercial.

Proporción de gasto en provedores locais

Páxina

64-65

205. Anticorrupción
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

24-26

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

24-26

205-1

Operacións avaliadas para riscos relacionados coa
corrupción

Analizáronse todas as operacións de Vegalsa-Eroski
á hora de elaborar o noso Programa de Prevención e
Control de Delitos-Riscos Penais.

205-2

Comunicación e formación sobre políticas e procedementos anticorrupción

A comunicación aos nosos traballadores sobre o noso
Programa de Prevención e Control de Delitos-Riscos Penais e o Plan de Cumprimento realizouse en maio 2019,
polo que o 100% dos traballadores e do órgano de goberno de Vegalsa-Eroski recibiron xa unha comunicación
respecto diso. Deuse formación ao 100% dos membros
dos órganos de goberno de Vegalsa-Eroski. En canto ao
persoal, formouse a todo o persoal de sede e plataformas, así como o persoal de todas as tendas excepto
catro. A formación do persoal das citadas catro tendas
pospúxose ata 2022. Por outra banda, nos contratos de
servizos establecidos con provedores inclúese unha cláusula relacionada co noso sistema de compliance.

205-3

Casos de corrupción confirmados e medidas tomadas

Non se identificou ningún caso de corrupción no persoal
en 2021 nin a oficina de cumprimento recibiu ningún
caso de corrupción.

26

300. Medioambiente
301. Materiais
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

76-79

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

76-79

301-1

Materiais utilizados por peso ou volume

301-3

Productos reutilizados e materiales de envasado

78-79

103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

76, 81-83

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

76, 81-83

302-1

Consumo enerxético dentro da organización

82-83

302-3

Intensidade enerxética

82-83

302-4

Redución do consumo enerxético

82-83

78-79

302. Enerxía
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Este ano inclúese información dos envases domésticos de marca propia de alimentación e frescos, bolsas
de caixa e embalaxes de tenda, así como os datos de
materiais de envases e produtos declarados aos Sistemas
Colectivos de Responsabilidade Ampliada de Produtor
(ECOEMBES).

303. Auga e efluentes
103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

76-81

103

Estándar GRI

Contido

Resposta/comentario

303-3

Extracción de auga

Non se realizou ningunha extracción de auga.

303-4

Vertido de auga

Actualmente a compañía non dispón dos mecanismos
necesarios para contabilizar as augas residuais.

303-5

Consumo de agua

Páxina

81

304. Biodiversidad
103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

76,84

304-1

Centros de operacións en propiedade, arrendados ou
xestionados situados dentro de ou xunto a áreas protexidas ou zonas de gran valor para a biodiversidade fóra de
áreas protexidas

O cumprimento da lexislación en materia ambiental
e de biodiversidade, unido a que todos os centros de
Vegalsa-Eroski sitúanse en zonas urbanas, garante o desenvolvemento da actividade en concordancia co respecto
á contorna onde estamos presentes. Vegalsa-Eroski, do
mesmo xeito que Grupo Eroski, está presente en provincias e comunidades autónomas nas que gran parte do
seu territorio se consideran espazos de gran valor para a
biodiversidade, por exemplo Galicia. Isto condiciona a que
algunhas tendas se sitúen en localizacións afectadas por
algunha figura de protección. Durante 2021 non se realizou ningunha apertura de establecemento propio situada
baixo figuras de protección destacadas.

304-2

Impactos significativos das actividades, os produtos e os
servizos na biodiversidade

Non se dispón desta información máis aló dos produtos
con selo en sostibilidade ambiental.

305. Emisións
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

76, 82-83

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

305-1

Emisións directas de GEI (alcance 1)

76, 82-83

305-2

Emisións indirectas de GEI ao xerar enerxía (alcance 2)

82-83

305-3

Outras emisións indirectas de GEI (alcance 3)

82-83

305-4

Intensidade das emisións de GEI

82-83

305-5

Redución das emisións de GEI

82-83

103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

76-81

103-3

Evaluación do enfoque de xestión

76-81

306-1

Xeneración de residuos e impactos significativos relacionados cos residuos

76-81

306-2

Xestión de impactos significativos relacionados cos
residuos

76-81

Criterios de elaboración e información adicional

306. Residuos

Os residuos xerados que se presentan son aqueles
tratados por xestores especializados, seleccionados
co criterio de que a reciclaxe e a valorización sexan os
tratamentos aplicados na maioría dos casos. Non se
dispón da información sobre os residuos sólidos urbanos
recollidos polos servizos municipais.

306-3

Residuos xenerados

306-4

Residuos non destinados a eliminación

80-81

306-5

Residuos destinados a eliminación

80-81

80-81

307. Cumplimiento ambiental
103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

307-1

Incumprimento da lexislación e normativa ambiental

104

76
En 2021 Vegalsa-Eroski non tivo multas, nin sancións non
monetarias, polo incumprimento da lexislación e normativa en materia ambiental.



Estándar GRI

Contido

Resposta/comentario

Páxina

308. Avaliación ambiental de provedores
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

74

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

74

308-1

Novos provedores que pasaron filtros de avaliación e
selección de acordo cos criterios ambientais

Actualmente Vegalsa-Eroski non realiza avaliación, de
forma individual, a provedores de acordo a criterios ambientais, dependendo neste sentido da xestión realizada
desde Grupo. A este respecto en 2021, en Grupo EROSKI
un 8% do total de provedores comerciais son provedores de produtos ecolóxicos ou con outros selos en
sostibilidade, como FSC, MSC ou GGN, que tiveron que
cumprir criterios ambientais á hora de ser seleccionados. En 2020 e 2019 os provedores baixo estes criterios
representaban, respectivamente, o 11% e o 2% do total de
provedores comerciais.

400. Sociedade
401. Emprego
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

50-53

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

50-53

401-1

Novas contratacións de empregados e rotación de
persoal

101-102

401-2

Beneficios para os empregados a tempo completo
que non se dan aos empregados a tempo parcial ou
temporais

401-3

Permiso parental

Non hai diferenza nos beneficios ofrecidos aos empregados en función do seu tipo de xornada.
53

402. Relacións traballador-empresa
103-2

402-1

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

Prazos de aviso mínimos sobre cambios operacionais

54
Os prazos mínimos sobre cambios de operacións establécense atendendo e respectando a legalidade vixente.
O proceso de diálogo social coas persoas traballadoras é
o indicado no Estatuto dos Traballadores para negociar
convenios colectivos, EREs, etc.

103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

54-55

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

54-55

403-1

Sistema de xestión da saúde e a seguridade no traballo

54

403-2

Identificación de perigos, avaliación de riscos e investigación de incidentes

54-55

403-4

Participación dos traballadores, consultas e comunicación sobre saúde e seguridade no traballo

54

403-5

Formación de traballadores sobre saúde e seguridade
no traballo

55

403-6

Fomento da saúde dos traballadores

54-55

403-9

Lesións por accidente laboral

55

403-10

Doenzas e enfermidades laborais

55
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403. Saúde e seguridade no traballo

105

Estándar GRI

Contido

Resposta/comentario

Páxina

404. Formación e ensinanza
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

56-58

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

56-58

404-1

Media de horas de formación ao ano por empregado

58

404-2

Programas para mellorar as aptitudes dos empregados e
programas de axuda á transición

56-57

404-3

Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións periódicas do desempeño e desenvolvemento profesional

58

405. Diversidade e igualdade de oportunidades
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

58-59

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

58-59

405-1

Diversidade nos órganos de goberno e empregados

16, 59

406. Non discriminación
103-2

406-1

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

Casos de discriminación e accións correctivas emprendidas

26, 58
Durante 2021 non se detectou ningunha conduta discriminatoria.
Ademais, a través de Grupo, realízanse mediante as centrais de compras en Asia auditorías de control aos nosos
provedores a nivel nacional. Non mostrando incumprimentos significativos en materia de dereitos humanos
ou laborais, cualificadas como conformes por terceiras
partes, polo que todas as empresas auditadas superaron
a mesma.

407. Liberdade de asociación e negociación colectiva

Criterios de elaboración e información adicional

103-2

106

407-1

24-27,
62-63

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

Operacións e provedores cuxo dereito á liberdade de
asociación e negociación colectiva podería estar en risco

Durante 2021 non se rexistraron casos de vulneración
do dereito á liberdade de asociación e de negociación
colectiva.
Neste sentido, todos os provedores que manteñan unha
relación comercial coa nosa compañía deben aceptar os
requirimentos da Organización Internacional do Traballo
(OIT).
Ademais, a través de Grupo, realízanse mediante as centrais de compras en Asia auditorías de control aos nosos
provedores a nivel nacional. Non mostrando incumprimentos significativos en materia de dereitos humanos
ou laborais, cualificadas como conformes por terceiras
partes, polo que todas as empresas auditadas superaron
a mesma.

408. Traballo infantil
103-2

408-1

24-27,
62-63

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

Operacións e provedores con risco significativo de casos
de traballo infantil

Durante 2021 non se rexistraron casos de traballo infantil.
Neste sentido, todos os provedores que manteñan unha
relación comercial coa nosa compañía deben aceptar os
requirimentos da Organización Internacional do Traballo
(OIT).
Ademais, a través de Grupo, realízanse mediante as centrais de compras en Asia auditorías de control aos nosos
provedores a nivel nacional. Non mostrando incumprimentos significativos en materia de dereitos humanos
ou laborais, cualificadas como conformes por terceiras
partes, polo que todas as empresas auditadas superaron
a mesma.



Estándar GRI

Contido

Resposta/comentario

Páxina

409. Traballo forzoso ou obrigatorio
103-2

409-1

24-27,
62-63

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

Operacións e provedores con risco significativo de casos
de traballo forzoso ou obrigatorio

Durante 2021 non se rexistraron casos de traballo forzoso ou obrigatorio.
Neste sentido, todos os provedores que manteñan unha
relación comercial coa nosa compañía deben aceptar os
requirimentos da Organización Internacional do Traballo
(OIT).
Ademais, a través de Grupo, realízanse mediante as centrais de compras en Asia auditorías de control aos nosos
provedores a nivel nacional. Non mostrando incumprimentos significativos en materia de dereitos humanos
ou laborais, cualificadas como conformes por terceiras
partes, polo que todas as empresas auditadas superaron
a mesma.

410. Prácticas en materia de seguridade
103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

410-1

Persoal de seguridade capacitado en políticas ou procedementos de dereitos humanos

24-27,
62-63
O servizo de seguridade está subcontratado, descoñecendo a formación en materia de dereitos humanos e
sendo responsabilidade da empresa contratada.

411. Dereitos pobos indíxenas
103-2

411-1

24-27,
62-63

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

Casos de violacións dos dereitos dos pobos indíxenas

Durante 2021 non se rexistraron casos de violacións dos
dereitos dos pobos indíxenas.
Neste sentido, todos os provedores que manteñan unha
relación comercial coa nosa compañía deben aceptar os
requirimentos da Organización Internacional do Traballo
(OIT).
Ademais, a través de Grupo, realízanse mediante as centrais de compras en Asia auditorías de control aos nosos
provedores a nivel nacional. Non mostrando incumprimentos significativos en materia de dereitos humanos
ou laborais, cualificadas como conformes por terceiras
partes, polo que todas as empresas auditadas superaron
a mesma.

412. Avaliación dos dereitos humanos
24-27,
62-63

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

412-1

Operacións sometidas a revisións ou avaliacións de
impacto sobre os dereitos humanos

A través de Grupo, realízanse mediante as centrais
de compras en Asia auditorías de control aos nosos
provedores a nivel nacional. Non mostrando incumprimentos significativos en materia de dereitos humanos
ou laborais, cualificadas como conformes por terceiras
partes, polo que todas as empresas auditadas superaron
a mesma.
Neste sentido, Grupo EROSKI realizou 9 auditorías a provedores de importación en 2021. Requiríronse melloras
que se implementarán e farase seguimento das mesmas
en 2022.
Así mesmo, en 2020 realizáronse 26 auditorías de BSCI
ou SEDEX. Todas superaron tamén a auditoría ao non
haber non conformidades críticas.
En 2019 levaron a cabo 35 auditorías a provedores a
nivel nacional de BSCI, SEDEX ou SA8000. Todas superaron tamén a auditoría ao non haber non conformidades
críticas.

412-2

Formación de empregados en políticas ou procedementos sobre dereitos humanos

En 2021, por casuísticas especiais do período, non se
realizaron formación en materia de dereitos humanos.

412-3

Acordos e contratos de investimento significativos con
cláusulas sobre dereitos humanos ou sometidos a avaliación de dereitos humanos

O 100% dos provedores que manteñan unha relación
comercial coa nosa compañía deben aceptar os requirimentos da Organización Internacional do Traballo (OIT).
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Estándar GRI

Contido

Resposta/comentario

Páxina

413. Comunidades locais
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

64-65,
88-96

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

64-65,
88-96

413-1

Operacións con participación da comunidade local, avaliacións do impacto e programas de desenvolvemento

64-65,
88-96

414. Avaliación social dos provedores
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

62-63

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

62-63

414-1

414-2

Novos provedores que pasaron filtros de selección de
acordo cos criterios sociais

Todos os provedores que manteñan unha relación comercial coa nosa compañía deben aceptar os requirimentos
da Organización Internacional do Traballo (OIT).
Ademais, debido a que nos adecuamos á xestión de
Grupo Eroski, no caso de provedores de EROSKI Natur
co selo GGN de acuicultura, teñen que superar a Avaliación de Riscos GLOBALG.A.P. nas Prácticas Sociais para
poder fornecernos.

Impactos sociais negativos na cadea de subministración
e medidas tomadas

A través de Grupo, realízanse mediante as centrais de
compras en Asia auditorías de control aos nosos provedores. Non mostrando incumprimentos significativos en
materia de dereitos humanos ou laborais, cualificadas
como conformes por terceiras partes, polo que todas as
empresas auditadas superaron a mesma.
Neste sentido, Grupo EROSKI realizou 9 auditorías a provedores de importación en 2020. Requiríronse melloras
que se implementarán e farase seguimento das mesmas
en 2022.

Criterios de elaboración e información adicional

415. Política pública
103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

415-1

Contribución a partidos e/ou representantes políticos

Non se rexistrou ningunha contribución económica a
partidos políticos en 2021.

416. Saúde e seguridade dos clientes
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

68-73

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

68-73

416-1

Avaliación dos impactos na saúde e seguridade das
categorías de produtos ou servizos

68-70

417. Marketing e etiquetado
103-1

Explicación do tema material e a súa cobertura

45-47, 108109

103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

68-70

103-3

Avaliación do enfoque de xestión

68-70

417-1
108

16-19, 24

Requirimentos para a información e a etiquetado de
produtos e servizos

O 100% dos nosos produtos inclúe a información de
etiquetado obrigatoria pola lexislación existente. Por
exemplo, en alimentos inclúese a listaxe de ingredientes,
alérxenos, información nutricional, datas de consumo
preferente ou caducidade, lote, condicións especiais de
conservación e utilización, se procede, etc. Ademais, nos
produtos de marca propia inclúese información adicional
como o semáforo nutricional.

68-70



Estándar GRI

Contido

Resposta/comentario

Páxina

418. Privacidade do cliente
103-2

O enfoque de xestión e os seus compoñentes

418-1

Reclamacións fundamentadas relativas a violacións da
privacidade do cliente e de perda de datos do cliente

72-73
En 2021 en Vegalsa-Eroski non consta ningunha reclamación relativa a violacións da privacidade do cliente e
perda de datos.

419. Cumprimento socioeconómico
O enfoque de xestión e os seus compoñentes

419-1

Incumprimento das leis e normativas nos ámbitos social
e económico

26, 39
En 2021 Vegalsa-Eroski non tivo multas en relación co
incumprimento das leis ou normativas en materia social
ou económica.
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8.3.

IMPACTO E IMPLICACIÓN DOS
ASUNTOS MATERIAIS

Exponse os temas máis relevantes que contan cunha relación e importancia coa actividade de Vegalsa-Eroski, definindo onde se produce o impacto do asunto material (fose e/ou dentro da organización), a implicación de Vegalsa-Eroski
(directa e indirecta) e unha análise cualitativa sobre a súa materialidade e impacto ambiental-social.

Asunto Material

Produtos competitivos en
calidade/prezo

Saúde e seguridade dos
clientes

Criterios de elaboración e información adicional

Cadea de subministración
responsable, trazable e
produción local

110

Servizo de atención ao
cliente

Dereitos humanos

Onde se produce o impacto

Fóra e dentro da organización

Fóra e dentro da organización

Fóra da organización

Fóra da organización

Fóra e dentro da organización

Implicación
de Vegalsa-Eroski

Impacto e Materialidade
ambiental-social

Directa e indirecta

A relación calidade/prezo dos produtos de
Vegalsa-Eroski ten un impacto alto no desenvolvemento social por tratarse de produtos
básicos e no ambiental polo impacto na súa
produción e distribución.

Directa e indirecta

Impacto medio na saúde e seguridade dos
clientes pola capacidade de chegada de
Vegalsa-Eroski á poboación a través dos produtos que distribúe e dos centros de traballo,
onde se establecen garantías de calidade e
control da seguridade, especialmente para
produtos alimenticios e de hixiene persoal.

Directa

A actividade de Vegalsa-Eroski ten un
impacto alto neste tema pola capacidade de
xerar desenvolvemento social e económico
nas comunidades onde opera a través do
impulso as súas cadeas de subministración.
A súa chegada a este tipo de provedores
e a capacidade de relación co consumidor
final pode impulsar vías para fomentar comportamentos sostibles entre provedores, así
como para ampliar o mercado para produtos
máis respectuosos cos dereitos sociais e coa
contorna.

Directa

O servizo de atención ao cliente ten un
impacto medio nos consumidores xa que
responde as súas necesidades en canto
a preferencias de produto e sistemas de
compra (compras experiencias, online etc.);
permite atender as necesidades de colectivos vulnerables como os seniors e promoven
un consumo de calidade e sostible.

Directa e indirecta

Impacto alto tanto na relación de
Vegalsa-Eroski cos seus empregados e o
establecemento de garantías para o cumprimento dos dereitos humanos na cadea de
subministración. Por outra banda, a actividade de Vegalsa-Eroski cobre un servizo básico
que favorece o acceso a dereitos fundamentais como a alimentación.

Emprego estable, de calidade e desenvolvemento
profesional

Fóra e dentro da organización

Directa

Vegalsa-Eroski ten un impacto alto pola
capacidade de xerar emprego de calidade
entre os seus propios empregados, incluíndo
a xeración de emprego en zonas dispersas
e entre colectivos diversos. Ademais, esta
capacidade esténdese a súa cadea de valor a
través das súas relacións comerciais.

Seguridade e saúde laboral

Dentro da organización

Directa

Ten un impacto alto pola actividade nos seus
propios centros de traballo e a súa capacidade de tracción na súa cadea de valor. O impulso a un ámbito de traballo seguro implica
un impacto positivo nesta materia.

Asunto Material

Desperdicio alimentario

Onde se produce o impacto

Fóra e dentro da organización

Implicación de
Vegalsa-Eroski

Impacto e Materialidade
ambiental-social

Directa

As medidas implantadas para reducir o
desperdicio teñen alto impacto tanto nas
súas operacións como promovendo bos
hábitos entre os consumidores e na cadea de
subministración.

Transformación dixital,
protección de datos e seguridade da información

Fóra e dentro da organización

Directa

Impacto medio marcado pola relevancia
de garantir a protección de datos dos seus
distintos grupos de interese, especialmente
en accións promocionais. En canto á dixitalización o impacto no desenvolvemento social
é baixo.

Xestión circular de residuos

Fóra e dentro da organización

Directa e indirecta

Impacto alto pola xeración de residuos en
produción, distribución, empaquetado e
ingredientes e a capacidade de chegada ao
consumidor final para promover hábitos máis
sostibles.

Ética, cumprimento, bo
goberno e transparencia

Dentro da organización

Directa

Toda a regulación, estándares incentivan
as empresas a ser transparentes cos seus
grupos de interese para que rendan contas
do seu desempeño, establezan procesos de
mellora e relacións de confianza. Trátase dun
impacto alto.

Promoción e formación
de hábitos de consumo
responsable

Fóra da organización

Directa e indirecta

Impacto alto pola capacidade de cambiar hábitos de consumo e promocionar o consumo
responsable a través dos produtos que pon a
disposición do consumidor, os seus centros e
campañas de formación e sensibilización.

Directa

Xerar un ámbito de traballo atractivo para os
empregados que fomente a súa retención e
desenvolvemento ten un impacto medio na
calidade de vida dos empregados e da súa
contorna.

Atracción e retención de
talento

Fóra e dentro da organización

Apoio ás comunidades
locais, creación de valor e
impacto socioeconómico

Fóra e dentro da organización

Directa e indirecta

Impacto alto na creación de valor socioeconómico xa que cobre necesidades básicas da
poboación en condicións de calidade prezo.
Ademais, é un actor xerador de emprego
local con chegada a territorios dispersos e de
riqueza pola acción con provedores.

Diversidade, igualdade e
inclusión

Fóra e dentro da organización

Directa

Impacto alto en emprego de colectivos
menos representados e por pór a disposición
produtos especializados para determinadas minorías, fomentando a igualdade e
inclusión.
Impacto alto pola pegada climática en toda a
cadea de valor e a capacidade de minimizar
o impacto a través de accións de consumo
responsable de recursos, eficiencia enerxética e tracción coa cadea de valor. Ademais,
conta con ampla chegada ao consumidor.

Cambio climático e
Consumo responsable de
recursos (materiais, enerxía e auga)

Fóra e dentro da organización

Directa e indirecta

Diálogo e compromiso cos
grupos de interese

Fóra e dentro da organización

Directa

O diálogo cos grupos de interese ten un
impacto alto porque permite ás organizacións coñecer e responder as demandas e
expectativas da súa contorna.

Conciliación e desconexión
laboral.

Fóra e dentro da organización

Directa

As accións de Vegalsa-Eroski en materia
de conciliación teñen un impacto medio na
calidade de vida dos seus empregados e da
súa contorna.

Directa

Os compromisos adquiridos por
Vegalsa-Eroski teñen un impacto medio pola
súa capacidade de chegada á poboación
xeral a través dos seus establecementos e en
toda a súa cadea de valor, especialmente co
sector primario e secundario.

Directa

As medidas de accesibilidade desenvolvidas
por Vegalsa-Eroski teñen un alto impacto na
calidade de vida das persoas con discapacidade por facilitar o seu acceso a un portfolio
amplo de bens en igualdade de condición.

Directa

Impacto medio pola capacidade de axudar
aos consumidores a tomar decisións informadas e acorde coas súas necesidades, así
como de pór en valor e dar visibilidade a
empresas responsables, alimentos máis saudables ou restricións alimentarias.

Valores e compromisos de
responsabilidade social da
organización

Accesibilidade para as persoas con discapacidade

Prácticas de márketing e
etiquetado responsables

Protección da biodiversidade e ecosistemas na súa
actividade

Fóra e dentro da organización

Fóra e dentro da organización

Dentro da organización

Fóra da organización

Directa e indirecta

Impacto alto polo impacto dos centros en
espazos naturais, así como polo impacto da
cadea de valor, especialmente da produción
agraria e gandeira. A selección de produtos
ten un impacto positivo na promoción de
prácticas de agricultura e gandaría sostible.
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Esta Memoria imprimiuse o 28 de abril,
Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo.

Impreso en papel Lenza Top Recycling 120 gr e 300 gr.
Certificados: Blue Angel, FSC, ECOLABEL
ISO 14001, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015



   


