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Garapen Iraunkorraren
Iraunkortasunaren
gure helburuak
ikuspegia

Geure Jasangarritasun Politikaren arabera, Petronorren,
garapen jasangarria sustatzen dugu, gero eta handiagoa
den energia-eskariari erantzun nahian, ezinbestekoa delako
pertsonen funtsezko eskubideak betetzeko, eta balioa sortzen
dugu epe labur eta ertainari begira.
Politika hori gure Jasangarritasun Ereduaren inguruan
antolatzen diren barruko arau eta prozeduren bitartez
garatzen da. Eredu hori nazioarteko estandarretan dago
oinarrituta, irizpen etikoak, ingurumenekoak eta sozialak
ezartzen ditu gure erabakietan eta interes-taldeekin modu
globalean nahiz tokian-tokian garatutako elkarrizketa du
abiapuntu.
Ariketa hau urtero egiten dugu, eta behar besteko
ekimenak sortzea du helburu, geure balio-katean
gizartean eta ingurumenean sortzen ditugun ondorio
onak handiagotzeko eta ondorio txarrak txikiagotzeko.
Horrelaxe sortzen dira Jasangarritasun Planak,
ekintza-plan publikoak eta gaur egungoak.
Jasangarritasun Plan Globala gure ibilbide-orria
da, eta, hortik abiatuta, herrialde edo gune industrial
bakoitzerako Tokiko Jasangarritasun Planak
egiten ditugu, lan egiten dugun leku bakoitzeko
inguruabar eta premia zehatzak kontuan hartuta.
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Iraunkortasunaren gure ikuspegia

Iraunkortasun Plana Petronorren Iraunkortasun
Ereduaren sei ardatzen inguruan egituratzen da.

CO2

Aldaketa klimatikoa

Ingurumena

2050ean isuri garbirik
ez daukan konpainia
izan nahi dugu

Energiarik eraginkorrena
sortzeko ezinbesteko
baliabideak kontsumitzen
ditugu, ahalik eta eragin
txikienarekin

Berrikuntza eta teknologia

Eragiketa segurua

Berrikuntza sustatzen dugu
eta aurrerapen teknologikoak
eransten ditugu gu eta gure
ingurunea hobetu eta hazteko

Gure langileen
segurtasuna, kontratistena,
bazkideena eta tokiko
erkidegoarena bermatzen
dugu

Pertsonak

Etika eta gardentasuna

Pertsonen aldeko apustua
egiten dugu, eta haien
garapena zein lan egiten
duguneko erkidegoena
sustatzen ditugu

Gauden toki guztietan
arduraz eta zintzotasunez
jarduten dugu
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Garapen Iraunkorraren helburuak

Petronorrek Nazio Batuen 2030erako Agenda sustatzen du 2015ean onartu zenetik,
eta bere maila nahiz negozio guztietan ezartzeko lan egiten du. 2018tik, honako GJH
hauetan egiten ditu ahalegin nagusiak: 7., 8. eta 13. GJHetan, energiaren lorpenean,
garapen sozioekonomikoaren sustapenean eta klima-aldaketaren aurkako borrokan
duten zeresanagatik; 6., 9. eta 12. GJHetan, bere eragiketetan berrikuntzari, kudeaketa
jasangarriari eta baliabideen erabilera eraginkorrari lehentasuna emateko; eta 17.
GJHan, gainerako interes-taldeekin aliantzak ezartzeko eta zenbait elkartetan betebetean parte hartzeko.
Urtero, Nazio Batuen 2030erako Agendan egiten dugun ekarpena argitaratzen dugu
GJH Txostenaren bidez. Bertan agertzen diren adierazle, proiektu eta lekukotasun
ugariak maila globalean eta tokian-tokian egiten dugun ekarpenaren erakusgarri dira.
GJH txostenak hementxe daude eskuragarri: www.repsol.com.
2030erako Agendari dagokionez oraindik ere erronkarik badagoela badakigunez,
GJHen ibilbide-orria egiten ibili gara IPIECAko petrolioaren eta gasaren sektorerako, eta
17 GJHekin lotutako ekintzak abian jartzeko gidaliburua izango da. Era berean, GJHak
sustatzeko plana egiten ari gara, eta neurketan sakontzen jarraitzea du funtsezko xede,
Petronorren ondorio onak optimizatzeko.
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Garapen Iraunkorraren helburuak

Tokiko testuingurua kontuan hartuta Plan honetan zehaztutako ekintzek 2030eko Agenda babestea dute xede,
honako helburu hauek jorratzean:
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2022ko Iraunkortasun Plana
Aldaketa klimatikoa

3.2

Gizartea bezala, geu ere kezkatuta gaude giza jarduerak kliman duen eraginagatik,
eta konpromiso irmoa hartu dugu planetaren batez besteko tenperaturaren
gorakada 2º C-en azpitik mugatzeko asmoarekin, industriaurreko mailak kontuan
hartuta.
Energia segurtasunez, eraginkortasunez, eskuragarritasunez eta
jasangarritasunez hornitzea dugu erronka, eta, horretarako, berotegi-efektuko
gasen (BEG) isuriak murriztu ditugu, Pariseko Hitzarmenaren helburuak eta
Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) betetzeko asmoz.
2019ko abenduan, Petronorrek jendaurrean adierazi zuen bere estrategia
bideratuko zuela, 2050ean isuri garbirik ez duen konpainia izateko. Hori
dela eta, asmo handiko xede hori zehaztu duen lehenengoa da bere
sektorean. Gure 2021-2025eko Plan Estrategikoan, ibilbide-orria ezarri
da, iragaitza energetikoan arrakastaz aurrera egiten jarraitzeko asmoz.
Eskuragarri ditugun aurrerakuntza teknologikoen bidez, aurreratu egiten
dugu urte horretarako %80-%90 murriztuko ditugula isuri garbiak, eta
behar besteko konpromisoa hartzen dugu, kopuru hori handitzeko
dauden teknologia onenak erabiltzeko, CO2 harrapatzeko, erabiltzeko
eta biltegiratzeko prozesua barne. Disrupzio teknologiko handirik gabe,
Petronorrek karbono-hustuleku naturalak erabiliko lituzke, 2050erako
isuririk gabeko helburua betetzeko.
Alde horretatik, Oil and Gas Climate Initiativerekin (OGCI) bat egin
dugu, jardun eta irtenbide teknologiko onenak partekatzeko eta
OGCI Climate Investment inbertsio-fondoan parte hartzeko. Horrela,
BEG isuriak eskala adierazgarrian murrizten dituzten teknologien
garapenean hamar urtean 1.000 milioi USD inbertitzeko hartutako
konpromisoa bideratuko dugu.

CO2
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2022ko Iraunkortasun Plana
Aldaketa klimatikoa

EKINTZA
Ekoizpen-prozesuetako hondar-beroaren bidez, eraginkortasun energetikoa hobetzea.

DESKRIBAPENA
Deskarbonizaziorako programaren bitartez, bero-trukagailu berria jarriko dugu, presio
txikiko lurruna sortzeko eta, horrela, HCGOren (kokerraren ondoriozko gasolio astunaren)
hondar-beroari onura atzeratzeko.

ADIERAZLEA
Urteko 8.2 kt CO2 murriztea berotegi-efektuko gas horren isurietan.
1.009 k€-ko inbertsioa egitea.

GIHEKIKO EKARPENA:
7 ESKURAGARRIA ETA 9 BERRIKUNTZA ETA 12 ETA KONTSUMO 13 ALDEKO
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2022ko Iraunkortasun Plana
Aldaketa klimatikoa

EKINTZA
Berotegi-efektuko gasen isuriekin lotutako analisien emaitzen kalitatea bermatzea.

DESKRIBAPENA
Elkar-erkaketaren bidez, ISO 170025 arauaren bitartez egiaztatuta dagoen beste
laborategi batekin alderatuko ditugu labeetan eta galdaretan erabilitako gas erregaien,
hau da, fuel gasaren eta gas naturalaren kromatografiaren emaitzak, berotegi-efektuko
gasek atmosferara egindako isuriekin lotutako laginen analisien emaitzen kalitatea
bermatzeko.

ADIERAZLEA
Erregai likidoen (fuel olioaren) elkar-erkaketa bat egitea.
Gas naturalaren elkar-erkaketa bat egitea.

GIHEKIKO EKARPENA:
7 ESKURAGARRIA ETA 12 ETA KONTSUMO 13 ALDEKO
ENERGIA

PRODUKZIO

KLIMAREN

EZ-KUTSAGARRIA

ERANTZULEAK

EKINTZA

17 LORTZEKO

HELBURUAK
ALIANTZAK

CO2
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2022ko Iraunkortasun Plana
Ingurumena

Mundu jasangarriarekin konpromisoa duen konpainia energetikoa izateko
xedearen barruan, lan egiten dugunean, Petronorren ingurumenaren gaineko
ondorioak txikiagotzeko behar diren ekintzei ematen diegu lehentasuna.
Horretarako, geure prozesu industrialetan eta geure produktuen fabrikazioan
darabiltzagun baliabideen erabilera optimizatzen dugu, ura barne, eta kapital
naturalaren zein biodibertsitatearen gaineko ondorioak, airera zein uretara
egindako isuriak eta hondakinen sorrera txikiagotzen ditugu, ahal dela
bigarren bizitza ematen diegu-eta.
Kapital naturala babestea eta ekonomia zirkularrean oinarritutako
lan-eredua ezartzea funtsezkoa da geure jarduera garatzeko orduan.
Ondorioak prebenitzea eta txikiagotzea eta geure eragiketak garatzen
dituguneko ingurunea leheneratzea oinarrizko tresna da ingurumenarloko kudeaketa egiten dugunean. Eragiketak egiteko lizentzia
sozialari eustea dugu helburu, geure balio-kate osoan jasangarriak
garela egiaztatzeko, bai geure proiektu eta eragiketetan, bai geure
bezeroen esku jartzen ditugun produktu eta zerbitzuetan.
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Ingurumena

EKINTZA
Biltegiratzeko andelen iragazgaiztasunaren galeraren detekzio goiztiarra hobetzea.

DESKRIBAPENA
Andelen zaintzarako sarea indartuko dugu, hondoko ustezko euspen-galeren detekzio
goiztiarra ziurtatzeko eta, horrela, ingurumena babesteko eta geure instalazioetako
segurtasuna bermatzeko.

ADIERAZLEA
Zortzi andeletan, euspenaren galeren detekzio goiztiarrerako sistema jartzea.

GIHEKIKO EKARPENA:
9 BERRIKUNTZA ETA 15 EKOSISTEMETAKO
INDUSTRIA,

LURREKO

AZPIEGITURAK

BIZIA
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2022ko Iraunkortasun Plana
Ingurumena

EKINTZA
Bio jatorriko hondakinak lehengai zirkular moduan erabiltzea fabrikazioko prozesuetan.

DESKRIBAPENA
Bio jatorriko hondakinak erabiliko ditugu geure ekoizpen-unitateetan. Bioerregaiak
lortzeko orduan, berotegi-efektuko gasen (BEG) isurietan dugun balantze garbia zerokoa
izango da, eta, horrela, ekonomia zirkularra zein klima-aldaketaren aurkako borroka
sustatuko ditugu.

ADIERAZLEA
1. Kudeatzaile baimenduekin hitzarmena sinatzea.
2. Gutxienez, bio jatorriko 1.000 tona hondakin lehengai moduan erabiltzea bioerregaien
fabrikazioan.

GIHEKIKO EKARPENA:
7 ESKURAGARRIA ETA 9 BERRIKUNTZA ETA 12 ETA KONTSUMO 13 ALDEKO
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AZPIEGITURAK

ERANTZULEAK

EKINTZA

2022ko Iraunkortasun Plana

Ingurumena

EKINTZA
Ur araztua berreskuratzea industrian berrerabiltzeko.

DESKRIBAPENA
Findegiko Uren Araztegiko (HUA) hirugarren mailako sistematik datorren uraren
berreskurapena hobetuko dugu, partzuergotik datorren ur freskoaren kontsumoa
murrizteko.

ADIERAZLEA
Honako ratio hau lortzea: kontsumitutako ur freskoaren m3 / prozesatutako lehengaien tonak
= 0,64.

GIHEKIKO EKARPENA:
6 SANEAMENDUA

UR GARBIA ETA

9 BERRIKUNTZA ETA 12 ETA KONTSUMO 14 BIZIA
INDUSTRIA,

PRODUKZIO

AZPIEGITURAK

ERANTZULEAK

ITSASPEKO
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Ingurumena

EKINTZA
Urak arazteko orduan balantze energetikoa hobetzea.

DESKRIBAPENA
TV3 eta TF3 izeneko unitateetako ur azidoen ahitzaileetan, ioi amonioaren analizatzaileak
jarriko ditugu, lurrunaren kontsumoa optimizatzeko eta findegiko uren araztegira doan
ur-efluentearen kalitatea hobetzeko. Horri esker, usainagatiko ondorioak txikiagotuko dira
hondakin-uren araztegian (HUA), eta bere kalitatea hobetuko da.

ADIERAZLEA
1. Kargako lurrun-kontsumoaren ratioa %5 gutxitzea, 2021. urtea oinarritzat hartuta.
2. Urtean 780 tn CO2 gutxiago isurtzea.

GIHEKIKO EKARPENA:
6 SANEAMENDUA

UR GARBIA ETA

16

9 BERRIKUNTZA ETA 12 ETA KONTSUMO 13 ALDEKO
INDUSTRIA,

PRODUKZIO

KLIMAREN

AZPIEGITURAK

ERANTZULEAK

EKINTZA

2022ko Iraunkortasun Plana

Ingurumena

EKINTZA
Petronor SAko liderrak 2030erako GJHen ezagutzan prestatzea.

DESKRIBAPENA
2030erako GJHen ezagutza bultzatuko dugu konpainiako liderren artean, eta, horrela,
jasangarritasuneranzko ikuspegia sendotuko dugu erakundeko jarduera eta maila
guztietan. Hartara, ekintza guztiek bat egin beharko dute Petronorrek 2030erako
GJHekin hartutako konpromisoekin.

ADIERAZLEA
Petronorreko 60 lider 2030erako GJHen ezagutzan prestatzea ODStories prestakuntzaikastaroaren bidez.

GIHEKIKO EKARPENA:
7 ESKURAGARRIA ETA 8 HAZKUNTZA
ENERGIA

LAN DUINA ETA

EZ-KUTSAGARRIA

EKONOMIKOA

11 ERKIDEGO
HIRI ETA

JASANGARRIAK

13 ALDEKO

KLIMAREN
EKINTZA

16 ETA ERAKUNDE

BAKEA, JUSTIZIA
SENDOAK
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Ingurumena

EKINTZA
Ingurumenaren arloko borondatezko lana bultzatzea ekosistemen hobekuntza
naturalerako.

DESKRIBAPENA
Ingurumenaren arloko borondatezko lana sustatzeko asmoz, zuhaitz-espezie aloktonoen
ordez, baso atlantikoko berezko beste espezie batzuk landatuko ditugu Petronorreko lur
ez-industrialetan, Bizkaiko Landa Ingurunea Kudeatzeko Sailaren koordinaziopean.

ADIERAZLEA
1. 260 zuhaitz landatzeko jarduera egitea.
2. Gutxienez, hogei boluntariok parte hartzea zuhaitzak ereiteko jardueran.

GIHEKIKO EKARPENA:
13 ALDEKO

KLIMAREN
EKINTZA
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15 EKOSISTEMETAKO 17 LORTZEKO
LURREKO

HELBURUAK

BIZIA

ALIANTZAK

2022ko Iraunkortasun Plana

Ingurumena

EKINTZA
Ur araztua itsasora itzultzeko prozesuarekin lotutako analisien emaitzen kalitatea
hobetzea.

DESKRIBAPENA
Ingurumenaren gaineko eraginarekin lotutako laginen analisien emaitzen kalitatea
bermatuko dugu. Analisien elkar-erkaketak egingo ditugu ur araztua itsasora isurtzeko
prozesuaren kalitate-saiakuntzekin lotutako faktoreen erreferentziako laborategiekin.

ADIERAZLEA
1. Beste laborategi batzuekin sei elkar-erkaketa egitea.
2. Egindako analisi guztietan, %90eko ziurtasuna gainditzea.

GIHEKIKO EKARPENA:
6 SANEAMENDUA

UR GARBIA ETA

17 LORTZEKO

HELBURUAK
ALIANTZAK
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2022ko Iraunkortasun Plana
Berrikuntza eta teknologia

Berrikuntza teknologikoa funtsezkoa da, eredu energetiko jasangarriagoak
eratzeko eta geure produktu zein zerbitzuen deskarbonizazioaren erronkari
aurre egiteko.
Repsol Technology Lab Espainiako I+Gko eredu pribatu
abangoardistenetakoa da, eta, bertan, bete-betean lan egiten da,
konpainia moduan deskarbonizaziorako zehaztu dugun asmo handiko
helburua lortzen lagunduko diguten teknologiak antzemateko,
balioztatzeko eta garatzeko.
Gure ikerlanaren osagarri, Corporate Venturing inbertsio-fondoa eta
berrikuntza-estrategia irekia ditugunez, aliantzak ezartzen ditugu
mundu zabaleko zentro teknologiko, enpresa eta unibertsitateekin.
Horrez gain, Petronorrek Oil&Gas sektorean dituen bazkideekin
parte hartzen du OGCI Climate Investmentsen (OCGI-CI),
eta konprometitutako 1.000 milioi dolarretik gorako inbertsioa
startupetan bideratzea dauka helburu, hornikuntza
energetikoarekin lotutako berotegi-efektuko gasen isurien
murrizketaren bidez klima-aldaketari aurre egin ahal izateko.
Era berean, 2017an sortu zenetik, Repsolen Digitalizaziorako
Programak konpromiso irmoa dauka jasangarritasunarekin,
negozio-unitateen eraldaketa digitala sustatzeko eta
jarduera-kate osoan balioa sortzeko.
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Berrikuntza eta teknologia

EKINTZA
Erregai sintetikoak fabrikatzeko proiektuak bultzatzea.

DESKRIBAPENA
Erregai sintetikoen ekoizpenerako instalazioak eraikitzeko proiektua idatziko dugu,
eta, bertan, hidrogeno berriztagarria (H2) nahiz harrapatutako karbono dioxidoa (CO2)
erabiliko ditugu lehengai moduan.

ADIERAZLEA
1. Proiektuaren oinarrizko ingeniaritza egitea.
2. 10 MW-ko elektrolizadorearen eskaintza eskatzeko prozesua abian jartzea.

GIHEKIKO EKARPENA:
7 ESKURAGARRIA ETA 9 BERRIKUNTZA ETA 11 ERKIDEGO
ENERGIA

INDUSTRIA,

HIRI ETA

EZ-KUTSAGARRIA

AZPIEGITURAK

JASANGARRIAK

12 ETA KONTSUMO 13 ALDEKO
PRODUKZIO

KLIMAREN

ERANTZULEAK

EKINTZA
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EKINTZA
Hidrogeno berriztagarriaren ekoizpenerako instalazioa eraikitzeko proiektua idaztea.

DESKRIBAPENA
Hiri-hondakin solidoen gasifikazioaren bidez lortutako gasaren bitartez sortutako
hidrogeno berriztagarriaren (H2) ekoizpenerako instalazioak eraikitzeko proiektua egingo
dugu.

ADIERAZLEA
1. Instalazioaren ingeniaritzako azterketak egitea.
2. Lehengaiak tratatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko logistikarekin lotutako azterketak
egitea.

GIHEKIKO EKARPENA:
7 ESKURAGARRIA ETA 9 BERRIKUNTZA ETA 12 ETA KONTSUMO 13 ALDEKO
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ENERGIA

INDUSTRIA,

PRODUKZIO

KLIMAREN

EZ-KUTSAGARRIA

AZPIEGITURAK

ERANTZULEAK

EKINTZA

2022ko Iraunkortasun Plana

Berrikuntza eta teknologia

EKINTZA
Eraikuntzan erabiltzeko ekoagregakinak fabrikatzea, CO2 hustulekuak sortzeko.

DESKRIBAPENA
Hondakinetatik abiatuta, obra zibilean erabiltzeko ekoagregakinen fabrikazioan erabiliko
dugun karbono dioxidoa (CO2) finkatzeko instalazioen eraikuntzarako proiektua
betearaziko dugu. Horrela, ekonomia zirkularra eta gune industrialaren deskarbonizazioa
sustatuko ditugu aldi berean.

ADIERAZLEA
1. Lehengaien probak egitea, ekoagregakinen formulazioa eta fabrikazioa hobetzeko.
2. Lantegia eraikitzeko baimenen izapideetarako beharrezkoa den informazioa
prestatzea.

GIHEKIKO EKARPENA:
9 BERRIKUNTZA ETA 11 ERKIDEGO
INDUSTRIA,

HIRI ETA

AZPIEGITURAK

JASANGARRIAK

12 ETA KONTSUMO
PRODUKZIO

ERANTZULEAK

13 ALDEKO

KLIMAREN
EKINTZA
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EKINTZA
Hidrogeno berriztagarria ekoizteko elektrolizadorea eraikitzea.

DESKRIBAPENA
Muskiz-Abanto-Zierbenako findegian kokatutako 2,5 MW-ko elektrolizadorearen bidez,
mugikortasun-purutasuna duen hidrogeno berriztagarria (H2) ekoizteko behar diren
instalazioak eraikitzen hasiko gara.

ADIERAZLEA
1. Proiektua betearazteko obrak egiten hastea.
2. Hidrogeno berriztagarriaren ekoizpenerako probak egitea, abian jartzea eta ekoizten
hastea.

GIHEKIKO EKARPENA:
7 ESKURAGARRIA ETA 8 HAZKUNTZA
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ENERGIA

LAN DUINA ETA

EZ-KUTSAGARRIA

EKONOMIKOA

9 BERRIKUNTZA ETA 13 ALDEKO
INDUSTRIA,

KLIMAREN

AZPIEGITURAK

EKINTZA
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Eragiketa segurua

3.5

Geure eragiketetan segurtasunaren arloan behar bezala jardutea betebehar
morala eta ezinbesteko baldintza da Petronorrentzat. Gure asmoa betidanik izan
da pertsonei, ingurumenari, alboko erkidegoei eta instalazioei eurei inolako
kalterik ez egitea edo ondorio kaltegarririk ez sorraraztea.
Orain, negozio berriak abian jarri ditugunez eta deskarbonizazioaren helburuak
lortzeko asmoz geure aktibo industrialak eraldatu ditugunez, segurtasunprozesuak indartu eta ingurune aldagarrirako eguneratu ditugu. Konfiantza
daukagu geure prozesuen sendotasunean nahiz estandar zorrotzenen
erabileran, eta, haien osagarri, seguruak ez diren baldintzen identifikazio eta
zuzenketa goiztiarra sustatzen duen segurtasun-kultura dugu.
Munduko gaur egungo testuinguruan, gizartea digitalizatzeko prozesua
azkartu egin denez, eragiketa digitalak ere izan behar dira seguruak. Hori
dela eta, gero eta garrantzitsuagoa da zibersegurtasuna.
Hamarkada bat baino gehiago daramagu geure informazioaren
teknologiak eta prozesuak hobetzeko eta egokitzeko zikloetan lan
egiten. Era berean, etengabe bilakatzen eta korapilatzen den ingurunea
dela ere badakigunez, ahalegina egonkortu beharrean, areagotu egin
dugu ziklo bakoitzean.
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Eragiketa segurua

EKINTZA
Larrialdietarako simulakroak egitea instituzio publikoekin.

DESKRIBAPENA
Larrialdietarako simulakroa eta hiru prestakuntza-jardunaldi egingo ditugu, findegian eta
itsas terminalean eskuragarri dauden itzalketa-sistema industrialak ezagutzeko. Bertan,
herritarren segurtasunaz arduratzen diren instituzioek parte hartuko dute (Ertzaintza,
SOS-deiak, suhiltzaileak...), findegian eta inguruan industriaren eta pertsonen
segurtasuna sustatzeko asmoz.

ADIERAZLEA
1. Simulakro bateratua garatzea adierazitako instituzioekin.
2. Hiru prestakuntza-jardunaldi egitea Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileekin.

GIHEKIKO EKARPENA:
8 HAZKUNTZA

LAN DUINA ETA
EKONOMIKOA
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17 LORTZEKO

HELBURUAK
ALIANTZAK
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Pertsonak

3.6

Gure langileak, erkidegoak, gure merkataritza-harremanak eta gure bezeroak gure
Jasangarritasun Ereduaren funtsezko ardatza dira. Badakigu Petronor osatzen
duten pertsonak gure abantaila lehiakor nagusia eta konpainia jasangarria
izateko gakoa direla. Honako honexen aldeko apustua egiten dugu: aukeraberdintasuna, langileetan oinarritutako talentu dibertsoaren kudeaketa, bizitza
profesionalaren eta pertsonalaren arteko oreka, prestakuntza zein garapena eta
talentuaren erakarpena nahiz euspena.
Enpresa-jarduera gero eta zorrotzagoa den eta gero eta informazio gehiago
duen ingurune sozialean garatzen da, eta konpainiok ahalegindu egiten gara
gurekin elkarreragina duten eragileekin harreman sendoak ezartzen, baina,
batez ere, gure eragiketetatik hurbil dauden erkidegoekin, honako honexetan
oinarrituta daudela kontuan hartuta: errespetua, sentsibilitate kulturala,
osotasuna, erantzukizuna, gardentasuna, fede ona eta ez-bereizkeria.
Petronorren, giza eskubideak errespetatzen jarraitzeko konpromisoa
hartzen dugu, gure jarduerak eta erabakiak inguruko pertsonen kalterako
izan ez daitezen eta, halakorik gertatuz gero, ahal den guztia egin dadin
kalte hori konpontzeko.
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Pertsonak

EKINTZA
Kalitateko hezkuntza sustatzea eta desberdintasunak murriztea inguruko ikasle
unibertsitarioen artean.

DESKRIBAPENA
Ingeniaritza Kimikoko ikasleei gradu-amaierako lana laborategian egiteko aukera
ematea.

ADIERAZLEA
Ikasle unibertsitarioei gradu-amaierako lana laborategian egiten uztea.

GIHEKIKO EKARPENA:
4 HEZKUNTZA

KALITATEZKO
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9 BERRIKUNTZA ETA 17 LORTZEKO
INDUSTRIA,

HELBURUAK

AZPIEGITURAK

ALIANTZAK

2022ko Iraunkortasun Plana
Pertsonak

EKINTZA
Inguruko tokiko instituzioekin lan egitea, uholdeetarako ponpaketa-sistemak erosteko.

DESKRIBAPENA
Udal-azpiegiturekin bateragarriak diren ponpaketa-ekipamendu egokiak erosiko ditugu,
Muskizen uholdeak daudenean laguntzeko.

ADIERAZLEA
Ponpaketa-ekipamendua erostea, Muskizeko uholde-eremuetako ura husteko.

GIHEKIKO EKARPENA:
9 BERRIKUNTZA ETA 11 ERKIDEGO
INDUSTRIA,

HIRI ETA

AZPIEGITURAK

JASANGARRIAK

17 LORTZEKO

HELBURUAK
ALIANTZAK
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Pertsonak

EKINTZA
Aukera-berdintasuna sustatzea desgaituen kontratazioaren bidez.

DESKRIBAPENA
Desgaituak kontratatuko ditugu, eta langileen %2 izaera horretakoak izan behar direla
dioen lege-eskakizuna gaindituko dugu.

ADIERAZLEA
Langileen %2,35 desgaituak izatea.

GIHEKIKO EKARPENA:
8 HAZKUNTZA

LAN DUINA ETA
EKONOMIKOA
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10 MURRIZKETA

DESBERDINTASUNEN

16 ETA ERAKUNDE

BAKEA, JUSTIZIA
SENDOAK
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Pertsonak

EKINTZA
Langabetuak prestatzea, euren gaitasunak hobetzeko eta desberdintasunak murrizteko.

DESKRIBAPENA
Profesional horiek kontratatu eta Petronor SAko langile-taldean sartu baino lehen,
Etengabeko Ekoizpenerako Lantegiko operadore (OPPC) moduan trebatuko ditugu,
desberdintasunak murrizteko eta lan duina zein hazkuntza ekonomikoa sustatzeko.

ADIERAZLEA
1. 34 lagun prestatzea, ekoizpen-unitateetan titularitatea lortu dezaten.
2. OPPCko ikastaroan prestatutako pertsonen %80 kontratatzea gutxienez.

GIHEKIKO EKARPENA:
4 HEZKUNTZA

KALITATEZKO

5 BERDINTASUNA
GENERO-

8 HAZKUNTZA

LAN DUINA ETA
EKONOMIKOA

10 MURRIZKETA

DESBERDINTASUNEN
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3.7

2022ko Iraunkortasun Plana
Etika eta gardentasuna

Zuzentasunez dihardugu agerpena daukagun herrialde guztietan.
Geure jokabide etikoan, legearen betearazpen zorrotza ez ezik, bere
espiritua ere hartzen dugu kontuan.
Ardatz honetan, behar besteko helburuak zehazten ditugu,
konpainiak Petronorreko langile guztientzat eta gure hornitzaile,
kontratista zein enpresa laguntzaileentzat osotasunaren
eta erantzukizunaren kultura sustatu eta suspertzen duela
bermatzeko.
Horrez gain, gardentasuna eta egoeraren azalpena Petronorreko
Jasangarritasun Ereduaren elementu bereizgarriak dira guretzat.
Sinesgarria izateko, funtsezkoa da beti-beti gardena izatea.
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Etika eta gardentasuna

EKINTZA
Komunikazio aktiboa bultzatzea interes-taldeekin, ingurumeneko faktoreei, segurtasun
industrialari eta enpleguaren sorrerari buruzko informazioa emateko.

DESKRIBAPENA
Muskizeko eta Abanto-Zierbenako Aholkularitza Lantalde Publikoen lau saio egingo
ditugu gutxienez. Bertan, Petronorrentzat interesgarriak diren gaiak jorratuko ditugu;
esate baterako, ingurumeneko faktoreak, segurtasun industriala eta enpleguaren sorrera,
batez ere, baita lantaldeetako parte-hartzaileek proposatutako beste batzuk ere.

ADIERAZLEA
Launa saio egitea Muskizeko eta Abanto-Zierbenako udalerrietan.

GIHEKIKO EKARPENA:
JUSTIZIA
16 BAKEA,
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

17 HELBURUAK
LORTZEKO
ALIANTZAK
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4

PLANA EGUNERATZEKO
PROZESUA

Iraunkortasun Plana dokumentu dinamikoa da
Urtero, plan hau osatzen duten ekintzen lorpen-mailaren berri
emango dugu, eta, horretarako, amaierako txostena argitaratuko
dugu.
Bestetik, gure alderdi interesdunentzat kezkagarriak diren gaiak
edo aurreikuspenak aldagarriak direnez eta urtean jazotako
gertaeren bilakaerarekin lotuta daudenez, plan hau urtero
eguneratuko da ekintza berrien bidez, edo, bestela, indarrean
daudenak zehaztuko dira berriro, egoera berrira egokitu ahal
izateko.
Plana eguneratu ahala, bete diren ekintzen aztarna geratuko
da haien atzean, eta, denak batera, gure konpainiak garapen
jasangarrira egindako ekarpena izango dira.
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