Refinería A Coruña
Comunicación
Telf.: 981 181 700 / 981 181 734
www.acoruna.repsol.com

Comunicado de prensa
A Coruña, 19 de maio de 2016
2 páxinas

Repsol publica os resultados das 36 accións desenvolvidas

A REFINERÍA DA CORUÑA CUMPRE CON TODOS OS
COMPROMISOS DO SEU PLAN DE SUSTENTABILIDADE
2015
 O Plan identificou e respondeu ás expectativas que a sociedade, as
institucións e os empregados teñen sobre a actividade do Complexo
Industrial.

 Repsol cumpriu os seus obxectivos en todas as accións
comprometidas, e seguirá desenvolvendo o seu labor dentro do Plan
de Sustentabilidade 2016.

 Reducir as emisións de CO2 e facer descontos en carburantes aos
nosos veciños da Coruña e Arteixo son algunhas das iniciativas
postas en marcha.

 A Refinería da Coruña xa traballa no Plan de Sustentabilidade de
2016, co que dará resposta ás principais expectativas detectadas.

Unha vez consolidados os resultados das accións, Repsol rende contas do
cumprimento do seu Plan de Sustentabilidade 2015, no que identificaba e respondía
as expectativas sobre a actividade do Complexo Industrial da Coruña. Devandito
plan, que recolle 36 accións voluntarias relacionadas co medio ambiente, a
seguridade, o desenvolvemento da comunidade, as prácticas laborais, a
gobernanza, os consumidores e os dereitos humanos, tivo un grao de cumprimento
do 100%.
O Plan de Sustentabilidade 2015 da Refinería da Coruña elaborouse a partir
dunha serie de estudos de identificación de expectativas que inclúen máis de 600
entrevistas e enquisas con representantes de distintos ámbitos da sociedade
relacionados coa actividade do complexo industrial, como institucións públicas,
sociedade civil e empregados. Mediante o mesmo, refórzase o compromiso de
Repsol coa sustentabilidade e a transparencia, e respóndese formal e
sistematicamente ás expectativas da contorna da refinería.
Entre as accións realizadas dentro do compromiso do complexo industrial co
medio ambiente, destaca o plan de xestión enerxética e o de redución de emisións
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de CO2. Este plan permitiunos reducir un 22% nosas emisións desde o ano 2010, o
que supuxo unha diminución total de 775.000 toneladas de CO2 no período 20102015, unhas 155.000 toneladas CO2/ano. O noso novo obxectivo é alcanzar unha
redución total de emisións do 35% no ano 2020.
No ámbito das prácticas laborais, promoveuse a integración socio-laboral de
persoas con capacidades diferentes a través da contratación directa, indirecta a
empresas ou centros especiais de emprego e a concienciación; e en materia de
seguridade, melloráronse os medios dispoñibles e continuouse coa formación de
empregados e os simulacros de emerxencia.
Dentro do compromiso coa nosa contorna creouse unha comunidade de
veciños para ter un contacto máis directo coa sociedade coruñesa e arteixana, e en
marzo de 2015, lanzouse a Tarxeta Máis A Coruña/Arteixo con descontos en
carburantes e que a día de hoxe, xa dispoñen máis de 7.200 veciños.
Finalmente, dentro do programa de participación activa e desenvolvemento da
comunidade destaca a atención 24 horas á contorna sobre posibles incidencias da
nosa actividade e o desenvolvemento de 51 iniciativas sociais, culturais, educativas
e deportivas a través das distintas colaboracións coas institucións e colectivos
locais.
Compromiso constante
O Complexo Industrial da Coruña está a finalizar a elaboración do Plan de
Sustentabilidade de 2016, no que identificaron 264 expectativas, que se traducirán
en novos compromisos relacionados co medio ambiente, a seguridade, o clima
laboral e o investimento social.
Pódese consultar o informe de peche do Plan de Sustentabilidade 2015 na
web da Refinería de Repsol na Coruña, acoruna.repsol.com.
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