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Avís legal
El present Pla de Sostenibilitat recull un conjunt d’accions que, en tot o en part, van més enllà del que exigeix la llei i estan dirigides a contribuir al desenvolupament sostenible. Les empreses participants del grup
Repsol tenen el ferm propòsit d’emprendre i complir-les totes. No obstant això, es reserven la facultat de
modificar, posposar o cancel·lar el seu compliment sense que això impliqui responsabilitat legal, tot i que es
comprometen a justificar públicament aquests possibles casos.
© REPSOL, SA 2017: Tots els drets reservats. Aquest document és propietat exclusiva de Repsol, SA i es
permet la seva reproducció total o parcial únicament per a la seva difusió sense fins comercials.
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La nostra visió de la sostenibilitat i la
preparació d’aquest Pla
El desenvolupament sostenible, actualment emmarcat per les Nacions Unides en l’Agenda 2030 i els seus
17 Objectius Globals, és una responsabilitat compartida per agents polítics, socials i econòmics que requereix decidida acció.
A Repsol, contribuïm al desenvolupament sostenible tractant de satisfer la demanda creixent d’energia
imprescindible perquè els drets fonamentals de les persones es puguin realitzar, i creant valor en el curt i
llarg termini. Maximitzem els impactes positius i minimitzem els impactes negatius en la societat i en el medi
ambient, al llarg de la nostra cadena de valor, mitjançant un comportament ètic i transparent. I busquem per
a això, no només complir amb la normativa vigent, sinó també amb els principals estàndards internacionals.
Amb aquestes premisses, la companyia va adoptar el 2010, un model de sostenibilitat que incorpora consideracions ètiques, mediambientals i socials en el seu procés de presa de decisions, partint del diàleg
amb els grups d’interès. Un exercici que repetim cada any, incorporant formalment i sistemàtica aquestes
preocupacions en els nostres processos de presa de decisions i plasmant-les en plans d’acció públics i
anuals, els Plans de Sostenibilitat.
Aquest valuós procés d’aprenentatge extern i canvi cultural intern al llarg d’anys, ens ha permès evolucionar i enfortir el nostre model de sostenibilitat centrat en els assumptes més rellevants, ajudant-nos a definir
el rumb de la nostra organització cap a una contribució més efectiva al desenvolupament sostenible.
Reflectint aquest aprenentatge, el model actual posa el focus sobre sis eixos prioritaris que defineixen objectius a llarg termini en matèria de sostenibilitat i línies d’acció anuals. Aquests eixos giren al voltant de les
següents temàtiques, que estructuren els nostres Plans de Sostenibilitat:

Ètica i
transparència
Actuem de forma
responsable i
íntegra allà on
som presents

Persones
Apostem per
les persones i
impulsem el seu
desenvolupament
i el del seu entorn
social

Operació
segura

Gestió de
recursos
i impactes

Garantim la
seguretat dels
nostres empleats,
contractistes,
socis i comunitat
local

Consumim
els recursos
indispensables
per generar
l’energia més
eficient i amb el
menor impacte
possible
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Canvi climàtic
Volem ser part de
la solució al canvi
climàtic

Innovació
i tecnologia
Fomentem
la innovació i
incorporem els
avenços tecnològics per millorar i
créixer nosaltres i
el nostre entorn
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El Pla de Sostenibilitat 2017 de Tarragona comprèn 20 accions que responen a les expectatives identificades entre els grups d’interès de la Companyia a través de l’estudi local realitzat al 2014; entre les que
destaquen la necessitat d’intensificar la comunicació en matèria de medi ambient, millorar el diàleg amb
la comunitat, impulsar la formació dels professionals locals com a mesura per generar ocupació directa i
indirecta i seguir generant confiança en matèria de seguretat.
Les accions s’emmarquen en els eixos: Ètica i transparència, Persones, Operació segura, Gestió de recursos i impactes i Canvi climàtic. El major nombre d’accions es concentra en l’eix de Persones (7) i Gestió
de recursos i impactes (6).
El 75% de les accions incloses en aquest Pla estan vinculades al sistema de retribució variable de les
persones que treballen a Repsol, el que constitueix un compromís inequívoc de la Companyia amb la
maximització efectiva de la seva contribució al desenvolupament sostenible.

Les accions que composen aquest Pla contribueixen a donar suport a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en abordar els següents Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS):
ODS 6. Aigua neta i sanejament. Aquest pla recull accions que impulsen la utilització eficient
dels recursos hídrics (meta 4).
ODS 8. Treball decent i creixement econòmic. Aquest pla recull iniciatives orientades a promoure el creixement de petites i mitjanes empreses (meta 3), aconseguir una feina plena i productiva i garantir un treball decent per a tothom, incloent-hi les persones amb discapacitat (meta
5), reduir la proporció de joves no empleats ni rebent capacitació (meta 6) i respectar els drets
laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit (meta 8).
ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura. En aquest pla, s’inclouen iniciatives per impulsar
l’adopció de tecnologies i processos nets i ambientalment racionals (meta 4).
ODS 10. Reducció de les desigualtats. El Complex Industrial de Tarragona busca promoure la
inclusió social i econòmica en l’entorn (meta 2).
ODS 12. Producció i consum responsable. En aquest pla, es descriuen projectes que incideixen en reduir l’alliberament de productes i deixalles a l’atmosfera, el sòl i l’aigua (meta 4),
disminuir la generació de deixalles (meta 5), adoptar pràctiques sostenibles (meta 6) i facilitar
informació i coneixements per al desenvolupament sostenible (meta 8).
ODS 13. Acció pel clima. L’aportació d’aquest pla de sostenibilitat a aquest objectiu es materialitza en la reducció del consum energètic.
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ODS 14. Vida submarina. Aquest pla impulsa la gestió i protecció dels ecosistemes marins (meta
2).
ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres. El Complex Industrial de Tarragona contribueix a aquest
objectiu a través d’iniciatives per recuperar els boscos i incrementar la reforestació (meta 2) i per
reduir la degradació dels hàbitats naturals i aturar la pèrdua de diversitat biològica (meta 5).
ODS 16. Pau, justícia i institucions. En aquest pla es comprometen accions relacionades amb
la responsabilitat i la transparència (meta 6).
ODS 17. Aliances per aconseguir objectius. En aquest pla es recullen accions basades en la
constitució d’aliances en les esferes pública, publicoprivada o de la societat civil (meta 17).
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Ètica i transparència
Actuem de forma íntegra en tots els països on som presents. El nostre comportament ètic no només
inclou l’estricte compliment de la llei, sinó també del seu esperit.
En aquest eix, establim el conjunt d’accions que asseguren que la Companyia promou i incentiva una
cultura d’integritat i responsabilitat per a tots els empleats de Repsol, així com per als nostres proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores.
Definim, a més, la transparència i rendició de comptes com a elements diferencials del model de sostenibilitat de Repsol. Per ser creïble és fonamental ser transparent de manera sostinguda.
En aquest Pla de Sostenibilitat, s’han compromès accions per contribuir a aconseguir els reptes que la
Companyia s’ha proposat en aquesta matèria, així com donar resposta a les principals expectatives de
les parts interessades.
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ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

INDICADOR

Identificar i donar resposta a les demandes informatives i
preocupacions de la societat en relació a la nostra activitat per
millorar la comunicació.
Aplicarem el pla de comunicació externa que contempla diversos
mecanismes per mantenir una comunicació transparent i proactiva
amb la societat, informant sobre assumptes d’interès de la ciutadania, mitjançant, entre altres, notes de premsa, actualitzacions del
contingut del web del Complex Industrial, pla de visites i impuls del
Panel Públic Assessor.
- Nombre de notes de premsa enviades.
- Nombre d’actualitzacions en la web del Complex Industrial.
- Nombre de visites al Complex Industrial.
- Nombre de reunions del Panel Públic Assessor.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

TEXT DE TANCAMENT

Realitzada
Hem executat el Pla de Comunicació Externa realitzant accions
orientades a mantenir una comunicació transparent i proactiva amb
la societat, informant sobre assumptes d’interès per a la ciutadania.
Hem dut a terme diverses accions com difondre 47 notes de premsa, realitzar 67 actualitzacions del contingut del web del Complex
Industrial de Tarragona i hem gestionat la visita de 417 persones al
Complex.
El Panel Públic Assessor ha realitzat 4 reunions i altres activitats.
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ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

INDICADOR

Reconèixer estàndards de seguretat, medi ambient i responsabilitat social de proveïdors i contractistes.
Inclourem factors de seguretat i medi ambient en els processos
d’adjudicació de les contractacions de Repsol.
Licitacions en què s’ha inclòs una ponderació que té en compte els
factors esmentats.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem inclòs en els procediments de Compres i Contractacions la ponderació de les ofertes amb factors relatius a seguretat, medi ambient
i responsabilitat social corporativa.

ACCIÓ

Reconèixer la responsabilitat en matèria de seguretat i medi
ambient en la cadena de subministrament.

DESCRIPCIÓ

INDICADOR

Impulsarem el reconeixement de les bones pràctiques i els comportaments inadequats dels nostres proveïdors i contractistes en matèria de seguretat, medi ambient i comportament ètic i social.
Nombre de reconeixements positius i negatius en matèria de seguretat, medi ambient i comportament ètic i social.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem reconegut les actuacions en matèria de seguretat, medi ambient i comportament ètic i social de les empreses de serveis, amb
un total de 46 reconeixements positius i negatius durant l’any 2017.
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ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

INDICADOR

Sensibilitzar els nostres proveïdors i contractistes en la Política de Sostenibilitat de Repsol.
Desenvoluparem el pla periòdic de reunions, dirigides a empreses
de serveis, i en les que compartirem informació d’interès comú sobre
temes relacionats amb la seguretat i el medi ambient, i informarem
sobre altres temes relacionats amb la sostenibilitat.
- Complir amb el pla de reunions i tallers per a gerències
d’empreses de serveis en almenys un 90%.
- Complir amb el pla de reunions sectorials i setmanals amb empreses de serveis en almenys un 90%.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem dut a terme diverses reunions dirigides a empreses de serveis, com les realitzades per als gerents d’aquestes, i altres reunions sectorials agrupades per especialitat.
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Persones
Els nostres empleats, les comunitats, les nostres relacions comercials i els nostres clients són un eix
primordial en el nostre model de sostenibilitat.
Sabem que les persones que integren Repsol són el nostre principal avantatge competitiu i la clau per ser
una companyia sostenible. Comptem amb un equip de professionals divers, expert i compromès. Apostem per la igualtat d’oportunitats, la integració de persones amb capacitats diferents, la multiculturalitat,
l’equilibri entre la vida professional i personal, la formació i el desenvolupament i l’atracció i retenció de
talent.
L’activitat empresarial es realitza en un entorn social cada dia més exigent i informat, i les companyies
ens esforcem per establir relacions sòlides amb les comunitats locals, basades en els principis de respecte, sensibilitat cultural, integritat, responsabilitat, transparència, bona fe i no discriminació. A Repsol,
treballem per construir relacions duradores i de confiança amb els diferents agents amb els quals interaccionem, especialment amb les comunitats properes a les nostres operacions.
A Repsol, ens comprometem a seguir respectant els drets humans, i això implica evitar que les nostres
activitats i decisions provoquin conseqüències negatives sobre les persones de l’entorn on es realitzen i
que, si es produeixen, es faci el possible per reparar el dany causat.
En aquest Pla de Sostenibilitat, s’han compromès les següents accions, alineades amb les línies de treball que Repsol té en aquest eix de sostenibilitat:

ACCIÓ

Col·laborar amb els proveïdors i contractistes locals.

DESCRIPCIÓ

Promourem la participació d’empreses locals en els processos de
licitació de Repsol.

INDICADOR

Percentatge de licitacions amb proveïdors locals enfront del total de
licitacions.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

En totes les licitacions realitzades hem inclòs proveïdors locals per al
subministrament dels serveis a desenvolupar al Complex Industrial
de Tarragona.
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ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

INDICADOR

Col·laborar en iniciatives socials, culturals, educatives i
esportives.
Mantindrem diversos programes de col·laboració amb les institucions i
col·lectius de l’entorn:
- Col·laborarem amb els ajuntaments més propers en l’auspici de la
programació cultural.
- Col·laborarem amb associacions culturals, socials, esportives i educatives de l’entorn del Camp de Tarragona.
- Mantindrem l’acord per dotar econòmicament la Càtedra
d’Excel·lència en Comunicació.
- Difondrem entre la comunitat universitària les beques de Repsol i
Fundación Repsol.
- Inversió en convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la
zona.
- Nombre de col·laboracions i inversió realitzada amb associacions
culturals, socials, esportives i educatives.
- Nombre d’activitats realitzades per la càtedra de comunicació.
- Nombre d’estudiants becats.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

S’han realitzar diverses col·laboracions, com les dutes a terme amb
els ajuntaments més propers en les que s’han invertit 210.000 euros,
i s’ha col·laborat també amb 114 associacions culturals, socials, esportives i educatives amb una inversió de 703.000 euros.
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ACCIÓ

Mantindre el diàleg continu amb les seccions sindicals.

DESCRIPCIÓ

Durem a terme reunions periòdiques amb cada una de les seccions
sindicals que representen als empleats. En aquestes reunions, també hi tractarem aspectes com la salut i la seguretat en les nostres
instal·lacions.

INDICADOR

- Signar el calendari 2018.
- Signar els quadrants 2018.
- Negociar el Conveni col·lectiu.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

En curs

TEXT DE TANCAMENT

Hem tancat la signatura dels calendaris i quadrants, i es manté la
negociació del conveni col·lectiu.
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ACCIÓ

Captar i retenir el talent.

DESCRIPCIÓ

Garantirem el relleu generacional en què estem immersos al Complex
Industrial a través de la col·laboració amb les institucions acadèmiques de l’entorn, com l’Institut Compte de Rius o la Fundació de la
Universitat Rovira i Virgili.

INDICADOR

- Garantir un contracte temporal, d’almenys 6 mesos, a aquells alumnes que superin els Cicles Formatius de Grau Superior ocupacional
o dual.
- Programa de beques d’estiu per a estudiants universitaris.
- Pràctiques curriculars per a alumnes de Formació Professional
amb col·laboració amb els instituts locals.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem garantit el relleu generacional de 2017 i 2018 amb la incorporació de joves i la seva formació per operar la planta. Addicionalment,
s’han gestionat amb àmbit local, oportunitats de desenvolupament
i aprenentatge per a joves amb el programa de beques i pràctiques
curriculars enfortint la generació de relleu.
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ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

INDICADOR

Impulsar la conciliació de la vida professional i fomentar la integració de persones amb capacitats diferents.
Desenvoluparem els programes corporatius per fomentar la conciliació a través de la flexibilitat horària i el teletreball. Addicionalment,
continuarem amb el programa d’Incorporació de persones amb
capacitats diferent per a la cobertura de les vacants que es generen al
Complex Industrial.
- Incrementar el número de persones acollides als programes de
flexibilitat i teletreball respecte a 2016.
- Assolir el 2% de personal propi del Complex Industrial amb capacitats diferents.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem fomentat els programes per a la conciliació de la vida professional i personal que existeixen a la companyia, com la flexibilitat
horària o el teletreball, per a un total d’11 persones. Hem superat el
2% d’empleats amb capacitats diferents al Complex Industrial. Addicionalment, continuarem amb l’obertura de processos de selecció
externa a persones amb capacitats diferents, que s’incorporaran al
primer trimestre de 2018.
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ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

INDICADOR

Millorar el model de compensació i reconeixement dels empleats.
Impulsarem l’ús de l’eina d’avaluació d’acompliment mitjançant el
model d’Acompliment i Desenvolupament per als empleats de conveni. Addicionalment, implementarem el nou model de progressió
professional per al personal exclòs de conveni.
- Complir en termini les fites del model d’Acompliment i Desenvolupament a 2017 garantint que tots els empleats tinguin una valoració per part del seu cap.
- Implantar el nou model de progressió professional per a personal
exclòs de conveni.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada
Hem implementat el nou model de progressió professional, contribuint al pla de transformació en què estem immersos, afavorint així
el desenvolupament de persones.

TEXT DE TANCAMENT

Hem complert amb les fites del model d’Acompliment i Desenvolupament a 2017, i s’han realitzat modificacions (i la seva posterior
comunicació) als efectes de garantir que totes les persones que
apliqui, siguin valorades pel seu cap.
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ACCIÓ

Potenciar la contractació de Centres Especials d’Ocupació.

DESCRIPCIÓ

Fomentarem la contractació d’empreses considerades Centres
Especials d’Ocupació.

INDICADOR

Número de contractes existents amb Centres Especials d’Ocupació.

TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem realitzat 8 contractes amb Centres Especials d’Ocupació, 5
d’ells renovats el 2017 (3 a Refinació i 2 a Química).
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Operació segura
Perseguim la meta de Zero Accidents i per aconseguir-ho exigim un alt nivell de seguretat en els nostres processos i instal·lacions, parant especial atenció a la protecció de les persones i l’entorn que
ens rodeja.
És necessari parar atenció tant a la seguretat personal com a la seguretat dels nostres processos,
amb un conjunt d’accions anticipades que ens ajudin a tenir els riscos controlats i puguem així evitar
els gran accidents industrials.
Apliquem exigents mesures durant el disseny i manteniment de les nostres instal·lacions, realitzem
anàlisis de riscos periòdics seguint les millors pràctiques internacionals, gestionem eficientment la
resposta davant les emergències i assegurem una adequada captació dels nostres empleats enfortint
una cultura de seguretat excel·lent.
Però quan parlem de seguretat no ens circumscrivim només a les nostres instal·lacions sinó també
a la sensibilització dels nostres proveïdors i contractistes amb els quals tenim relacions comercials.
El llançament i difusió de les 10 Regles Bàsiques de Seguretat a tota l’organització, empleats i contractistes, busca assegurar que la nostra cadena de subministrament compleix amb estàndards de
seguretat exigibles.
El Comitè Executiu Corporatiu aprova anualment els objectius de sostenibilitat en què la seguretat hi
està inclosa amb un pes d’entre el 10% i el 20%, el qual té un impacte directe sobre els empleats que
tenen retribució variable.
A continuació, mostrem accions amb les que posem de manifest el nostre compromís amb la seguretat i poder així assolir la nostra meta de Zero Accidents.
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ACCIÓ

Mantenir i potenciar les relacions amb institucions i organitzacions relacionades amb la seguretat patrimonial i l’actuació en
cas d’emergència.

DESCRIPCIÓ

Reforçarem la relació amb les institucions i organitzacions necessàries per assegurar una adequada coordinació i gestió en cas
d’incidents o emergències.

INDICADOR

Complir amb almenys un 90% del pla d’accions programades.

TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem dut a terme totes les comunicacions i accions de coordinació
previstes als simulacres generals.

ACCIÓ

Prevenir riscos i mitigar impactes en matèria de seguretat
industrial i higiene laboral.

DESCRIPCIÓ

Desenvoluparem el pla anual d’accions en matèria de seguretat en
l’àmbit de tot el Complex Industrial, que enfortirà una cultura orientada al lideratge individual. Aprofitarem sinergies entre els negocis per
millorar els nostres processos i els nostres sistemes.

INDICADOR

Complir amb almenys el 90% del pla d’acció de seguretat.

TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem dut a terme les accions definides en el Pla d’Acció de Seguretat, en l’àmbit del Complex Industrial, aconseguint un resultat
del 95% de compliment del Pla Anual de Seguretat del Complex
Industrial de Tarragona.
20
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Gestió de recursos i impactes
A Repsol, compartim la preocupació de la societat sobre la necessitat de cuidar el medi en què vivim.
Busquem el mínim impacte de les nostres operacions mitjançant una estratègia baixa en emissions,
l’optimització en la gestió de l’aigua, la reducció de la càrrega contaminant dels abocaments, la correcta
gestió dels residus, la millora als sistemes de prevenció i resposta davant vessaments i considerant la
biodiversitat com un element clau.
Adquirim el compromís de fer un ús eficient dels recursos que utilitzem en les nostres operacions i fer un ús
més circular dels mateixos. Al 2016 a Repsol, hem adquirit un nou repte: buscar oportunitats d’Economia
Circular que fomentin l’economia col·laborativa i que sigui l’alternativa a l’economia lineal d’extreure, utilitzar i llençar.
En aquest Pla de Sostenibilitat, hem compromès accions alineades amb les línies de treball que Repsol té
en aquest eix de sostenibilitat.
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ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Gestionar de manera sostenible els nostres recursos hídrics i
els nostres residus.
Vigilarem el consum dels recursos hídrics controlant periòdicament
l’aportació d’aigua respecte a la concessió d’aigua del Consorci
d’Aigües de Tarragona (CAT) i la disponibilitat d’altres fonts, tals
com l’aigua procedent del pantà del Gaià o l’aigua regenerada
procedent de plantes de tractament d’aigües residuals urbanes.
Treballarem per al compliment del nostre pla d’optimització de
residus.

INDICADOR

-Complir amb els consums planificats d’aigua del Consorci
d’Aigües de Tarragona (CAT), del Gaià i de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR) en almenys un 90%.
-Complir almenys un 90% del pla de gestió de residus.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem vetllat per la gestió responsable dels recursos hídrics,
consumint aigua de diverses fonts, com del Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT), del pantà del Gaià i aigua regenerada procedent
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals municipals. En relació
al pla de residus s’han complert el 100% de les accions previstes,
que tenen com a objecte minimitzar la generació dels residus, la
seva correcta segregació i que el seu destí final sigui el més adequat a les seves característiques.
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ACCIÓ

Prevenir i controlar els impactes potencials sobre sòl, aigües
superficials i aigües subterrànies.

DESCRIPCIÓ

Mantindrem la vigilància i plena operativitat dels sistemes
d’estanquitat per assegurar la protecció dels elements vulnerables
externs. Per a això, aplicarem bones pràctiques operatives i plans
de control de la xarxa piezomètrica.

INDICADOR

Complir, almenys, amb el 90% del pla de control piezomètric.

TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem dut a terme el 100% de les accions contemplades en el pla
de control de la xarxa piezomètrica. Al llarg de 2017, no hi ha hagut
cap incident amb impacte al sòl, ni en aigües subterrànies, ni en
aigües superficials.
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ACCIÓ

Protegir la biodiversitat de l’entorn.

DESCRIPCIÓ

Desenvoluparem accions destinades a la protecció de la biodiversitat i de l’entorn natural.

INDICADOR

Complir amb almenys el 90% del pla d’actuacions a desenvolupar a
l’entorn a protegir.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem dut a terme diverses accions destinades a protegir la
biodiversitat i l’entorn natural com, la instal·lació de biòtops en
la zona costera i diferents actuacions realitzades amb entitats
ecologistes: Jornada de voluntariat ambiental a l’Embassament
del Catllar i a la llera del riu Gaià, l’Albareda de Santes Creus
(Associacions ambientals La Sínia i Limonium) i accions al Riu
Francolí de plantació popular i de voluntariat amb l’Associació
Aurora i Fundació Mediterrània.
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ACCIÓN

Protegir la qualitat de l’aire.

DESCRIPCIÓN

Actuarem en la protecció de la qualitat de l’aire de l’entorn amb
especial atenció a potencials emissions no recollides de manera explícita per la reglamentació. Durem a la pràctica programes dirigits
a les emissions difuses tant de compostos orgànics volàtils, com
aquells d’especial rellevància.

INDICADOR

- Complir almenys amb el 90% del programa d’emissions fugitives.
- Complir amb el 100% de les activacions de protocol d’ozó/olors
respecte a les alertes rebudes.
TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem dut a terme el 100% de les accions del programa d’emissions
fugitives i estudi de compostos orgànics volàtils al perímetre del
Complex. Al llarg de 2017, no s’ha produït cap activació dels procediments d’actuació per episodis per alt contingut d’ozó, ni per episodi
d’olors.
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ACCIÓN

Participar activament en esforços col·lectius per a la protecció
del medi ambient.

DESCRIPCIÓN

Complirem amb el pla d’accions planificat consistent en la
col·laboració amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona
(AEQT), el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), el Panel
Públic Assessor de Repsol (PPA), i altres agents del territori per
millorar l’acompliment ambiental i alinear-lo amb les preocupacions i
expectatives dels mateixos.

INDICADOR

Complir, almenys, amb el 90% del pla d’accions planificat.

TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem dut a terme diverses actuacions orientades a la protecció del
medi ambient participant en fòrums i mantenint reunions en l’àmbit
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), amb el
Departament Territorial de Sostenibilitat (DTES), amb la Direcció General de Qualitat Ambiental, realitzant accions a demanda del Panel
Públic Assessor de Repsol (PPA) i d’altres agents com Ajuntaments,
organismes socials, Universitat Rovira i Virgili o associació Plastic
Europe.
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ACCIÓ

Realitzar accions socials i mediambientals.

DESCRIPCIÓ

Amb el nostre grup de voluntariat posarem en marxa activitats
socials i mediambientals a través de campanyes de reforestació mitjançant plantades populars i accions de preservació mediambiental.
Addicionalment, durem a terme accions de comunicació dirigides als
nostres empleats i relacionades amb l’ètica, el social i el mediambiental, les quals es denominen “Resultats del negoci de Química” i
“Resultats del negoci de Refinació”.

INDICADOR

- Realitzar comunicacions dels objectius de tots dos negocis.
- Percentatge d’increment del número de voluntaris locals.
- Realitzar la planta del riu Gaià.

TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

En curs

TEXT DE TANCAMENT

Hem fet activitats amb el nostre voluntariat en matèria mediambiental
i xerrades informatives en matèria dels nostres valors, codi d’ètica i
conducta, i així com en matèria de responsabilitat social, contribuint
d’aquesta manera amb el nostre entorn i afavorint la responsabilitat
empresarial. La comunicació dels resultats dels objectius està prevista per al primer trimestre de 2018.
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Canvi climàtic
Repsol comparteix la preocupació amb respecte a l’efecte que l’activitat humana està tenint sobre el clima
i la seva repercussió a l’escalfament global.
El nostre desafiament és el de subministrar energia de forma segura, eficient i accessible, reduint les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) en les nostres instal·lacions. Per això, assumim el compromís
d’utilitzar eficientment l’energia en les nostres instal·lacions i activitats amb el propòsit de preservar els
recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir a mitigar als efectes del canvi climàtic.
En aquest sentit disposem de sistemes de gestió de l’energia sota l’estàndard internacional ISO 50001 en
les nostres instal·lacions i de plans de reducció del consum energètic i de les emissions de GEH a nivell
companyia. De fet, amb el nostre pla actual arribarem a 2020 a una reducció anual de 5 milions de tones de
CO2 considerant accions de reducció des de l’any 2005. Dins d’aquests plans, l’eficiència energètica n’és
el motor principal, recolzada en la tecnologia i la innovació dels nostres processos i operacions.
A més, treballem amb solucions que permetin a la societat gaudir d’un futur sostenible amb baixes emissions de GEH. Tot i que totes les fonts d’energia tenen la seva importància en el mix energètic, impulsem
el gas natural com la solució més eficient per promoure una transició estructurada a un futur de baixes
emissions, especialment en la generació elèctrica. Les energies renovables tindran un paper destacat quan
la seva maduresa tecnològica els permeti ser competitives. Així mateix, a mig/llarg termini, la captura, ús i
emmagatzematge de carboni serà una tecnologia crucial per aconseguir els objectius de l’Acord de París.
Com exemple del nostre compromís, Repsol està adherit a la iniciativa Oil and Gas Climate Initiative (OGCI)
en coalició amb altres nou companyies del sector Oil & Gas, per tal de compartir les millors pràctiques i
solucions tecnològiques, així com d’intensificar les nostres inversions en la lluita contra el canvi climàtic.
Així, s’ha creat el fons d’inversió OGCI Climate Investment, que invertirà 1.000 milions de dòlars durant els
propers 10 anys per finançar el desenvolupament de tecnologies que ajudin a reduir les emissions de GEH.
A continuació llistem les accions del Pla de Sostenibilitat relacionades amb aquest eix.
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ACCIÓ

Instal·lar equips multifunció al Complex Industrial.

DESCRIPCIÓ

Dotarem nous equips multifunció com impressora, fotocopiadora,
fax i escàner, que afavoreixen la sostenibilitat mediambiental i que
asseguraran la seguretat de la informació.

INDICADOR

- Instal·lar el 100% dels equips multifunció a les nostres
instal·lacions.
- Desinstal·lar el 100% d’impressores i equips individuals no
indultats.

TANCAMENT DE L’ACCIÓ A 31/12/2017

ESTAT

Realitzada

TEXT DE TANCAMENT

Hem instal·lat 123 equips multifunció al Complex Industrial (el
100% dels planificats) i retirat tots els antics previstos, dins del
nostre compromís amb la sostenibilitat.
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Procés d’actualització d’aquest Pla
El Pla de Sostenibilitat és un document dinàmic.
Cada any rendim comptes del grau d’assoliment de les accions que formen el Pla mitjançant
la publicació d’aquest informe de tancament.
D’altra banda, atès que les expectatives o assumptes que preocupen les nostres parts interessades són
canviants i estan subjectes a l’esdevenir dels fets succeïts al llarg de l’any, el Pla s’actualitza anualment
amb noves accions o reformulació de les vigents, per adaptar-les a la nova situació.
Les successives actualitzacions del Pla aniran deixant rere seu, un seguit d’accions complertes que, en
el seu conjunt, són una contribució de la nostra Companyia al desenvolupament sostenible.
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