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2 GJH:
Goserik ez izatea
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Beren kutxen bidez, haurren desnutrizioaren aurkako 
funtsak lortzeko kanpaina bat ikusarazten dute, 
Elikaduraren Munduko Egunean.

3 GJH:
Osasuna eta ongizatea

4 GJH:
Kalitatezko hezkuntza

Lehiakide nagusiekin konparaziozko azterketa bat 
egitearen ondorioz, bere produktuetan azukrearen 
ehunekoa nabarmen murriztu dute.

5 GJH:
Genero berdintasuna

 Women Empowerment Principles tresnaren bidez 
genero berdintasunean autoebaluazio bat egin dute 
eta Berdintasun Ministerioak Enpresa 
Berdintasunaren Bereizgarria eta Kontziliazio 
Sistemaren Kudeaketa ziurtagiria eman die. 

6 GJH:
Edateko ura eta saneamendua

Ur-kontsumoa %50ean murriztu dute, ureztatzeko ura 
aurrezteko sistemak, euri-ura biltzeko sistemak eta uren 
tratamendurako instalazio bat eraikiz.
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Eskoletan elikaduran eta bizi-ohitura osasungarrien 
inguruan trebakuntza tailerrak eman dituzte "Hazteko 
energia" programaren bidez. 2.800 ikastetxetako 
400.000 haur baino gehiago trebatu dituzte.

1 GJH: 
Pobrezia desagertzea

"Jornadas de apertura" programa martxan jarri dute. 
Horren bidez, langileen % 100ak urtean lanaldi bat eman 
dezake gizarte-proiektuetan boluntario gisa parte 
hartzeko.

https://www.weps.org/


8 GJH: Lan duina eta 
hazkunde ekonomikoa
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10 GJH: Desberdintasunak 
murriztea 11 GJH:

Hiri eta komunitate iraunkorrak
12 GJH:
Ekoizpen eta kontsumo arduratsua

 “Avanzamos juntos” programa martxan jarri dute. Horren 
bidez,  Munduko Itunaren eskutik hornitzaileei 
jasangarritasunaren inguruko formakuntza ematen diete. 
Horrela, hobekuntzarako bideak eta jardunbide egokiak 
partekatzen dituzte, beraien lana baliotuz. 

Beyond Coffeek kafe hondarrekin egindako eta 
etxean perretxikoak landatzeko kitak merkaturatzen 
ditu. Kit horiek kartzela batean fabrikatzen dira,  
presoen enplegagarritasuna hobetzeko. Ontziak 
garbitzeko prozesua etxebakoak diren pertsonen 
aterpe batekin lankidetzan egiten da.

Calidad Pascualek Mugikortasun Jasangarrirako Plan bat 
landu du. Horren bitartez, Madrilen NOX partikulen %99 
gutxiago isurtzen duten 120 ibilgailu jasangarri baino 
gehiago lortu ditu (elektrikoak, hibridoak, GLP eta gas 
likidotukoak). 

San Lucarrek bulego berrien eraikuntza iraunkortasuna 
bultzatzeko aprobetxatu zuen. Horrela, lorategi bertikalak, ibilgailu 
elektrikoak kargatzeko postuak, bizikleten aparkalekua, LED 
argiztapena eta presentzia-sentsoreak, eguzki-energiaren 
instalazioa, txorrotak eta zisternak detektagailuekin... gehitu ditu.

7 GJH: Energia eskuragarri 
eta ez-kutsatzailea

9 GJH: Industria, berrikuntza 
eta azpiegitura

Ektrizitate-kontsumoaren %100erako energia 
berriztagarria kontratatu dute Nuñez de Balboan 
(Badajoz) dagoen eguzki plantaren bidez. Hori lortu zuen 
lehen banaketa-enpresa handia izan zen.

2022an, 20 enpresekin batera, jasangarritasunaren inguruko 
berrikuntza-proiektuak garatu ditugu. HONDORFOOD, 
hondakin organiko eta CO2arentzako errebalorizatzeko 
irtenbideak bilatzeko eta ONTINFOOD, ekodiseinuaren bidez 
ontzien eta bilgarrien ingurumen-inpaktua murrizteko.

Jardunbide inspiratzaileak
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13 GJH:
Klima babesteko ekintza

14 GJH:
Uretako bizitza

Lidlek produktu batzuen hornikuntza-kate osoan 
sortzen diren berotegi-efektuko gasen (CO2) isuriak 
konpentsatzen ditu.

Patatas MARINAS (Apex Taldea) Europar Batasunean egon den 
plastikorik gabeko lehen patata frijituen poltsa merkaturatu 
zuen. Plastikozko poltsa %100an plastikoz libre dago. 
Konposizioa ekoizpen-prozesu jasangarrietatik dator, 
biodegradagarria eta konpostagarria da.

15 GJH:
Lehorreko bizitza

16 GJH:
Bakea, justizia eta instituzio sendoak

17 GJH:
Itunak, helburuak lortzeko

Azukre-fabrika zahar bateko dekantazio-putzuen 
paisaia leheneratu dute, hegaztientzako ekosistema 
urtar anitza sortuz eta hegaztien ale kopurua 10 aldiz 
biderkatuz.

Flota osoa "Arrantza arduratsuko hegalaburra" 
ziurtagiriarekin (UNE: 195.006) egiaztatu dute,  
arrantza-jarduera 24/7 kontrolatuz eta agintariekin 
gardentasun osoa mantenduz. 

Elikagaien sektorea GJHetan inplikatzeko ALIMENTAODS 
plataforma sortu dute, Alcampo, Mercadona, Taisa,  
Enraiza derechos eta Ecodesekin batera.

Jardunbide inspiratzaileak
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https://alimentaods.org/


Agente bideratzaileen mapa
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Aliatu  nagusia Elikagaien Bankua izaten 
da, baina badaude egoera ahulean dauden 
pertsonekin lan egiten duten GKEak ere, 
Euskadin eta baita kanpoan ere.

Goi-mailako prestakuntza-zentroekin lankidetzan aritzea, hala nola
unibertsitateekin (UPV/EHU, Deusto o Mondragon Unibertsitatea) edo 
lanbide heziketako zentroekin.  LHko zentroak AICE IZEA eta  Hetelen 
biltzen dira. Tknika de bere berrikuntza zentroa.

Emakundez eta genero berdintasuneko kontsultoretaz aparte,  Women 
Empowerment Principles nazioarteko esparrua ezagutzen da. 
Enpresek esparruarekin bat egin, informeak kontsultatu eta 
autoebaluaziorako tresna erabili dezakete. 

Bereziki, estres hidriko handiko eremuetan lan egiten duten 
enpresentzat. Water Action Hub eta  CEO Water Mandate 
nabarmentzen dira konpromiso publiko gisa.

Tokiko, estatuko edo nazioarteko 
GKEak edo bestelako elkarteekin edo 
fundazioekin kolaboratzea.

Innobasqueren Gosasun ekimena.
Ergonomian, ongizatean, elikadura 
osasungarrian edo laneko segurtasunean
espezializatutako tokiko hornitzaileak izatea.

GJHak integratzeko bidea hasten denean, komeni da bidaia-lagunak izatea.
Jarraian GJHaren araberako agente bideratzaileak zerrendatzen dira: 
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https://www.fesbal.org.es/
https://www.ehu.eus/es/home?ref=w3use
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
https://www.mondragon.edu/es/inicio
https://www.aice-izea.com/
https://hetel.eus/index.php/es/
https://tknika.eus/
https://www.emakunde.euskadi.eus/u72-home/es/
https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
https://wateractionhub.org/
https://ceowatermandate.org/
https://ceowatermandate.org/
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Energia berriztagarrien merkaturatzaileez eta energia- 
auditoretzez gain, ISO 50001 bezalako estandarrak, EVE  bezalako 
entitate pribatuak edo RE 100 bezalako nazioarteko ekimenak 
interesgarriak izan daitezke.

Ongizatearekin  erlazionatutako ekintzetarako Innobasqueren 
Gosasun ekimena. Langileen parte-hartzeari dagokionez, ADEGIren 
Guía de Nueva Cultura de Empresa.  Kooperatibentzakp KONFEKOOP 
y SLLentzako ASLE erreferenteak dira. Enplegagarritasunean eta 
gazteen enpleguan, Fundación Novia Salcedo.

Kolektibo ahulak dituzten proiektuetarako tokiko GKEekin lan 
egin. Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko, komeni da 
EHLABEn bildutako Euskadiko Enplegu Zentro Berezietako 
batekin lan egitea. Gipuzkoan Gureak nabarmentzen da. Estatuan 
F. Seres erreferentea da giza eskubideetan, aniztasunean eta 
lidergo sozialean. Nazioartean interesgarria izan daiteke Poverty 
Footprint.

Komunitate- edo kultura-proiektuetarako, tokiko gizarte- 
erakundeak izatea. Mugikortasun iraunkorrerako, ohiko 
logistika edo renting hornitzaileekin kontaktuan jarri eta zein 
aukera dauden ikustea.Basque Food Cluster bezalako elikagaien balio-katea 

berrikuntza proiektuen bidez eredu iraunkorragoetarantz
bultzatzen duen erakundeetan aktiboki parte hartzea.

Agente bideratzaileen mapa
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GJHak integratzeko bidea hasten denean, komeni da bidaia-lagunak izatea.
Jarraian GJHaren araberako agente bideratzaileak zerrendatzen dira: 

https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
https://www.eve.eus/?lang=es-es
https://www.there100.org/
https://www.innobasque.eus/microsite/trayectoria/proyectos/gosasun/
https://www.adegi.es/adegi/guia-201402/
https://konfekoop.coop/
https://www.asle.es/
https://www.noviasalcedo.es/
https://www.ehlabe.org/es/entidades-asociadas/
https://basquefoodcluster.com/
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Ingurumen-aholkularitzaz gain, IHOBE erreferente eta lankide ona 
da. Gidak eta tresnak ditu eta Basque Ecodesign Center eta Basque 
Circular Hub bezalako ekimenak martxan jarri ditu.

12. GJHn erreferentziatutakoez gain,  ECODES nabarmentzen da 
bereziki CeroCO 2 konpentsazio-programarekin. Nazioartean,  
Climate Pledge, Science Based Targets edo Caring for Climate 
ekimenak daude. Logistikako emisioetarako, Lean&Green.

12. GJHan aipatutakoez gain, itsasoan hondakinak 
biltzen laguntzeko  Surfrider bezalako gizarte- 
erakundeekin lankidetzan jardun daiteke.

Formakuntza, foroak eta kontaktuentzako, Fundación 
Biodiversidad nabarmentzen da. Nazioartean Sustainable 
Agriculture Platform ekimena. 

Reporting eta compliance direlakoetarako, honako 
erakunde hauek nabarmentzen dira: Forética edo Munduko 
Ituna. Nazioartean bi ekimen interesgarri daude:  Business 
for Peace y Business for Rule of Law.

Agente bideratzaileen mapa
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GJHak integratzeko bidea hasten denean, komeni da bidaia-lagunak izatea.
Jarraian GJHaren araberako agente bideratzaileak zerrendatzen dira: 

https://www.ihobe.eus/inicio
http://www.basqueecodesigncenter.net/Default.aspx?IdMenu=20552758-7739-4933-B86F-8A063BB65ABC&Idioma=es-ES
http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=es-ES
http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=es-ES
https://ecodes.org/
https://ecodes.org/
https://ceroco2.org/
https://www.theclimatepledge.com/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/climate
https://www.aecoc.es/servicios/leangreen-espana/
https://surfrider.eu/en/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/
https://saiplatform.org/
https://saiplatform.org/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/peace
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/peace
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/peace
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/business-rule-of-law


Tresnara sartu
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Enpresak ordezkatzen dituzten entitateak eta Klusterrak

Basque Food Clusterrak elikadura 
enpresetara bideratutako GJHen 
autodiagnostikorako tresna bat du 

ADEGI, CEBEK eta SEA erakundeak Munduko Itunarekin 
kolaboratzen dute bere formakuntzarako tresna 
erabiltzeko. Gainera, ADEGIk bere tresna propioa garatu 
du Inguru+ eta CEBEKek DESTINO2030 proiektua 
martxan jarri du.

Jasangarritasunerako sortu diren enpresa taldeak:

IZAITE Euskadin eta FORÉTICA, F.SERES eta CLUB SOSTENIBILIDAD Estatu mailan. 

Erakunde publikoak edo nazioz gaindikoak:

Euskadik 2030 Agendaren lehentasunen euskal programa dauka.
Eta Red Española Pacto Mundial (Nazio Batuak) formakuntza emateagatik, txostenak eta inkestak publikatzeagatik eta 
abarrengatik nabarmentzen da.

Agente bideratzaileen mapa
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http://herramientaods.basquefoodcluster.com/eu
http://herramientaods.basquefoodcluster.com/eu
http://herramientaods.basquefoodcluster.com/eu
https://sie.sea.es/sectorial/agenda-euskadi-basque-country-2030/
https://sie.sea.es/sectorial/agenda-euskadi-basque-country-2030/
https://www.adegi.es/inguruplus/
https://www.cebek.es/innovacion-y-competitvidad/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.izaite.net/
https://foretica.org/
https://www.fundacionseres.org/Paginas/Inicio.aspx
https://www.clubsostenibilidad.org/
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/06/29/news_70353/CAST_Programa_prioridades.pdf
https://www.pactomundial.org/


B-Corp ziurtagiria

Galdetegiaren online bertsioa ikusiInformazio gehiago

BCorp tresnak enpresaren gizarte-, ingurumen- eta gobernantza-jarduna ebaluatzen du, 4 galdera- 
bloketan oinarrituta. Erantzunen araberako puntuazioa ezartzen du eta gutxienez 80 puntukoa  izan 
behar da ziurtatu ahal izateko. Gutxieneko nota hori igo egiten da urteak pasa ahala. 
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Kudeaketa ebaluatzen duen tresna da
B-Corp jasangarriak diren helburuak dituzten enpresen zigilua dela uste badugu ere, enpresak 
bateragarritasuna, ingurumen-politikak, inklusioa edo parte-hartzea bezalako alderdietan duen jardun 
globala neurtzen du. Hau da, elikagaien alferrik galtzearen aurkako konponbideak eskaintzen dituen 
enpresa batean, ez litzateke ebaluatuko zer neurritan laguntzen duen helburu horretan, baizik eta 
aipatutako alderdietan oro har zelan jarduten den. 

Aginduzkoak
Ziurtagiria lortzeko, enpresek beren estatutuak aldatu behar dituzte erabakiak hartzerakoan interes-talde 
guztiak kontuan hartzeko, eskaera egiteagatik tasa bat ordaindu behar dute eta fakturazioaren araberako 
urteko kuota bat ordaindu.

Agente bideratzaileen mapa
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https://app.bimpactassessment.net/get-started?_ga=2.167400509.245181790.1644232603-1079699364.1644232603
https://app.bimpactassessment.net/get-started?_ga=2.167400509.245181790.1644232603-1079699364.1644232603
https://www.bcorpspain.es/ser-bcorp


Espainian Bcorp zigilupean dauden elikadura-enpresen presentzia aztertu dugu, guztira 22 dira:
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Agente bideratzaileen mapa

Ikusi zerrenda guztia

B-Corp ziurtagiria
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https://www.bcorpspain.es/directorio?category=Alimentos+y+Bebidas
https://www.bcorpspain.es/directorio?category=Alimentos+y+Bebidas
https://www.bcorpspain.es/directorio?category=Alimentos+y+Bebidas
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