
 

MedPlayak irabazi du Gizarte-erantzukizun Korporatiboari saria Caixabank Hotels & Tourism sarietan. 

MedPlaya hotelek lorpen aipagarriak bi gako kategoriatan lortu dituztela ikusi da: 

i) Erabilera bakarreko plastikoen erabilera baztertzea MedPlaya hoteletan. 

ii) Janari soberakinen murrizketa MedPlaya hoteletan. 

2008az geroztik, ingurumenaren jasangarritasunarekiko dugun konpromisoa agerian uzteko, turismo jasangarriko 
programa batentzat beharrezkoak diren printzipio eta irizpide orokorretan oinarritutako ingurumen politika barneratu 
du MedPlayak. 

MedPlayak kudeatutako katearen hotel guztiek jaso dute Gold Travelife saria, konpainia gisa ingurumen politika 
betetzen dela bermatzeko dugun xehetasun maila altuaren adierazle. 

Travelife sariak oso garrantzitsuak eta oso ezagunak dira turismoaren inguruko industrian, eta operadore turistiko eta 
agentzia turistiko askok oso ongi baloratzen dituzte, eta Gold Travelife gisa identifikatzen dituzte ingurumenaren 
zaintza eta babes ardura maila altua duten hotelei. 

 

Erabilera bakarreko plastikoak deuseztatzea  

2018az geroztik, MedPlayak urrats garrantzitsuak eman ditu erabilera bakarreko plastikoak baztertzerantz, 2018az 
geroztik, banakako 5,8 milioi banakako piezaren erabilera ekidin du. 

2020rako erabilera bakarreko plastikozko 7.000.000 gairen erabilera ekiditzea da gure helburua. 

                                   

Gure hoteletan erabiltzeari utzi diegun erabilera bakarreko plastikozko gaien adibide dira: bainurako garbiketa gaiak, 
edalontziak, jogurt ontziak, izozkientzako ontziak, platerrak eta mahai-tresnak, ur-botilak, marmelada, ezti eta saltsa 
ontziak eta edateko lastoak. 

Gure bainugeletan, xaboi-banatzaileak jarri ditugu, plastikozko banakako 2,3 milioi gairen erabilera saihesteko. 



Gure edalontziak polikarbonato berrerabilgarrizkoak dira, eta horrekin, banakako beste 2,3 milioi edalontziren 
erabilera saihesten da. Bezeroek, edalontzi berrerabilgarriak itzultzeko gure Txartel Berdea baliatuz laguntzen digute 
ataza horretan. 

 

 

Banakako ur-botilen erabilera baztertu dugu, beirazko ontzien eta tabernetan eta zona komunetan aurki daitezkeen 
ur-banatzaileen bitartez. 

                                                               

Janari soberakinen murrizketa  

Gure hoteletan, janari soberakinen murrizketaren 1. fasean gaude, eta gure helburua janarien soberakinak % 25 
murriztea litzateke 2020rako. Hurrengoa sartzen da gure egitasmoan: 

- Menua, errezeta eta plangintza teknikoa. 

- Gure buffetetan janaria bistaratzeko erretiluak nola jartzen diren kontrolatzea, janaria proportzio egokian prestatzen 
dela ziurtatzea eta menuak eskaintzea zeliakoentzat eta begetarianoentzat, eta show cooking zerbitzua eskaintzea 
buffetean. 

-2018an, gure operadore turistikoekin eta agentzia kolaboratzaileekin adostu genuen piknik zerbitzua kentzea. 
Ondorioz, urtean piknikeko 6300 pakete saihestu ziren. 

-Eguneroko efizientzia gure Erosketa Guneko Departamentuko produktuekin, zeinak hoteletan izakinen hornikuntza 
minimoa baina egokia ziurtatzen den, APPCC printzipioei jarraituz, beti ere, tenperatura kontrolei. Janari bilketari eta 
prozesuei eta elikaduren prozedura orokorrei dagokienez. 

Neurri horien ondorioz, janarien soberakinak 27.000 kg urtean murriztu dira MedPlaya kateko hotel guztietan. 

Ekintza horiek guztiak langileekin komunikatzeko dugun lineako gunearen bitartez jakinarazten direla egiaztatzen 
dugu, eta baita hoteleko lan-inguruneetan jarritako iragarkien oholetan ere. 

Bezeroei hoteletako logeletako informazioaren bitartez, hotel bakoitzeko lobbyaren totem interaktiboen bidez eta 
pantaila bidez -hotel handienetan- emango diegu bezeroei gure ekintzen berri. 

Gure hornitzaile komertzialei, bazkideei eta beste interesdunei ere jakinaraziko dizkiegu gure ekintzak, aldizkako 
bileren eta prentsa-oharren bitartez. 



 


