TONYINA

HACENDADO
Un peix de Mercadona sostenible

1. OBJETIU

Dins dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) del Pacte Mundial
(al qual està adherida Mercadona des
del 2011), hi ha l’ODS 14, que promou la
conservació i l’ús sostenible dels mars i els
recursos marins.

Mercadona disposa d’una política de Compra de Productes de la Pesca
que aposta per garantir la sostenibilitat dels productes pesquers que posa
a la venda.
Tots els interproveïdors i proveïdors de pesca s’han compromès a complir
la Política de Compra de Productes de la Pesca de Mercadona (publicada al
web de la companyia), que fomenta bones pràctiques de pesca, dona suport
a la pesca local i treballa per un consum responsable.

2. COL·LABORACIÓ AMB LA ISSF

La International Seafood Sustainability
Foundation (ISSF) és una coalició de
científics, membres de la indústria de la
tonyina i el Fons Mundial per a la Natural
(WWF). Té com a objectiu millorar la
sostenibilitat dels estocs mundials de
tonyina mitjançant el desenvolupament i la
implementació de pràctiques, compromisos
i mesures d’ordenament internacional
verificables i de base científica.

Mercadona, dona suport a la ISSF aportant a les autoritats
competents possibles accions per millorar la sostenibilitat de
la pesca de la tonyina, a més de les recomanacions fetes als
representants de la UE presents en les reunions anuals de les
RFMO(1), on se’ls demana que exigeixin una millor gestió dels
oceans i impulsar les recomanacions de la ISSF.
(1) Les RFMO (Regional fisheries management organisations) són organitzacions
internacionals formades per diferents països amb interessos pesquers. Alguns països
administren totes les poblacions de peixos que es troben en una àrea específica, mentre que
altres se centren en espècies altament migratòries, especialment la tonyina.

ENLLAÇ A LA POLÍTICA PCPP AL WEB

3. TONYINA HACENDADO

El 100 % de la tonyina en conserva
Hacendado procedeix de caladors
gestionats de manera responsable,
gràcies al treball constant i a la
col·laboració de l’interproveïdor
Escurís (Jealsa-Rianxeira) amb
la ISSF.
Escurís (Jealsa-Rianxeira) és auditada anualment per verificar
el seu compromís amb totes les pràctiques de conservació
que promou la ISSF, incloent-hi la traçabilitat total del
producte i la formació dels capitans dels vaixells en bones
pràctiques de sostenibilitat.

ENLLAÇ AUDITORIA JEALSA MRAG

3. TONYINA HACENDADO
Tota la
tonyina
Hacendado
ha estat
capturada per
vaixells que
compleixen
les condicions
següents:

PVR

Estan registrats al
PVR(2) i també els
seus vaixells auxiliars
(si els tenen).
El fet d’estar al PVR
implica complir una
sèrie de requisits,
que es poden veure
al web de la ISSF i
que són auditats per
MRAG Americas.

RFMOs

Estan abanderats
en països membres/
cooperants de les
RFMO, de manera que
l’oceà on pesquen
està gestionat.

ISSF

Tenen observadors a
bord. Els observadors
poden ser humans
o electrònics.

Tots els vaixells
compleixen el
Reglament (CE)
1005/2008 que lluita
contra la pesca IUU.

Els nostres patrons
dels vaixells reben
formació sobre bones
pràctiques pesqueres
segons la ISSF.

Respecten la
prohibició del shark
finning, una pràctica
que consisteix a
tallar l’aleta del tauró
i llençar el cos de
l’animal al mar.

https://iss-foundation.org/
knowledge-tools/databases/
proactive-vessel-register/

100%

Tots els vaixells
compleixen la política
de pesca sostenible
de Mercadona.

Si utilitzen FAD (fish
aggregating devices),
aquests dispositius
són antiemmallants,
és a dir, l’obertura
de la xarxa evita que
altres espècies s’hi
quedin enganxades.

Hi ha traçabilitat
total des del vaixell
de pesca fins al
consumidor final.

No fan
transbordaments
en alta mar.

No utilitzen xarxes
de deriva.

Tenen un número
IMO identificatiu
que permet fer el
seguiment dels
vaixells.

Retenen el 100 %
de les captures;
no tenen rebuig.

(2) El Registre de vaixells proactius (PVR, Proactive Vessel Register) de la ISSF permet als propietaris de vaixells tonyinaires identificar-se com a participants actius en esforços de sostenibilitat significatius, com ara la implementació de millors
pràctiques específiques.
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