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Compromís amb un consum sostenible 

EROSKI SUPERA LES 1.650 TONES EN LES SEVES 
COMPRES DE PEIX SOSTENIBLE CERTIFICAT EN EL 

PRIMER SEMESTRE DE L’ANY  

 Del total de les compres, 1.096 tones corresponen al peix amb segell 

MSC, i 555 tones, a la certificació GLOBALGAP. 

 És la primera cadena de distribució minorista a Espanya que supera les 

auditories de les dues certificacions MSC i GLOBALGAP per a la venda de 

peix fresc sostenible al taulell 

 En el seu primer any amb el segell GLOBALGAP, EROSKI ha efectuat més 

de 1.134 tones de compres de peix sostenible amb aquesta certificació 

 El foment d’una activitat més sostenible és l’objectiu dels seus 

Compromisos en Salut i Sostenibilitat, presentats l’exercici passat 
 

Elorrio, 12 de setembre de 2019.- EROSKI avança en el seu compromís amb un 

model alimentari més sostenible i assoleix les 1.651 tones en les seves compres de 

peix sostenible amb certificació MSC i GLOBALGAP. Del total, 1.096 tones 

corresponen a peix sostenible amb el segell MSC que EROSKI comercialitza en 

conserva, congelat i amb la seva marca pròpia EROSKI Natur en el cas del peix 

fresc, i 555 tones amb segell GlobalGAP.  

Així, fa un pas més en la consolidació del seu lideratge en la comercialització 

d’aliments més responsables com a base per a una alimentació saludable i 

sostenible, puntal bàsic del seu model comercial “amb tu”. EROSKI és pionera a 

Espanya en la comercialització de peix fresc al taulell amb les ecoetiquetes “MSC” i 

“GGN” (GLOBALGAP). Aquest compromís representa un suport fonamental per al 

sector pesquer que aposta per la sostenibilitat. 

“La pesca amb certificat de sostenibilitat guanya espai a les nostres peixateries. 

Oferim així garanties al consumidor que el peix fresc amb ecoetiqueta que troba als 

nostres taulells procedeix de pesqueres i produccions sostenibles. A EROSKI vetllem 

perquè tots els processos, des de l’origen de la producció fins a les operacions en 

botiga, siguin tan responsables com puguin. El foment d’una alimentació més 

sostenible es l’objectiu dels nostres 10 Compromisos en Salut i Sostenibilitat”, ha 

assenyalat el director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez 

Berriochoa. 

Pionera en l’acreditació de sostenibilitat de les seves peixateries 

EROSKI va esdevenir fa més de dos anys la primera i única cadena de distribució 

minorista a Espanya que superava l’auditoria de l’organització internacional  Marine 

Stewardship Council (MSC) per a la certificació de la cadena de custòdia del peix 

fresc provinent de caladors sostenibles. La certificació de les peixateries d’EROSKI 

ha estat progressiva i a hores d’ara arriba a 342 taulells de peix fresc, així com a 
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vuit plataformes logístiques del grup des de les quals se serveix el peix fresc a la 

seva xarxa de botigues.  

Des de les primeres col·laboracions amb MSC el 2013, EROSKI supera les 5.350 

tones de peix amb segell blau de pesca sostenible, que inclou espècies com 

l’anxova, la tonyina del nord, el llamàntol, el bacallà dessalat, el bacallà Skrei i el 

surimi. 

L’acreditació “MSC” audita tant el calador com les empreses implicades en tot el 

procés de manipulació del peix, de manera que se’n garanteix la traçabilitat i les 

bones pràctiques en tota la cadena de custòdia per als productes que porten el seu 

segell blau. Els factors que té en compte per a distingir una pesquera amb la seva 

certificació de pesca sostenible són la situació de la població de peixos, l’impacte de 

l’art de pesca en l’hàbitat i la gestió del calador. 

Així mateix, EROSKI va esdevenir fa un any la primera cadena de distribució 

d’Espanya i la segona d’Europa que superava l’auditoria de cadena de custòdia 

d’aqüicultura certificada GLOBALGAP, que acredita que les espècies de venda a les 

seves peixateries procedents d’aquest tipus de cria s’han produït de manera segura 

i sostenible. Des d’aquell moment, EROSKI ha comprat més de 1.134 tones 

d’orada, corbina, llobarro, rèmol i salmó amb segell GGN (GLOBALGAP Number).  

Les exigències de la certificació GLOBALGAP abasten, entre d’altres, l’anàlisi de 

l’impacte mediambiental, el control periòdic de la innocuïtat alimentària, el control 

de la qualitat de l’aigua, el control de la traçabilitat del producte i el benestar 

animal. Així mateix, certifica un consum adequat de pinso, fet que repercuteix en 

una millor cura del fons marí i un millor aprofitament del recurs de la pesca; el 

control de fuites, que limita així la proliferació d’espècies invasores; la garantia 

d’unes condicions laborals adequades; i l’establiment de sistemes de gestió de 

qualitat. 

Compromís amb la sostenibilitat també en les conserves i els congelats 

A les acaballes de 2018, EROSKI va fer un pas més en el seu compromís amb la 

sostenibilitat de la pesca amb la incorporació de la certificació sostenible “MSC” a la 

seva gamma comercial de peix i marisc congelat. 

A més, en la seva aposta per les arts de pesca més sostenibles, EROSKI manté 

també un acord amb els seus proveïdors de tonyina en conserva pel qual es 

comprometen a abastir-se a partir dels principis de sostenibilitat de la Fundació 

Internacional per a la Pesca Sostenible (ISSF). L’avanç en l’increment del volum de 

tonyina capturada només amb les arts de pesca més responsables (pesca amb 

canya, APR, sense objecte FAD, MSC i FIP) situa ja en un 30% del total les compres 

de tonyina en conserva procedent de pesca sostenible i responsable. EROSKI 

treballa només amb proveïdors que han signat la seva política de pesca sostenible, 

que no accepta tonyina procedent de països com Tailàndia, advertits amb targeta 

groga per la UE després d’incomplir les mesures aprovades per les ORP i no establir 

mesures que posin fi a la pesca il·legal. 
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