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Benqueridos amigos,

Construír o futuro é un dos procesos máis 
inspiradores do ser humano; é unha oportunidade 
para innovar e acadar novos horizontes que 
nos permitan chegar cada vez máis lonxe. Nese 
camiño, a xestión sustentable é o principio que 
permite obter éxito e achegar verdadeiro valor á 
nosa actividade. 

Con esta visión, afrontamos este exercicio, cheo 
de retos e logros. O Informe Anual 2016 que a 
continuación vos presento, inclúe información 
sobre o desenvolvemento social, ambiental 
e económico da compañía. Foi elaborado de 
conformidade cos GRI Standards de Global 
Reporting Initiative e verificouse de consonte a 
norma ISAE 3000. Ademais, co fin de dar un paso 

máis no sistema de reporte e proporcionarlles 
aos nosos grupos de interese unha información 
completa e integrada, Reganosa desenvolveu este 
informe de acordo cos principios definidos polo 
International Integrated Reporting Council (IIRC).

O 2016 foi fundamental en termos estratéxicos 
para Reganosa; creamos os cimentos necesarios 
para afrontar o crecemento futuro. Durante 
este ano, o primeiro do noso Plan Estratéxico 
2016 – 2020, a compañía avanzou intensamente 
no desenvolvemento e potenciación das súas 
capacidades. A aposta pola expansión do 
coñecemento, como fonte de creación de 
valor e ampliación do noso negocio, levounos 
a estar presentes hoxe en catro continentes, 
prestando servizos de operación e mantemento, 
enxeñaría, consultoría e formación para proxectos 
enerxéticos de infraestruturas gasistas.

Ao mesmo tempo, desenvolvemos e potenciamos 
o noso papel como TSO europeo. Reganosa 
ingresou no capital social de MIBGAS para 
impulsar un desenvolvemento eficiente do 
mercado organizado de gas en España e Europa 
que proporcione liquidez e dote de transparencia 
á fixación de prezos. Así mesmo, traballamos co 
resto de TSO europeos na planificación enerxética 
europea, na que se incluíron as infraestruturas 
que se deben acometer no noroeste peninsular 
para mellorar a garantía e seguridade da 
subministración, aproveitar as oportunidades 
que xeran as novas necesidades loxísticas e 
incrementar a competitividade das empresas.

Dentro dos nosos obxectivos estratéxicos, a 
nosa prioridade foi, e seguirá sendo, investir 
en innovación tecnolóxica e investigación, e na 

captación e formación continua do noso equipo 
humano. Un dos aspectos máis transcendentes 
de todo proceso creativo é o que está relacionado 
coas persoas e o seu desenvolvemento. Este 
exercicio xeramos un importante volume 
de emprego, incrementando a nosa cifra de 
profesionais nun 40 %, e esta é unha das nosas 
maiores satisfaccións. 

Gustaríame destacar especialmente o Premio 
ao mellor caso de éxito de transferencia de 
tecnoloxía en 2016 outorgado a Reganosa pola 
Real Academia Galega de Ciencias e a Axencia 
Galega de Innovación. Creo firmemente que 
o coñecemento empresarial e científico ao 
máis alto nivel académico crean unha sinerxía 
extraordinaria. A nosa aposta converteunos 
en pioneiros na modelización e optimización 
das redes de transporte de gas, creando unha 
ferramenta con aplicación a calquera sistema 
gasista do mundo, á que engadimos novas 
funcionalidades cada ano.

O escenario post Acordo de París fixou obxectivos 
comúns de redución de gases de efecto 
invernadoiro e as empresas debemos traballar 
activamente para converter eses obxectivos en 
realidades. Reganosa desenvolveu un plan de 
eficiencia enerxética para reducir as emisións de 
CO2. Ademais, a compañía finalizou as accións 
incluídas no programa TENT-T, cofinanciado 
pola Comisión Europea, para a implantación dun 
hub de GNL no noroeste peninsular. A devandita 
iniciativa, ten continuidade coa participación 
no proxecto europeo CORE LNGas Hive para 
desenvolver a cadea loxística de subministración 
de GNL de maneira segura e eficiente. Este 
proxecto, permitirá que os buques reduzan 

Carta do
Presidente [102-14]

| Carta do Presidente
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Creamos os cimentos 
necesarios para
afrontar o
crecemento futuro.

as súas emisións contaminantes, ao substituír 
os combustibles derivados do petróleo pola 
propulsión a gas, e contribuirá a mellorar a 
competitividade dos nosos portos e a súa oferta 
loxística. 

Así mesmo, Reganosa ingresou no Clúster de 
Cambio Climático promovido por Forética co fin de 
trazar un plan de acción coas principais empresas 
españolas, compartir estratexias e participar en 
iniciativas que permitan implantar as mellores 
prácticas.

No ano 2016 a compañía obtivo uns sólidos 
resultados financeiros grazas ao crecemento do 
negocio e á xestión orientada a acadar a máxima 
eficiencia en custos. O exercicio pechou cun 
incremento dos fondos propios dun 12,6 % e unha 
redución da débeda dun 18,1 %. Os cocientes de 
solvencia sitúannos nunha posición idónea para 
seguir avanzando no cumprimento dos nosos 
obxectivos estratéxicos

No ámbito da responsabilidade social corporativa, 
seguimos desenvolvendo iniciativas orientadas 
á formación das persoas e á difusión cultural. 
Entre as nosas actividades, formalizamos un 
convenio co Servizo Galego de Saúde para dotar 
de medios ás aulas de simulación de Ferrol, co 
fin de mellorar o tratamento dos accidentes 
laborais e formar os profesionais da compañía 
en materia de seguridade e saúde. Contribuír ao 
desenvolvemento social, ano a ano, é un proceso 
apaixonante. Teño a convicción de que, movidos 
polo noso arraigamento, o apoio e impulso de 
iniciativas na nosa contorna local servirá para 
mellorar a sociedade no seu conxunto. 

Así mesmo, seguimos avanzando no cumprimento 
dos dez principios do Pacto Mundial de Nacións 
Unidas. Grazas a este exercicio aprobamos 
novas políticas corporativas e reportamos o noso 
progreso de acordo co estándar avanzado.

No futuro, continuaremos centrándonos no 
desenvolvemento sustentable de infraestruturas 
que contribúan a configurar sistemas gasistas 
seguros e eficientes. O noso Plan Estratéxico 2016 
– 2020 avanzará baseándose en tres alicerces 
fundamentais: flexibilidade e eficiencia operativa, 
crecemento nacional e internacional de acordo 
cos criterios estratéxicos e de rendibilidade 
fixados, e investimento en innovación. 

Finalmente, gustaríame trasladar o meu máis 
profundo agradecemento, e o de todo o Consello 
de Administración que presido, a todos os que 
formades parte da realidade de Reganosa. 
Vós facédela posible. A confianza dos nosos 
clientes, administracións públicas, comunidades 
locais, provedores e demais grupos de interese 
permítenos avanzar e seguir mellorando. Neste 
sentido, quero recoñecer especialmente o labor 
dos nosos profesionais e equipo directivo. O voso 
compromiso e a procura incansable
da excelencia crearon unha compañía
capaz de afrontar importantes retos. O éxito
é voso. 

| Carta do Presidente

José María Paz Goday  
Presidente
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Modelo de
negocio

1.1

Reganosa é unha empresa enerxética dedicada 
ao desenvolvemento, operación e mantemento 
de infraestruturas de gas natural consonte os 
principios de seguridade, eficiencia e flexibilidade. 

A actividade da compañía estrutúrase por 
liñas de negocio para actuar con axilidade 
e especialización, seguindo o principio de 
separación previsto na normativa sectorial que 
asegura a independencia das redes de transporte 
de gas.

Xestión de infraestruturas de gas natural

Reganosa está certificada como xestor da rede 
de transporte (TSO) e xestiona dous puntos de 
acceso fundamentais ao sistema de gas natural en 
Europa, garantindo a diversificación e seguridade 
da subministración, a integración do mercado 
único e o correcto funcionamento das redes de 
transporte. [102-1]

Forma parte de diversos organismos nacionais 
e internacionais do sector, e coopera coas 
autoridades reguladoras no desenvolvemento 
normativo. É membro de ENTSOG, onde participa 

con todos os TSO europeos co fin de promover e 
garantir unha xestión coordinada e unha evolución 
técnica axeitada da rede de transporte en Europa. 
[102-13]

Prestación de servizos

Reganosa presta servizos de O&M, simulación 
de redes, enxeñaría, consultoría e formación en 
relación coas actividades de deseño, construción, 
posta en marcha, operación e mantemento 
de plantas de regasificación, gasodutos e 
infraestruturas gasistas da rede básica. 

Na actualidade, a experiencia nacional e 
internacional nesta área de negocio abrangue 
dende a realización de estudos de viabilidade ata a 
operación e mantemento de terminais de GNL. 

A compañía participou en proxectos en 6 países 
durante o ano 2016. A liña de servizos para 
infraestruturas de gas natural supuxo o 1,6 % dos 
ingresos totais de Reganosa.

Reganosa crea valor a través da 
xestión e operación sustentable 
de infraestruturas gasistas que 
contribúan ao desenvolvemento 

económico e social dos territorios.

| Reganosa, xestor e operador de infraestruturas de gas natural
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Reganosa na cadea de valor do gas natural.

Reganosa está presente en todo o ciclo de 
vida das infraestruturas de gas natural: 

Extracción

Transporte 
marítimo 
de gnl

Planta 
satélite

Instalación portuaria de 
subministración de gnl

Almacenamento 
subterráneo

Bunkering ship 
to ship

Regasificación e 
almacenamento

Transporte de gas 
natural

Carga e descarga 
de buques

Ciclos 
combinados

Licuefacción

Bunkering shore 
to ship

Distribución a 
consumidores

Gas renovable

Gas Network 
Simulation and 
Optimization

Mellora continua 
de procesos

Actividades que realiza Reganosa:

Power 
to gas

Carga de 
cisternas

[103-2]

planificación 
e deseño de 
infraestruturas

construción 
e posta en 
marcha

enxeñaría

operación
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Reganosa no mundo.

España
Operación da terminal de GNL de Mugardos 

e 130 km de gasodutos

Malta
Operación da terminal de GNL de Delimara

Servizos para infraestruturas de 
gas natural

Almacenamento con FSU - Floating Storage Unit.
-

Tecnoloxía de vaporización IFV.

Almacenamento tipo contención total on.
-

Tecnoloxía de vaporización ORV e SCV.

España

Franquía

Malta

Kuwait

Mozambique

Colombia

Francia
-

Kuwait
-

Mozambique
-

Colombia 

| Reganosa, xestor e operador de infraestruturas de gas natural

[102-4][102-6][102-10]
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LSO: Promoción e xestión da terminal de GNL de Mugardos.

TSO: Operación de 130 km de gasodutos.

Ferrol

Mugardos

A Coruña

Refinaríactcc Sabón

ct Meirama Abegondo

Guitiriz

ctcc As Pontes

Arteixo

Carral

Miño

Cabanas
A Capela

1

2

3

1 Gasoduto Abegondo-Sabón
Lonxitude: 44,7 Km
Estacións de regulación e medida: 2
Posicións: 6
Presión de deseño: 80 bar 
Diámetro: 16/10˝

2 Gasoduto Cabanas-Abegondo
Lonxitude: 30,4 Km
Posicións: 1
Presión de deseño: 80 bar
Diámetro: 26˝

Terminal de gnl de Mugardos

Estación de regulación e medida

Porto

Central de ciclo combinado

Puntos de conexión á rede

Refinaría

3 Gasoduto Mugardos-As Pontes-Guitiriz
Lonxitude: 54,4 km
Estacións de regulación e medida: 1
Posicións: 6
Presión de deseño: 80 bar 
Diámetro: 30/26/20/16˝

| Reganosa, xestor e operador de infraestruturas de gas natural

As nosas infraestruturas en España.

Capacidade de atracada: 15.600 m3 / 266.000 m3

Capacidade de almacenamento: 300.000 m3

Capacidade de regasificación: 412.800 Nm3/h
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Uso diferencial dos recursos.
Reganosa utiliza e transforma os seus recursos 
co fin de optimizar os procesos e adaptarse 
continuamente á evolución do contexto de 
operación e ás necesidades do mercado, xerando 
valor para todos os seus grupos de interese:

A forma na que desenvolvemos e utilizamos 
os nosos recursos.

Persoas
- Equipos multidisciplinares altamente cualificados.
- Programas de formación e capacitación continua.
- Sistema de avaliación do desenvolvemento que  
   permite orientar as carreiras profesionais.

Activos
- Prioridade na seguridade, adoptando medidas  
   adicionais ás previstas na normativa.
- Operación consonte as mellores prácticas e os  
   estándares máis esixentes.

Coñecemento
- Piar estratéxico: investimento en investigación e  
   plataformas de innovación.
- Plan de sistemas de información.
- Sistematización dos procedementos e normas  
   de xestión.

Recursos naturais
- Certificacións e auditorías ambientais      
   das instalacións de acordo cos estándares     
   internacionais máis rigorosos.
- Plans de seguimento da biodiversidade e      
   compromiso de investimento en melloras ambientais.

| Reganosa, xestor e operador de infraestruturas de gas natural

Capital financeiro
- Política de incremento da capacidade de     
   financiamento de activos con fondos propios.
- Protección fronte a escenarios de tipos de      
   interese altos.

Relacións con grupos de interese
- Diálogo permanente con todos os grupos de interese.
- No desenvolvemento das súas funcións como  
   TSO, Reganosa participa con outros axentes      
   europeos na creación de ferramentas e
   normas comúns do mercado, na elaboración
   de produtos novos que aseguren a xestión
   segura e eficiente da rede de transporte e na   
   planificación de infraestruturas. 

Crea valor ao longo do tempo.

Know how
- Procedemento de xestión de permisos de       
   traballo, protocolos de actuación e software de  
   simulación da rede propios.
- Operativa homoxénea en calquera parte do mundo.

Servizos de valor engadido
- Flexibilidade operativa, capacidade de resposta  
   áxil dispoñibilidade das instalacións parasatisfacer  
   as necesidades dos clientes en cada momento.

Innovación
- Os investimentos en innovación dotan a  
   Reganosa dun coñecemento diferencial que  
   lles permite aos seus clientes mellorar os seus  
   procesos, eficiencia e rendibilidade.
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Servizos 
prestados por 
Reganosa

1.2

[102-2]

| Reganosa, xestor e operador de infraestruturas de gas natural

Descarga de buques. 
A terminal recibe buques metaneiros con 
capacidade de almacenamento entre 15.600 
m3 e 266.000 m3 que transportan o GNL a unha 
temperatura de -160 ºC. 

Transvasamento de GNL e arrefriado de 
buques. 
Na terminal realízase o transvasamento aos 
buques do GNL almacenado nos tanques e 
operacións de arrefriamento; dende a posta en 
gas natural dos tanques dos buques (gassing up) 
ata o arrefriamento paulatino dos mesmos á súa 
temperatura de operación final (cool down). 

Almacenamento de GNL. 
A prestación de servizos inclúe o dereito de uso do 
almacenamento operativo necesario, nos termos 
que establece a normativa de acceso ás instalacións. 

Regasificación. 
O GNL, almacenado nos tanques da terminal 
a -160 ºC, transfórmase ao seu estado gasoso 
aumentando a súa temperatura mediante un 
proceso físico, para o cal se utilizan con carácter 
xeral vaporizadores de auga de mar.

Transporte de gas natural a alta presión. 
Mediante as redes de transporte vehicúlase o 
gas conectando a terminal de GNL con outros 
gasodutos, consumidores cualificados directamente 
conectados á rede e redes de distribución.

Carga de cisternas. 
O servizo de carga de cisternas permite a 
subministración a empresas e industrias, e 
abastece os consumidores domésticos de zonas 
pouco gasificadas a través de plantas satélite 
conectadas ás redes de distribución. 

A compañía analiza de maneira continua as 
circunstancias dos sistemas gasistas e o contexto 
sectorial global, co fin de desenvolver servizos de 
valor engadido para os seus clientes que soporten 
as necesidades loxísticas do mercado de gas natural.

Servizos operativos en infraestruturas con acceso de terceiros
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Servizos para infraestruturas de gas natural.

Análise de laboratorio.
O laboratorio de Reganosa préstalles servizos de 
análises da composición do gas natural e GNL 
aos usuarios das súas instalacións e a empresas 
e entidades externas, mediante un equipamento 
perfectamente calibrado e verificado.

Asesoramento e xestión de proxectos.
O coñecemento das últimas tendencias 
tecnolóxicas e a experiencia operativa de 
Reganosa son as bases sobre as que se asenta 
a área de prestación de servizos para activos 
gasistas en todo o mundo. 

Estudos previos e deseño preliminar

Enxeñaría, construción e posta en marcha

Operación comercial

- Planificación enerxética.
- Viabilidade técnica de novas infraestruturas e integración con    
   instalacións existentes. 
- Viabilidade económica, definición e avaliación do modelo de negocio. 

- Incorporación de criterios de O&M e HSQE.
- Supervisión, apoio e execución de actividades de pre-comisionado,  
   comisionado e posta en marcha.
- Formación.

- O&M e xestión integral de infraestruturas.
- Simulación e optimización. Mellora continua.
- Xestión de garantías e due diligences.
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Plena carga

Plena carga

Sinerxías exitosas: Ciclo de reparación e posta en marcha. 
Estudos previos e deseño preliminar. Ciclo de reparación

Navantia, Reganosa e Gas Natural forman parte 
dun acordo pioneiro para ofrecer conxuntamente 
servizos integrais de reparación de buques gas-
eiros. Esta actividade, converteu o Porto de Ferrol 
nun dos poucos do mundo no que un buque pode 
chegar, descargar, repararse, arrefriarse, cargarse 
e partir cubrindo un ciclo de reparación completo.

Reganosa 
Descarga 
Heel out  
Warm up 
Inertización

Gassing up 
Cool down 

Carga

Navantia 
Aireación 
Reparación 
Inertización
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Principios de 
xestión

1.3

O cero en accidentes é posible. Optimización dos procesos 
e aplicación das melloras 

prácticas.

Adaptación constante ás 
esixencias operativas e 

necesidades dos clientes

SEGURIDADE EFICIENCIA OPERATIVA FLEXIBILIDADE

| Reganosa, xestor e operador de infraestruturas de gas natural
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Principais magnitudes en 2016.

Proxectos en marcha
4 en continentes .

Aumento da cifra de
profesionais en 40 %.

44,6 M€
de EBITDA.

25,8 % de redución
de emisións de CO2.

0,23 M€ dedicados
a acción social.

Incremento do 12,6 %
dos fondos propios.

| Reganosa en cifras

[102-7]
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Datos da actividade [102-7] 2014 2015 2016

Descarga de buques (GWh) 21.051 16.520 13.664

Produción (GWh) 20.131 16.606 13.687

Gas transportado na rede de gasodutos (GWh) 10.824 14.392 11.902

Proxectos en marcha no mundo (nº de países) 1 3 6

Información financeira [201-1] [201-4] [102-7] 2014 2015 2016  
Beneficio neto (€)  12.010.021 15.501.491 14.966.275

ebitda (€)  44.882.033 47.319.143 44.619.285

Dividendos (€)  2.000.000 4.000.000 0

Investimentos (€) 538.923 969.399 466.591

Débeda neta (€) 177.092.981 156.749.713 128.325.381

Fondos propios (€) 107.051.516 118.533.008 133.518.933

Activos (€) 274.175.749 254.625.881 235.065.047

Cociente Débeda Neta/EBITDA 3,95 3,32 2,88

Axudas económicas outorgadas polas Administracións (€) 253.665 100.000 731.610*

* 496.669 € corresponden á axuda financeira recibida da Comisión Europea dentro do programa Conecting Europe Facilities para o desenvolvemento da rede transeuropea de transporte.

| Reganosa en cifras
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Datos sobre seguridade e ambiente [OG13] 2014 2015 2016

Formación do persoal en materia de seguridade (horas/empregado) 48,7 33,6 25,1

Simulacros e exercicios de seguridade desenvolvidos (nº) 3 4 4

Investimentos en melloras ambientais (€) 136.005 60.200 60.500

Gastos en estudos de control ambiental (€) 116.630 171.229 85.605

Auditorías de calidade e seguridade, internas e externas (nº) 6 7 9

Motor de crecemento [201-1] [203-2] [204-1] 2014 2015 2016

 Valor económico xerado (€) 56.413.001 59.575.285 58.485.181

Valor económico distribuído (€) 27.744.117 29.547.304 24.516.132

Valor económico retido (€)* 28.675.943 969.049 33.969.049

Porcentaxe de provedores galegos contratados (%) 50,58 52,19 49,79

Porcentaxe de gasto en provedores galegos (%) 42,09 48,77 28,77

Grandes industrias galegas ás que se lles proporcionou gas natural (nº) 33 33 35

Aforro económico nestas empresas grazas ao cambio gas natural** (€)  95.630.102  30.965.233  27.783.549 

Redución de emisións nestas empresas grazas ao cambio a gas natural*** (tCO2eq)  91.984 34.854 34.263

Desenvolvemento do gas natural en Galicia**** (índice de gasificación) 8,79 9,11 9,16 

* Diferenza entre o valor económico xerado e o valor económico distribuído.

**/*** Dato estimado. Considerouse que o combustible consumido antes do cambio a gas natural era gasóleo.

**** Índice estimado a partir dos datos sobre nº de clientes de gas (fonte: Sedigas;) e poboación (fonte: INE). 
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Acción social [201-1] [203-1] 2014 2015 2016

Investimento social en relación co ebitda da compañía (%) 1 4,20 0,53 

Investimento social en relación co beneficio neto da compañía (%) 3,75 12,90 1,57

Investimento social total (€) 443.006 2.005.531 235.000

Doazóns e patrocinios* (€) 137.704 121.300 122.000

Importe dedicado a bolsas (€) 98.924 84.572 58.000**

Persoas que participan nas diferentes entidades apoiadas por Reganosa (nº) 6.141 6.264 27.162***

Bolsas e prácticas (nº de beneficiarios) 22 19 17

* Inclúese IVE / **O programa de bolsas foi ampliado cun plan de contratación laboral para os recentemente licenciados. / ***Inclúe os asistentes ás exposicións culturais promovidas por Reganosa.

Desenvolvemento profesional [403-2] [102-7] [404-1] [404-3] 2014 2015 2016  
Empregados a 31 de decembro (nº) 69 70 98

Taxa de rotación  0,01 0 0,03 

Índice de novas contratacións 0,04 0,01 0,33

Empregados con contrato indefinido (%) 92,75 91,42 71,42

Idade media do persoal (anos) 40,75 41,73 39,92

Perfís profesionais (% de titulados superiores e medios) 48 48,57 55,10

Índice de frecuencia*  8,61 8,17 8,29

Índice de gravidade**  2,29 0,56 0,07

Índice de absentismo*** 3,57 1,48 4,67

Formación por empregado (horas/empregado) 67,62 54,00 41,79

Empregados que reciben avaliacións do seu desenvolvemento (%) 91,30 90 97,96

* Índice de frecuencia = n.º de accidentes con baixa x 1.000.000/horas traballadas.

** Índice de gravidade = n.º de xornadas perdidas x 1.000 /horas traballadas.

*** Índice de absentismo = horas perdidas/horas teóricas x 100. 

| Reganosa en cifras
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Clientes e cadea de subministración 2014 2015 2016  
Satisfacción dos clientes (%) 76 83 75 

Provedores contratados rexistrados na base de datos de homologación (%) 39 38 42

Provedores rexistrados na base de datos de homologación 83 82 87
que foron certificados de acordo con UNE 9.001 (%) 

Provedores cuxo impacto ambiental é negativo (nº) 0 0 0

Provedores con impacto ambiental negativo cos que se acordaron melloras (%) 0 0 0

Provedores con impacto ambiental negativo cos que se finalizou a relación (%) 0 0 0

Goberno corporativo e transparencia [G4-SO4] [G4-SO5] 2014 2015 2016  
Conselleiros a 31 de decembro (nº) 20 20 20

Mulleres no Consello de Administración (%) 10 5 5

Empregados que recibiron o Código Ético (%) 100 100 100

Comunicacións recibidas na Canle Ética (nº) N/A 1  2

Incidentes relacionados con corrupción (nº) 0 0 0

Noticias sobre a compañía recollidas en medios de comunicación (nº) 265 237 376

Persoas que visitaron a terminal de Mugardos (nº) 570 268 477 



Misión, visión 
empresarial
e valores3
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A nosa comunidade:
• Abastecemento de enerxía 

limpa e competitiva.

• Programas educativos e 
culturais.

• Apoio a entidades deportivas 
e artísticas.

As persoas:

• Contribución ao 
desenvolvemento da 
comunidade.

• Cultura e valores sustentables.

• Formación e desenvolvemento 
integral dos nosos 
profesionais.

O ambiente:
• Reciclaxe e control de 

residuos e emisións.

• Consumos responsables.

• Seguridade nas nosas 
operacións.

Somos unha empresa enerxética que desenvolve 
e xestiona infraestruturas de gas natural co 
obxectivo de mellorar o benestar da sociedade 
e reducir o impacto do cambio climático. 
Garantimos a seguridade da nosa contorna, 
implantando os últimos avances tecnolóxicos, e 
xeramos valor a través da xestión eficiente dos 
nosos recursos.

O noso obxectivo é desenvolver e operar 
infraestruturas de gas natural empregando as 
últimas innovacións tecnolóxicas e as mellores 
prácticas, co fin de fomentar o desenvolvemento 
e crecemento sustentable das persoas e os 
territorios, garantindo a dispoñibilidade das 
infraestruturas enerxéticas necesarias e a súa 
xestión segura e eficiente.

- Integridade
- Honestidade
- Transparencia
- Esforzo persoal
- Compromiso co proxecto
- Compromiso coa seguridade
- Respecto
- Arraigamento local e proxección global

MISIÓN VISIÓN EMPRESARIAL VALORES

REGANOSA NA CONTORNA
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Cultura de empresa.[103-2] [407-1] [205-1] [205-2] [102-12] [102-16] [102-17]

| Misión, visión empresarial e valores

Pacto Ético 
O Código Ético e de Conduta de Reganosa, 
aprobado polo Consello de Administración, 
recolle os valores que orientan as actividades e 
operacións da compañía, e o comportamento 
de todos os seus empregados. 

O Código Ético e de Conduta subscribe de 
forma expresa todos os principios do Pacto 
Mundial das Nacións Unidas, iniciativa á que 
Reganosa se adheriu no ano 2013. Ademais, 
fundaméntase nos valores desenvolvidos 
e promovidos dende o Consello de 
Administración, deseñados para acadar os 
máximos estándares de responsabilidade e 
integridade profesional. 

A súa adopción foi un fito importante en 
materia de transparencia, e trata de estender 
as boas prácticas de xestión e bo goberno a 
todas as entidades e provedores que colaboran 
coa compañía. O Código atópase accesible a 
través da web corporativa: www.reganosa.com 
en castelán, inglés e galego.  
 

Comité de Ética
O Comité de Ética de Reganosa repórtalle directamente ao Consello de 
Administración e está integrado por un conselleiro, o letrado asesor 
do Consello de Administración e membros da Dirección. De acordo co 
Regulamento Interno que rexe o seu funcionamento, este Comité ten entre 
os seus obxectivos:

• Impulsar a integración dun comportamento profesional, ético e      
   responsable na estratexia e xestión de Reganosa.
• Salvagardar o respecto e cumprimento dos principios establecidos
   no Código.
• Desenvolver as competencias relativas á súa interpretación vinculante e  
   aplicación.

Canle Ética
Os grupos de interese da compañía dispoñen dunha Canle Ética, accesible 
dende a web corporativa, que tramita as consultas relativas á aplicación do 
Código e axuda a resolver os dilemas ou inquietudes sobre o comportamento 
ético no ámbito de traballo e nas relacións profesionais. [102-17]

Control da cadea de subministración
Reganosa inclúe nas súas Condicións Xerais de Contratación unha cláusula 
que establece o compromiso de todos os provedores de respectar os 
principios contidos no Código Ético e de Conduta de Reganosa e no Pacto 
Mundial das Nacións Unidas. Todos os provedores reciben o Código Ético a 
través das Condicións xerais de contratación, onde se indica a fonte para a 
súa consulta.

Formación
As novas incorporacións profesionais reciben na súa xornada de acollida 
un exemplar do Código Ético e de Conduta e formación sobre os principios 
e ferramentas contidos no mesmo, co fin de establecer unha cultura de 
valores, fomentar o comportamento íntegro no desenvolvemento das 
actividades diarias, e garantir que todo o persoal coñece os mecanismos 
de actuación ao seu alcance.

De forma periódica, cando se identifica a necesidade por parte do Comité 
de Ética, organízanse sesións formativas para que todos os profesionais 
coñezan as actualizacións establecidas no Código Ético.



Contorna de
operación,
riscos e
oportunidades
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Contorna de 
operación e 
perspectivas 
de negocio

4.1

Evolución da demanda

• Os novos países produtores na cadea de
   GNL, entre eles Estados Unidos, Irán, Exipto      
   e Australia, contribuíron a xerar unha contorna  
   de prezos baixos. Ademais, producirán a oferta  
   suficiente a medio prazo para manter os prezos  
   do gas nun nivel competitivo.

• Espérase que a demanda de GNL como      
   combustible marítimo teña unha velocidade de  
   implantación lenta pero gradual, situándose no  
   2025 cunha demanda de 2,4 TWh.

• En Europa, a demanda continuou a senda da  
   recuperación, cun crecemento aproximado dun  
   6 % con respecto a 2015, debido ao incremento  

| Contorna de operación, riscos e oportunidades

Reganosa analiza de maneira continua as tendencias e circunstancias 
do mercado a nivel mundial co fin de desenvolver produtos loxísticos 
e solucións operativas innovadoras que lles acheguen valor aos seus 

   do uso do gas no sector eléctrico, así como   
   a unha maior actividade industrial favorecida  
   pola recuperación económica. A evolución a  
   medio prazo prevese practicamente plana, cun  
   incremento do 1 % ata 2025.

• En España, a demanda total creceu un 2,1 %
   con respecto ao ano anterior, rexistrándose 
   un notable incremento da demanda      
   convencional (3,25 %).

Mercado organizado do gas en España

O mercado organizado de gas en España (MIBGAS) 
comezou a operar en decembro do 2015. Dende 
entón, o número de participantes e os volumes 
negociados a diario incrementouse paulatinamente. 
O avance no funcionamento do mercado e o nivel 
de desenvolvemento das infraestruturas gasistas 
en España permitirán a creación dunha referencia 
de prezos transparente na Península Ibérica. 
Iso facilitará o acceso a un maior número de 
comercializadoras, incrementando a competencia
e optimizando os prezos.
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Perspectivas 

Hub de GNL.
A situación estratéxica das terminais que opera 
Reganosa, no centro das rutas marítimas atlánticas 
e no mar Mediterráneo, e a súa flexibilidade 
operativa, permítenlle prestar servizos loxísticos 
de valor engadido á cadea de GNL e diversificar as 
orixes da subministración de gas a Europa. 

Ademais, as terminais sitúanse próximas a zonas 
ECA (Emission Control Area), o que fomentará 
o desenvolvemento do mercado small scale. 
A OMI, organismo responsable da seguridade 
e protección da navegación e de previr a 
contaminación dos océanos, aprobou unha 
redución do límite de emisións de xofre dos 
buques a nivel global dun 0,5 %. En España, o 
Marco de Acción Nacional de enerxías alternativas 
estableceu en decembro do 2016 as bases para o 
deseño en España dunha rede de subministración 
de GNL como combustible marítimo.

| Contorna de operación, riscos e oportunidades

O GNL é o único combustible alternativo limpo, 
competitivo e que está globalmente dispoñible. 
Por iso, os esforzos dos principais axentes 
céntranse na actualidade no deseño dunha cadea 
de subministración eficiente. Neste sentido, 
Reganosa forma parte das principais iniciativas 
promovidas e cofinanciadas pola Comisión 
Europea; TEN-T e CEF.

Mercado único en Europa.
En febreiro do 2016, a Comisión Europea publicou 
a estratexia sobre o GNL e o almacenamento 
de gas, cuxos principais obxectivos son reducir 
a dependencia de gas da Unión Europea, apoiar 
o proceso de transición enerxética e completar 
a construción das infraestruturas necesarias 
para desenvolver de maneira eficiente o 

O modelo de negocio de Reganosa 
demostrou solidez. Permitiu 

aproveitar as novas oportunidades 
e iniciar un proceso de 

diversificación da actividade. 

Reganosa está presente en 
toda a cadea de valor das 

infraestruturas de gas natural, 
dende a súa planificación, deseño 
e construción, ata a súa operación 

e mantemento.

mercado único. Neste sentido, un dos propósitos 
fundamentais será o desenvolvemento de novas 
terminais de GNL, a ampliación das xa existentes 
e a implantación dos PCIs (Projects of common 
interest), entre eles, o hub de GNL no noroeste da 
península ibérica.
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Xestión do
risco

4.2

Reganosa dispón dun método integral para 
a xestión dos riscos clave nas súas áreas de 
actividade. Deste xeito, asegura que a consecución 
dos seus obxectivos e actuacións estratéxicas se 
produce nun marco de certeza.

O mecanismo de control de riscos baséase 
en dous piares fundamentais; unha rigorosa 
procedimentación da actividade e no modelo 
organizativo.

Normas internas:
Reganosa desenvolveu un conxunto de normas 
internas que aseguran un axeitado tratamento 
dos riscos, garanten o cumprimento da normativa 
vixente nos diferentes ámbitos de xestión e 
mitigan os posibles efectos adversos. Estas 
normas, que inclúen, entre outras, manuais, 
políticas, procedementos e instrucións, xunto cos 
procesos operativos actuais, garanten o control e 
a eficiente segregación de funcións nos ámbitos 
financeiro, de negocio e regulatorio.

| Contorna de operación, riscos e oportunidades

Principais manuais, procedementos e políticas:

• Código Ético e de Conduta.
• Manual do Sistema Integrado de Xestión.
• Manual de prevención de riscos penais.
• Política contra a corrupción e a fraude.
• Política de conflitos de interese.
• Política de Seguridade, Saúde, Ambiente
   e Calidade.
• Procedementos para o tratamento dos riscos  
   dos proxectos; continxencias operacionais,      
   legais, fiscais e laborais.
• Procedementos de calidade, administración  
   e finanzas, control de operacións, avaliación  
   e homologación de provedores, formación e  
   sistemas de información.

01

02

03

04

[102-11] [102-30]
[103-2] [103-3]

Identificación do 
risco

Responsables de cada 
Dirección

Comité de Dirección
Comité de Cumprimento

Responsables de cada Dirección
Comité de Dirección

Comité de Cumprimento
Consello de Administración

Valoración

Tratamento

Seguimento e 
verificación
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A continuación, identifícanse os principais tipos de riscos asociados á actividade e 
as medidas de xestión e mitigación existentes na compañía:

Tipo de risco Descrición do tipo de risco Medidas preventivas e accións correctivas [102-15] 
 

Regulatorio  Fluída comunicación cos organismos reguladores e administracións públicas nacionais e internacionais nun marco colaborativo.
   
   Seguimento continuo das modificacións legais aprobadas en cada momento e realización de propostas de desenvolvemento regulatorio.

  
   Participación en asociacións, foros de debate e grupos de traballo, e interactuación de forma activa co resto de axentes do sector.

  
   Defensa xurídica dos intereses da compañía naqueles casos nos que resulta necesario.

   Deseño dun Plan de eficiencia enerxética que permita optimizar a operativa e responda adecuadamente ás esixencias do marco retributivo.

   Adición de novas funcionalidades ao software de simulación da rede de transporte de gas ganeso, que permite simular a aplicación de   
   multitude de políticas e planificar o desenvolvemento de infraestruturas gasistas de acordo cos principios de eficiencia, sustentabilidade e  
   garantía da subministración.

   Participación activa nos grupos de traballo de ENTSOG para o desenvolvemento dos Códigos de Rede europeos, que permitirán unha   
   explotación eficiente e un desenvolvemento adecuado do mercado interior do gas natural.

Negocio  Implantación e mantemento do Sistema Integrado de Xestión da calidade, ambiente e seguridade e saúde ocupacional
   (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 e EMAS).

   O Plan de Prevención de Riscos Laborais desenvolve as accións preventivas a integrar en toda a estrutura organizativa. 
   
   Realización cada ano da Planificación da actividade preventiva, na que se establecen as medidas a levar a cabo para controlar, reducir e  
   eliminar os riscos detectados nas avaliacións de riscos realizadas periodicamente. 

   Revisión periódica do Plan de Autoprotección e realización de simulacros para establecer a eficacia das actuacións previstas no mesmo e  
   no Plan de Emerxencia Exterior.
   
   Contratación dun paquete de seguros con compañías de recoñecido prestixio e experiencia internacional no sector enerxético para   
   responder a todas aquelas continxencias que se puidesen expor. [201-1]

  Seguimento constante do comportamento da demanda e participación en iniciativas para o desenvolvemento de novos usos do gas natural.
  

   Participación en iniciativas que fomenten o uso do gas natural licuado para a mobilidade.

   Análise continua do mercado do gas natural en Europa e o resto do mundo, valorando os posibles impactos no negocio futuro de Reganosa.
   
  

Mercado 
A incerteza sobre a evolución da demanda 
pode incidir sobre os resultados da 
compañía.

| Contorna de operación, riscos e oportunidades

Seguridade, saúde e ambiente 
A xestión rigorosa garante que os 
impactos e riscos se minimizan ou 
eliminan.

Reganosa en España opera nun sector regulado, 
polo que os cambios no seu marco normativo 
poderían ter incidencia nos seus resultados.
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Tipo de risco Descrición do tipo de risco Medidas preventivas e accións correctivas [102-15]

Negocio  Desenvolvemento e implantación de procedementos e actuacións segundo criterios de calidade, ambiente e prevención,
   (Certificacións ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 e EMAS).
   
   Sistema de validación dos métodos analíticos internos utilizados en laboratorio certificado consonte a norma ISO 17.025.
   
   Revisión preventiva e preditiva de equipos, de acordo con programas específicos de mantemento.
    
   Uso das últimas tecnoloxías nos equipos de calibración que permita unha axeitada medición das diminucións.
   
   Ademais das actuacións preventivas, o Procedemento de xestión de incidentes industriais establece a metodoloxía do proceso de   
   investigación das condutas ou factores que determinaron a ocorrencia de incidentes. A partir das conclusións acadadas, implántase e   
   realízase o seguimento de medidas correctivas e preventivas específicas para evitar a súa repetición.

   Establecemento dun procedemento de homologación de provedores para a contratación de servizos, obras e aprovisionamentos, que   
   aseguran a selección dos máis cualificados.
   
   Selección de proxectos, baseada nunha análise detallada do cliente, o país, o modelo de negocio, e as marxes e riscos. 
   
   Limitación de responsabilidade nos proxectos.

Financeiro  Política de cobertura deste risco baseada no mantemento de tipos de xuros fixos en polo menos o 50 % da débeda.
  

   Contratación de sistemas de cobertura de tipos de xuro que protexan ao negocio fronte a escenarios de tipos altos.
   
   Mantemento das dispoñibilidades líquidas necesarias para facer fronte aos compromisos financeiros. 
   
   Manter un balance sólido e liñas de financiamento axeitadas que aseguren a solvencia para afrontar os proxectos.
   
   Seguimento exhaustivo e estimación da evolución futura do déficit do sector gasista en España.

 
   Procedementos fiscais.

  
   Asesoramento por expertos fiscais acerca dos criterios de tributación de todas as operacións da compañía.

Reputacionalao  Rastrexo periódico de información en medios e redes sobre a compañía.
  

   Emisión de notas de prensa e reunións periódicas con grupos de interese
   
   Código Ético e de Conduta e normativa interna para garantir o comportamento ético dos profesionais e o cumprimento da lexislación.

| Contorna de operación, riscos e oportunidades

Operación
Refírese aos riscos derivados das infraestruturas, 
tales como fallos ou indispoñibilidades.

Área de proxectos internacionais
Riscos xeopolíticos e operativos dos países onde 
Reganosa presta servizos.

Risco de tipos de xuro

Fluxo de caixa

Fiscal

A reputación da compañía inflúe nos resultados



Estratexia5
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Plan estratéxico 2016 - 2020.
O Consello de Administración de Reganosa aprobou o Plan Estratéxico para o período 2016 – 2020 que 
establece o enfoque e as liñas de actuación da compañía para afrontar os retos futuros.

Business as usual
Como TSO, Reganosa centra unha parte 
importante dos seus obxectivos en 
optimizar o desenvolvemento, operación 
e mantemento das infraestruturas no 
sistema gasista español e en participar 
na integración do mercado único 
europeo, adaptando a súa operativa ás 
esixencias da contorna sectorial e pondo 
especial atención no seguimento e 
desenvolvemento do marco regulatorio e 
na xestión eficiente dos activos.

Sustentabilidade
Criterio fundamental para 
a toma de decisións da 
compañía, asegurando 
un negocio ambiental e 
economicamente sustentable, 
robusto, flexible e eficiente.

Plan de eficiencia 
enerxética
- Redución progresiva dos      
   consumos enerxéticos (ata
   un 20 %) e as emisións
   (obxectivo cero).
- Adopción das melloras      
   tecnolóxicas que minimicen
   as incertezas de medición.

Plan de sistemas da 
información
Mellora continua do soporte 
dos procesos de negocio e os 
procedementos de información 
regulatoria e operacional.

Plan de recursos 
humanos
- Incorporación de profesionais  
   para desenvolver as accións do  
   Plan Estratéxico 2016 – 2020.
- Formación e capacitación.

Crecemento nacional e internacional
Reganosa continuará participando en proxectos 
no mercado nacional e internacional, achegando a 
súa experiencia e coñecemento, e examinará novas 
oportunidades de investimento en activos gasistas.

Actuacións estratéxicas:
- Promoción nos procesos de planificación dun  
   sistema seguro, eficiente e flexible preparado  
   para asumir os retos de futuro.
- Fomento do desenvolvemento das infraestruturas  
   que posibiliten a implantación dun hub de GNL
   no noroeste peninsular, proporcionando o acceso
   a un combustible máis limpo e competitivo.
- Ampliación do negocio desenvolvendo       
   actividades non reguladas en relación co         
   deseño, a construción, operación e mantemento  
   de infraestruturas gasistas, participando en      
   proxectos en España e noutros mercados en vías  
   de crecemento.

Innovación
A compañía ten como prioridade investir 
en plataformas de innovación e proxectos 
de I+D que acheguen valor ao negocio 
actual e continúen dotando a Reganosa 
dun coñecemento diferencial.

| Estratexia

Liñas 
estratéxicas

Eixos 
estratéxicos

[103-2] [103-3]
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Plan estratéxico 2016 - 2020.

| Estratexia

1. NEGOCIO:

• Participación cos diferentes axentes e grupos de interese do sector,      
   mediante a presentación de propostas regulatorias, no proceso de      
   implantación do mercado de gas e a súa normativa de desenvolvemento.
• Colaboración co resto de TSO na planificación enerxética europea (TYNDP  
   2017), na que se incluíron as infraestruturas que se deben desenvolver
   no noroeste peninsular para mellorar a garantía e seguridade da     
   subministración e atender ás novas necesidades loxísticas.
• No seu primeiro ano de funcionamento, a área de servizos desenvolveu     
   proxectos en catro continentes.

2. RECURSOS:

• Desenvolvemento do Plan de recursos humanos, incrementando a cifra de  
   profesionais nun 40 %
• Avance no desenvolvemento do Plan de sistemas.

3. XESTIÓN SUSTENTABLE:

• Obtención dunha redución do 25,8 % das emisións de CO2 tras a     
   implantación do Plan de eficiencia enerxética.

• Contribución ao desenvolvemento cultural e formativo da contorna a través  
   do plan de acción social.

• Manter a excelencia e eficiencia como operador de plantas e TSO.
• Xestionar os riscos e oportunidades regulatorios, operativos e financeiros do  
   negocio, mantendo os cocientes de solvencia financeira.
• Investir en activos de acordo coas necesidades do sistema e o mercado,   
   desenvolvendo o plan de investimentos conforme ás previsións      
   orzamentarias e no prazo establecido.

2. RECURSOS:

• O Plan de recursos humanos prevé un programa de desenvolvemento     
   personalizado para os profesionais da compañía. 
• Investimento en innovación tecnolóxica, de procesos e de modelo de     
   negocio, desenvolvendo os proxectos clave definidos no Plan Estratéxico.

• Mantemento do rigor nas actividades da compañía, protexendo a 
   seguridade das persoas e o medio ambiente, executando o Plan de    
   seguridade físico e lóxico validado polo CNPIC.
• Continuar co apoio á contorna social e económica no que Reganosa   
   desenvolve as súas actividades.

Grao de avance na consecución dos nosos 
obxectivos estratéxicos

Obxectivos 2017

[103-2] [103-3]



6
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e obxectivos
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Business as usual
6.1.1 A seguridade é o primeiro

6.1

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Desenvolvemento no 2016
Seguridade e saúde
• Desenvolvemento do plan de acción definido tras a elaboración do Plan de 

Compromiso de Seguridade e Saúde. 
• Desenvolvemento dun Plan de simulacros na terminal de Mugardos 

destinado a optimizar as intervencións técnicas do persoal propio e externo 
ante eventuais situacións de accidente. 

• Implantación do Sistema Integrado de Xestión en Reganosa Servicios, S.L. 
Certificacións consonte as ISO 9.001, 14.001 e OHSAS 18.001.

• Redución dos índices acumulados de frecuencia e gravidade do persoal 
propio.

Ambiente
• Mantemento do Plan de seguimento dos sedimentos e organismos da franxa 

litoral próxima á terminal de Mugardos.
• Deseño e implantación do Plan de eficiencia enerxética.
• Redución das emisións de C02 nun 25,8 %.
• Incorporación de criterios médicos, prácticas de primeiros auxilios e 

protocolos de actuación no caso de incidentes laborais.
• Sinatura dun convenio para a xestión de residuos derivados de fontes de 

iluminación.
• Redución dun 5 % a xeración de residuos perigosos.
• Redución dun 5 % a xeración de residuos non perigosos.

Obxectivos para 2017
Seguridade e saúde
• Implantación do Sistema de Xestión de Seguridade da Información (ISO 

27001).
• Elaboración dunha política de prevención de riscos laborais corporativa con 

criterios unificados para todas as sociedades do grupo.
• Desenvolvemento do proxecto “Empresa Saudable”.
• Incorporación de criterios médicos, prácticas de primeiros auxilios e 

protocolos de actuación no caso de incidentes laborais. 
• Desenvolvemento dun Plan de simulacros na terminal de Mugardos 

destinado a optimizar as intervencións técnicas do persoal propio e externo 
ante eventuais situacións de accidente. 

Ambiente
• Desenvolvemento da análise da Pegada de Carbono para Reganosa.
• Actualización da Análise de risco ambiental de acordo co estándar 

establecido na Guía metodolóxica para a elaboración das Análises de riscos 
ambientais para plantas de GNL, aprobada polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Ambiente.

• Mantemento do Plan de seguimento dos sedimentos e organismos dos 
bancos marisqueiros próximos á terminal de Mugardos.

• Desenvolvemento do Plan de Eficiencia enerxética.
• Determinación das emisións fuxitivas de gas natural na terminal de 

Mugardos.
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A seguridade é o principio básico de xestión da 
compañía. En cada unha das súas actividades, 
Reganosa aplica os estándares internacionais 
máis esixentes e desenvolve as prácticas 
necesarias para garantir a seguridade das persoas, 
instalacións e do medio. 

A compañía dispón dun Sistema Integrado de 
Xestión para a totalidade da súa actividade, 
auditado anualmente, e certificado, entre outros, 
conforme ao estándar OHSAS 18.001, que garante 
o cumprimento da lexislación en materia de 
seguridade e saúde, a súa integración no sistema 
xeral da empresa, o compromiso de adecuación 
e mellora continua, e o control dos riscos, 
adoptando as medidas necesarias para eliminalos 
ou minimizalos. [416-4] 

 
Entre os procedementos do Sistema Integrado 
de Xestión, Reganosa desenvolveu un método de 
vixilancia e observación en materia de seguridade, 
que permite detectar e implantar accións de 
mellora tanto no ámbito laboral como industrial, 
e inclúe os criterios de comunicación, análise 
e resposta da organización ante as incidencias 
detectadas.

Durante o ano 2016 desenvolveuse o Plan de 
compromiso de Seguridade e Saúde, que implanta 
na organización un programa de prevención e 
fixa os obxectivos da compañía para mellorar as 
condicións de traballo e protección da saúde, 
reforzando o obxectivo de seguridade integrada 
da empresa. 

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Tras un diagnóstico inicial no que se realizou 
unha análise de riscos laborais e industriais, e 
dos sistemas de operación e xestión dos traballos 
do persoal interno e externo, leváronse a cabo 
actividades formativas e de concienciación a 
todo o persoal en función das necesidades que 
se detectaron. Ademais, fixáronse as estratexias, 
procedementos e estándares de actuación que 
permitan chegar ao nivel de accidentabilidade 
cero, e establecéronse os mecanismos de 
seguimento e control do Plan que aseguren a súa 
máxima efectividade.

Sistema de prevención de riscos laborais [103-2]

O Plan de Prevención de Riscos Laborais de 
Reganosa establece as medidas a integrar 
nos procesos operativos e nas condicións e 
organización do traballo, co fin de asegurar o 
control dos riscos en todas as instalacións.

Reganosa promove a cultura de seguridade 
entre os seus contratistas, estendendo todas as 
medidas e requisitos técnicos para a realización 
de actividades nas instalacións ás empresas 
colaboradoras. Os contratistas son examinados 
antes da formalización da relación contractual e 
durante o desenvolvemento da mesma. 

O compromiso coa seguridade e saúde das 
persoas e o cumprimento rigoroso das nosas 
políticas permitiu reducir o índice de gravidade do 
persoal propio con respecto a 2015, e manter en 
cero a taxa de enfermidades profesionais. [403-2] 
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Estas cifras son posibles tamén grazas ao esforzo 
realizado en materia de formación, concienciación 
e exercicios de seguridade, que se dirixen tanto 
aos profesionais de Reganosa como ás persoas e 
empresas externas que desenvolven actividades 
nas instalacións da compañía.

• 25,1 horas de formación por empregado en    
   materia de seguridade, saúde e ambiente.
• 4 simulacros de accidentes na terminal de    
   Mugardos en 2016. [OG16] 

• 100% charlas de seguridade previas para os  
   contratistas que realizan traballos nas nosas  
   instalacións.

Adicionalmente, o Comité de Seguridade e Saúde, 
composto por dous membros do colectivo de 
técnicos e dous dos responsables e directivos de 

área, reúnese trimestralmente para revisar as 
actuacións da empresa en materia de prevención 
de riscos laborais. Neste Comité participan os 
delegados de prevención que representan á 
totalidade dos profesionais da compañía. [403-1] 

Saúde laboral [103-2]

Reganosa promove hábitos saudables entre os 
seus profesionais, realizando de forma periódica 
recoñecementos médicos e impulsando a 
participación en campañas e actividades 
informativas sobre saúde.

• 81,6 % do persoal realizou recoñecementos  
   médicos en 2016.

• 32,65 % dos operarios de terminais recibiron  
   formación sobre primeiros auxilios.

 2014 2015 2016 

Índice de frecuencia 4,99 9,68 10,01

Índice de gravidade 1,33 0,59 0,09

Índice de absentismo* 3,57 1,48 4,67

Índice de frecuencia do persoal propio 8,61 8,17 8,29

Índice de gravidade do persoal propio 2,29 0,56 0,07

Índice de frecuencia para traballadores externos 0 11,87 12,65

Taxa de enfermidades profesionais 0 0 0

Vítimas mortais 0 0 0

* O incremento de absentismo prodúcese pola existencia de procesos de incapacidade temporal de longa duración.

[403-2] 
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Seguridade das instalacións [103-2] [103-3] [416-1] 

[413-1] [OG13]

Reganosa leva a cabo un seguimento continuo 
de todas as súas instalacións mediante os máis 
avanzados sistemas de monitorización e control. 
Ademais, impártelles formación sobre seguridade 
e actuación en caso de emerxencia ao 100 % 
dos contratistas externos que traballan nas súas 
instalacións. Igualmente, os titulares das obras 
ou terreos por onde discorren os gasodutos son 
informados sobre as características e medidas de 
seguridade aplicables ás infraestruturas.

Todas as adaptacións tecnolóxicas necesarias 
nas instalacións sométense a un rigoroso 
procedemento de xestión de cambios no que 
se identifican as necesidades de realización de 
estudos cuantitativos e cualitativos de riscos de 
acordo con estándares internacionais de boas 
prácticas.

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Reganosa realizou ademais, durante o 2016 e 
dentro do seu programa intensivo de formación 
en seguridade, 4 simulacros nas instalacións da 
terminal de Mugardos. En todos eles verificouse 
a capacidade de resposta ante escenarios 
recollidos no Plan de Autoprotección e no Plan de 
protección da instalación portuaria, e contaron, 
entre outros, coa participación da Garda Civil e o 
Corpo de Bombeiros.

Igualmente, o persoal pertencente ao parque 
de Bombeiros de Ferrol realiza visitas periódicas 
ás instalacións da terminal de Mugardos para 
coñecer e familiarizarse cos produtos manipulados 
e os distintos sistemas contra incendios instalados, 
e participan, xunto co persoal que integra o 
equipo de intervención da compañía, en xornadas 
de formación contra incendios.
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6.1.2 Coidado do
ambiente[103-2]

6.1

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Reganosa é unha compañía que coida o ambiente. 
O noso compromiso vai máis aló do respecto á 
lexislación ambiental. Preocúpannos os recursos 
naturais que nos arrodean, e queremos contribuír 
ao seu mantemento e mellora a través das nosas 
accións. 

Por iso, a compañía certificouse conforme aos 
estándares máis esixentes; a norma internacional 
ISO 14.001 e o sistema europeo de Ecoxestión e 
Ecoauditorías EMAS. A implantación do Sistema 
de Xestión Integrado de acordo con estas normas 
asegura unha xestión ambiental avanzada, o 
cumprimento de todas as previsións normativas 
e a sistematización dos procedementos e pautas 
ambientais. Baixo este estándar, Reganosa asumiu 
un compromiso de mellora continua para previr e 
minimizar os impactos asociados á súa actividade. 

A compañía establece un sistema de control 
que inclúe procedementos e estudos periódicos 
facultativos e accións formativas entre o persoal. 
Ademais, Reganosa asume obxectivos específicos 
na súa Declaración Ambiental anual para a 
redución das emisións e os consumos de auga, 
enerxía e materiais, e a optimización dos procesos 
de xestión de residuos.

Todo o desenvolvemento ambiental realízase con 
transparencia. A compañía estableceu diversas 

canles de comunicación que permiten dar 
resposta ás solicitudes de información de todas 
as partes interesadas no seu funcionamento. 
A través da Declaración Ambiental anual 
infórmase a todos os grupos de interese sobre 
os aspectos ambientais da xestión, e todas as 
dúbidas e suxestións poderán dirixirse á canle de 
comunicación habilitada na web www.reganosa.
com.

Durante o ano 2016 realizouse unha auditoría 
enerxética, dentro do Plan de eficiencia Enerxética, 
para analizar en detalle os fluxos de enerxía 
utilizados nas actividades da compañía e detectar 
as oportunidades de redución das cantidades 
de enerxía consumidas e posibles melloras nos 
sistemas de xestión enerxética.

Control de consumos

Reganosa utiliza enerxía e materiais auxiliares para 
desenvolver as actividades e servizos prestados 
nas súas instalacións. Anualmente, nas auditorías 
do Sistema Integrado de Xestión e EMAS, realízase 
un control do rexistro destes consumos e leva a 
cabo unha comparativa cos de anos precedentes 
para avaliar a tendencia, comprobar a eficiencia 
dos procesos e fixar os obxectivos e medidas 
necesarias para os exercicios seguintes.
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Durante o ano 2016 Reganosa tivo un consumo de gas 
natural de 22.894 GJ. Adicionalmente, consumíronse 71.198 
GJ de electricidade, e 1519 GJ de gasóleo.

Ao longo deste ano, o consumo enerxético total en 
Reganosa foi de 95.611 GJ, un 26 % menor que no período 
anterior. O incremento experimentado no 2014 debeuse 
fundamentalmente aos días de operación por baixo 
do mínimo técnico e as paradas de planta, que fixeron 
necesaria a queima de gas natural. O descenso rexistrado 
no 2016 débese a unha menor utilización do combustor.

Gas natural
O consumo de gas natural prodúcese nos momentos nos 
que as instalacións operan por debaixo do mínimo técnico 
e nas paradas de planta programadas no tempo. Dende o 
ano 2015 reducíronse considerablemente os autoconsumos 
de gas natural porque, aínda mantendo os valores xerais 
de actividade global, dedicouse menor cantidade de gas 
natural nas operacións de transvasamento de GNL a 
buques e regasificouse máis. Isto sumado á distribución 
das paradas de planta en períodos máis curtos de tempo 
permitiu a redución.

Electricidade
Emprégase principalmente para o funcionamento dos 
equipos da terminal de GNL. Actualmente, a electricidade 
constitúe o primeiro consumo enerxético por importancia.

O uso de electricidade experimentou un lixeiro aumento 
no 2015 no que influíu principalmente o incremento da 
actividade de regasificación. 

222

62.982

Consumo enerxético total  2014 2015 2016 

Gas natural (GJ) 
Electricidade (GJ) 
Gasóleo (GJ)

76.684

51.821

439

71.198

22.894

1.519

Intensidade enerxética 2014 2015 2016 

0,385
0,118(GJ/t) 

0,1065

Consumo de gas natural 2014 2015 2016 

(GJ) 

443.329

51.821 22.894

Intensidade enerxética 2014 2015 2016
(consumo de gas natural)  

0,337
(GJ/t) 

0,0260,048

Consumo de electricidade 2014 2015 2016 

62.986
76.684

(GJ) 

71.198

Intensidade enerxética 2014 2015 2016
(electricidade) 

0,0704(GJ/t) 0,07930,0460

 [302-1] [302-3]

Consumo
enerxético

443.329
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Gasóleo
O emprego de gasóleo supuxo no 2016 o 1,6 % do 
consumo enerxético total. O aumento do consumo 
debeuse ao arranque do xerador de emerxencia durante 
paradas para realizar traballos de mantemento na rede de 
subministración eléctrica. Tamén se inclúen os consumos 
de combustible da frota de vehículos da empresa. 

THT (Tetrahidrotiofeno)
O THT é un composto empregado como odorizante 
na rede de transporte de gas natural por motivos de 
seguridade. A súa concentración en gasoduto vén 
determinada por normativa e o seu consumo está ligado á 
regasificación realizada.

Nitróxeno
O seu consumo está relacionado cos inertizados de 
equipos que se realizan antes e despois das tarefas de 
mantemento, así como co varrido e baleirado dos brazos 
ao finalizar as operacións de carga e descarga do GNL 
dos buques e carga de cisternas. No 2016, produciuse un 
descenso no seu consumo debido á tipoloxía dos servizos e 
aos labores de mantemento realizados. 

Bisulfito sódico
Este composto utilízase nas terminais de GNL para 
neutralizar o hipoclorito sódico que se emprega dentro 
do circuíto de auga de mar. Á súa vez, o hipoclorito sódico 
xérase de maneira continua nunha planta de electrocloración 
ao comezo do circuíto e serve para evitar o desenvolvemento 
de microorganismos no interior de tubaxes e equipos. 

Nitróxeno 2014 2015 2016

353,29
258,862272,02

(t) 

Bisulfito sódico 2014 2015 2016

3,33 6,10
(t) 

Consumo de gasóleo 2014 2015 2016 

222
439(GJ) 

1.519

Intensidade enerxética 2014 2015 2016
(gasóleo) 

0,000169(GJ/t) 

0,00169

THT  2014 2015 2016

13,02
18,75

(t) 

15,079

[301-1]

Consumo de 
materiais

4,52
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Auga para servizos nas instalacións
O consumo de auga realízase principalmente nos usos 
industriais e limpeza. Tamén se inclúen os usos sanitarios
e auxiliares. 

Auga de mar
As terminais utilizan auga de mar no seu proceso de 
regasificación para aumentar a temperatura do GNL e 
conseguir o seu cambio de fase líquida a gas. O volume 
empregado devólvese integramente ao medio mariño 
cunha mínima diminución da súa temperatura. Os 
parámetros de cloro e temperatura da auga que se devolve 
ao mar atópanse moi por debaixo dos límites establecidos.

Diminución da temperatura 2014 2015 2016

-4,43-4,20 -4,18(ºC) 

Límite máximo: -6 ºC

Cloro residual 2014 2015 2016

0,011
0,025

(mg/l) 

Límite máximo: 0,1 mg/l

0,028

Consumo de auga potable 2014 2015 2016

615 2.180
(m3) 451

Captación de auga de 2014 2015 2016

24.795.265

34.874.355

(m3) 

29.121.416

[303-1] [303-2] [306-1]

Consumo de 
auga
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Fonte: Documento de aceptación da compañía encargada de xestionar os residuos.

Emisións de GEI
Reganosa desenvolve as verificacións de control 
atmosférico anuais previstas no Regulamento (UE) 
601/2012. As emisións directas (Alcance 1 segundo o 
estándar GHG Protocol), xéranse pola combustión de gas 
natural de autoconsumo e polo consumo de gasóleo nos 
motores auxiliares dos equipos da terminal de Mugardos. 
As emisións, de acordo co devandito Regulamento, 
calcúlanse sobre a base de fontes fixas de xeración, polo 
que non está incluído o consumo da frota de vehículos.
As emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro 
(Alcance 2 segundo o estándar GHG Protocol) 
correspondentes á xeración de electricidade consumida, 
mantiveron unha tendencia estable no período 2014-2016. 

Emisións doutros gases
No 2016, as emisións de NOx no vaporizador de 
combustión mergullada da terminal de Mugardos acadaron 
un mínimo ata situarse en 19,93 kg.

Dereitos de emisión [201-2] [306-4]

Reganosa compra dereitos de emisión a longo prazo ata 
cubrir as súas necesidades, de maneira adicional á asignación 
de dereitos que adquire no Sistema Europeo de Comercio de 
Dereitos de Emisión. Durante 2016 as necesidades de compra 
de dereitos de emisión foron de 761 t.

Os residuos xerados por Reganosa son moi limitados, e 
débense principalmente aos labores de mantemento e 
limpeza das instalacións e equipos. 

A compañía recicla e reutiliza os residuos que xera cando 
iso é posible. No ano 2016, o 83 % dos residuos perigosos 
e o 73 % dos residuos non perigosos foron destinados a 
procesos de recuperación e reciclaxe. 

NOx  2014 2015 2016

135,5

44(kg) 

Residuos destinados a reciclaxe 2014 2015 2016

16,075

6,26 6,719(t) 

Residuos xerados  2014 2015 2016 

2,83

5,64

5,83 4,48

Residuos non perigosos (t) 
Residuos perigosos (t) 

15,58

5,663

Emisións alcance 2 2014* 2015** 2016**

* No 2014 utilizouse 335 grCO
2
/KWh, factor publicado por Unesa  para 2011.

** No 2015 e 2016 usouse 298 grCO2/KWh, último factor publicado por Unesa  para 2014.

63985861 5915
(t) 

Emisións alcance 1 2014 2015 2016*

24.846
3.432(t) 1.400

19,93

Residuos destinados a vertedoiro 2014 2015 2016

(t) 
5,21

0,59
5,168

[306-2] [306-4]

[103-2] [103-3] [305-1] [305-2] [305-7]

Xestión de 
residuos

Emisións
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Iniciativas colaborativas para mellorar
noso desenvolvemento ambiental.

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Convenio en materia de boas prácticas 
ambientais, subscrito entre a APFSC e 
Reganosa.

Mediante a sinatura deste Convenio no 2013, 
Reganosa comprometeuse a cumprir o establecido 
na Guía de Boas Prácticas ambientais aprobada 
por Portos do Estado e a implantar sistemas de 
mellora continua no control das operacións e 
tarefas de mantemento.

Como medida de verificación, realízase un 
seguimento e revisión anual no que se lle esixe 
á compañía, entre outros requisitos, manter a 
certificación do seu sistema de xestión ambiental 
segundo a norma internacional ISO 14.001 e 
o Regulamento EMAS e desenvolver o seu 
compromiso de mellora continua a través da 
execución de investimentos ambientais.

Estudo de “Seguimento periódico da 

evolución das comunidades bentónicas 
infralitorais da enseada de Santa Lucía” 
desenvolvido pola Estación de Bioloxía 
Mariña da Graña, da Universidade de 
Santiago de Compostela.

Reganosa elabora dende o ano 2006, de forma 
voluntaria e con carácter bimestral, un estudo 
dirixido ao seguimento periódico da composición e 
estrutura das comunidades bentónicas infralitorais 
da enseada de Santa Lucía.

As análises permiten realizar un control 
da evolución destas comunidades, e 
avaliar o substrato, a cantidade de materia 
orgánica depositada e a influencia que ten o 
hidrodinamismo da vertedura de Reganosa nos 
procesos de sedimentación.

Os resultados demostran que a vertedura 

non afecta nin á composición nin á estrutura 
das comunidades bentónicas situadas nas 
inmediacións da terminal. Ademais, a comparación 
con datos históricos do estado dos sistemas 
de microorganismos (anteriores á presenza de 
Reganosa), acreditou igualmente a inexistencia de 
impacto da terminal no medio mariño.

Clúster de cambio climático

Reganosa ingresou no Clúster de cambio climático 
promovido por Forética, onde participa coas 
principais empresas españolas para compartir 
estratexias e participar en iniciativas que permitan 
trasladar ao contexto español as principais 
tendencias e prácticas en materia de loita contra o 
cambio climático.

[304-2][306-5][OG4]
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[103-2] [102-8]

Desenvolvemento no 2016 e perspectivas 
para o 2017

Durante o ano 2016 Reganosa iniciou o 
desenvolvemento do Plan de recursos humanos 
para potenciar as capacidades do seu capital 
humano e afrontar o crecemento da compañía. 
Entre as actuacións realizadas, definiuse o 
programa para a incorporación de novos 
profesionais. Os procesos de captación e retención 
do talento realizáronse orientados a asignar 
os perfís profesionais máis expertos para cada 
proxecto. Ademais, realizouse unha análise de 
avaliación personalizada a cada profesional 
para identificar o nivel de competencias clave e 
formación existente e necesario na organización, 
e redefiniuse a política de formación e 
desenvolvemento.
Durante o exercicio 2017, de acordo co previsto no 
Plan Estratéxico 2016 – 2020 Reganosa continuará 
co desenvolvemento do seu plan integral de 
formación e desenvolvemento de carreiras 
profesionais.

Reganosa promove un ambiente de traballo cuxos 
eixos fundamentais son a seguridade, o respecto 
ás persoas, a igualdade de oportunidades, o 
desenvolvemento profesional e a retención do 
talento. A compañía ten na actualidade un persoal 
cunha idade media de 39,92 anos, constituída por 
un 55 % de titulados superiores e medios, e cunha 
taxa de rotación de 0,03.

N.º de empregados 2014 2015 2016 

Homes 
Mulleres 

80

18

98

55 55

14 15

69 70

Detalle do persoal Operarios e Técnicos Responsables
[405-1]  administrativos  e directivos

2H

H (Homes)
M (Mulleres)

<30 (anos) 
30-50 (anos)
> 50 (anos) 7H

15H

1H

3M

3H

OM

35H

7H

6.1.3 Contorna laboral 

6.1

10H

0
0M2M

2M

4M

0M

3H

7M
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Prestacións sociais.

Reganosa ofrécelles aos seus empregados seguros 
médicos e de vida, facilita a adopción das baixas 
por maternidade e paternidade, incluíndo a 
modificación e adaptación das condicións de 
traballo, e establece reducións de xornada laboral 
no caso de ser necesarias. Ademais, establécense 
mecanismos de conciliación a través do 
teletraballo, e implantouse un horario de xornada 
continua para todo o persoal non sometido a 
quendas. [401-2]

Formación e desenvolvemento profesional.

Os plans de formación son unha parte 
fundamental da política de recursos humanos. 
Perséguese o mantemento do alto nivel formativo 

dos profesionais, a actualización dos seus 
coñecementos xerais e específicos, e a dotación 
de coñecementos que lles permitan dar resposta a 
todas as necesidades que puidesen xurdir no seu 
posto de traballo. [103-2]

41,8 horas de formación por profesional no 2016

Igualmente, os profesionais de Reganosa reciben 
formación en idiomas durante todo o ano, asisten 
a cursos de especialización e teñen acceso á 
realización de programas máster. 

53H

H (Homes)
M (Mulleres)

2014 (horas/empregado) 
2015 (horas/empregado))
2016 (horas/empregado)

66

44

144

91M

30H
46H

20M

14M83H

197

146

63M

125H

72M

35

22H

13M

112H

130
136

24M

94H

36M

49

22H

27M

Media de horas de formación Operarios e Técnicos Responsables
impartidas aos empregados administrativos  e directivos
[404-1]
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Sistema de avaliación por competencias.

O sistema de xestión por competencias que a 
compañía ten implantado é unha ferramenta 
eficaz que permite guiar as carreiras profesionais 
e detecta necesidades de formación en 
competencias e habilidades clave para cada posto 
de traballo e perfil. [404-3]

O 97,96 % do persoal recibiu avaliacións do 
desenvolvemento no 2016.

O mecanismo de xestión por competencias 
permite ademais a promoción dos traballadores 
con base nos seus méritos e capacidades. 
Desta maneira garántese a igualdade de 
oportunidades de acceso a postos, eliminando 
calquera discriminación por razón de sexo, 
idade, relixión e calquera outro criterio distinto 
ao desenvolvemento, para todas as categorías 
profesionais. 

O respecto á diversidade e a prevención de 
calquera tipo de discriminación, tanto nos 
procesos de selección e contratación como 
no desenvolvemento da carreira profesional, 
regulaméntase no Código Ético e de Conduta da 
compañía.

Estes mesmos criterios esténdense tamén á política 
salarial, a cal establece criterios diferenciadores 
en función de méritos e grao de responsabilidade 
dentro da organización. Adicionalmente, a 
remuneración variable está ligada á consecución 
de obxectivos individuais e corporativos.

A retribución media dos empregados de Reganosa 
sitúase por enriba do dobre do salario mínimo, 
e establécense bandas salariais que aseguren 
a equidade interna e sexan competitivas para 
fomentar a captación e a retención do talento. [202-1]

Pacto laboral.

Reganosa dispón dun Pacto de empresa e mantén 
unha canle de comunicación e negociación 
colectiva permanente cos representantes 
dos empregados. Periodicamente, analiza as 
condicións de traballo e as inquietudes laborais 
mutuas. O 68,4 % dos empregados está incluído
no Pacto de empresa [53,8 %  de operarios, e o 
14,9 % de técnicos] [102-46]
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Manter a satisfacción dos clientes é unha 
prioridade recollida na Política de Calidade. 
Reganosa axusta os seus servizos ás súas 
necesidades, e focaliza esforzos na eficiencia 
operativa e na mellora continua dos seus 
procesos.

A compañía conta coa certificación ISO 9.001 
para todas as súas actividades, que acredita a 
implantación continua dos sistemas e recursos 
necesarios para verificar e mellorar o rendemento 
e a eficiencia de todas as súas actividades. 
Ademais, no exercicio 2016 obtívose a certificación 
de acordo coa norma internacional ISO 17.025 que 
verifica a adopción dos máximos estándares e 
requisitos de calidade dos laboratorios de ensaio e 
de calibración na compañía.

Co fin de coñecer a opinión e necesidades dos 
clientes sobre as operacións e servizos prestados, 
a compañía realiza de maneira periódica enquisas 
de satisfacción. A partir das respostas, Reganosa 
identifica aspectos de mellora e contrasta 
expectativas, o que lle permite adoptar novas 
medidas e deseñar as accións que ofrezan un 
servizo cada vez máis satisfactorio.

Grao de satisfacción.
O 100 % dos clientes recibiron enquisas no 2016

Con obxecto de garantir o acceso de terceiros 
á rede, Reganosa publica información clara e 
detallada sobre os servizos que ofrece a través 
da súa web, especificando todas as cuestións 
técnicas necesarias. Ademais, a través dunha 
ferramenta común para todos os TSO (persoal 
de transparencia) facilítase información sobre a 
xestión da rede de transporte da compañía.

Grao de satisfacción 2014 2015 2016

83
76 76

(%) 

6.1.4 Orientación ao cliente[103-2] [103-3]

6.1
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Tipoloxía de provedores no 2016 [102-9]

Reganosa dispón dun procedemento de 
homologación de provedores, co fin de comprobar 
o seu desenvolvemento en materia laboral, 
ambiental, técnica, de calidade e seguridade, e nos 
aspectos de responsabilidade social corporativa, 
de forma que se verifique a súa idoneidade para 
participar nos procedementos de licitación. No 
2016, o 49,8 % dos provedores galegos foron 

A cadea de subministración de Reganosa está 
integrada por:
- Provedores de materiais e equipos.
- Provedores de obras e servizos necesarios para  
   a construción, operación e mantemento das  
   infraestruturas. [102-9]

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Local
Nacional
Internacional

8,37 %

28,80 %

52,19%

Local
Nacional
Internacional

71 %

27 %

homologados seguindo este procedemento.
Igualmente recórrese a unha base de datos 
de rexistro de provedores externa (Repro) 
para comprobar o cumprimento dos criterios 
establecidos e verificar que cumpren cos 
requisitos legais. Unha vez adxudicadas as 
licitacións, Reganosa establece nos contratos 
acordos de nivel de servizo a través dos que mide 
a calidade do servizo prestado.

Homologación de provedores [308-1]

Homologación:
- Disposición por parte dos provedores de    
   sistemas de xestión ambiental, de seguridade e  
   de calidade.
- Cumprimento de requisitos legais.
- Capacidades técnicas e credenciais.
- Respecto ao Pacto Mundial de Nacións Unidas e  
   á Declaración Universal de Dereitos Humanos.

Selección:
As adxudicacións realízanselles a aqueles 
provedores con mellor cualificación técnica e 
económica. Nas valoracións técnicas tense en conta 
a dispoñibilidade de sistemas de xestión ambiental. 
No 2016, o 56,4 % dos provedores homologados 
contaban con certificación ISO 14.001.

Avaliación: 
Avaliacións periódicas a través dos acordos de 
nivel de servizo nas que se miden factores como a 
calidade do servizo e o nivel de excelencia. No 2016, 
o 25 % dos provedores críticos foron avaliados.

6.1.5 Xestión da cadea de 
subministración

6.1

6,20 %

65,10 %

2 %

36,82 %

63,18 %

100 %

Produtos
Servizos

Regasificadora del Noroeste, S.A Reganosa Servicios, S.L.

Produtos
Servizos
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desenvolvemento no 2016:
• Participación activa en xornadas, seminarios e  
   conferencias do sector.
• Reportar o desenvolvemento da compañía        
   durante o exercicio mediante a elaboración do  
   primeiro Informe Anual de acordo cos principios  
   definidos polo International Integrated Reporting  
   Council (IIRC).
• Mantemento do Programa de visitas ás    
   instalacións da terminal de Mugardos.

Obxectivos para 2017:
• Aprobación do Plan de acción comunicacional  
   con grupos de interese.
• Reportar o desenvolvemento da compañía      
   durante o exercicio mediante a elaboración do  
   Informe Anual 2017.
• Mantemento do Programa de visitas ás     
   instalacións da terminal de Mugardos.
• Participación activa en xornadas, seminarios e  
   conferencias do sector.

Reganosa ten a firme convicción de que un 
dos maiores valores que lles pode achegar aos 
seus grupos de interese é xerar confianza e 
proporcionarlles a información que desexen 
coñecer, e para iso establece canles que permiten 
unha comunicación fácil, transparente e honesta.

A aspiración da compañía é entender as 
necesidades e expectativas dos grupos de 
interese, e dende este coñecemento, desenvolver 
unha estratexia operativa e sustentable que 
permita dar resposta a todos os intereses dos 
grupos, persoas e entidades cos que se relaciona. 

Identificar as opinións e preferencias dos grupos 
de interese é ademais unha valiosa ferramenta de 
avaliación, que fai posible un procedemento de 
mellora continua.

A compañía identifica de maneira constante a 
estes grupos, analiza as cuestións relevantes para 
eles, establece un procedemento de comunicación 
continuo e leva a cabo un seguimento periódico 
para poder responder adecuadamente ás súas 
demandas.

Accionistas

Comunidades
locais Empregados

ProvedoresAsociacións
sectoriais

Entidades
financeiras

Medios de
comunicación

Clientes Administracións públicas e 
autoridades reguladoras

REGANOSA

6.1.6 Relacións cos nosos 
grupos de interese [103-2]

6.1
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Relación cos grupos de interese.

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

O compromiso de Reganosa cos seus grupos de interese reflíctese no seu esforzo por manter un contacto 
fluído e por identificar os asuntos relevantes para cada un deles.

Para xestionar os procesos de comunicación con estes grupos, a compañía desenvolveu canles específicas 
adaptadas ás súas características. A través delas, trátanse todos os aspectos relevantes para ambas as dúas 
partes, dialógase e realízanse propostas. [102-21] [102-40] [102-42] [102-43] [413-1]

Grupo de interese 
Mecanismos de relación 

 
Administracións Públicas O carácter regulado da actividade implica un contacto continuo con estas institucións. As súas
e autoridades reguladoras consultas e opinións forman parte da actividade diaria da compañía.
   
   Reunións periódicas.
   
   Seminarios e conferencias sectoriais.

  Información remitida para dar cumprimento ás obrigas legais.

Clientes   Enquisas de calidade.
   
   Reunións periódicas para dar resposta a todos os seus intereses e necesidades.

  
  Na web de Reganosa inclúese información para o desenvolvemento das operacións.
  
  Seminarios e conferencias sectoriais.

Empregados  Reunións periódicas e a solicitude dos traballadores que integran o Comité de Empresa.
   
   Intranet.

   Área de recursos humanos.

  Redes sociais.

  Canle Ética.
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Grupo de interese 
Mecanismos de relación

Comunidades locais Reganosa mantén unha política de portas abertas. Durante todo o ano realízanse visitas  
   guiadas á terminal e reunións informativas con asociacións ou colectivos da comunidade  
   para tratar e avaliar as súas preocupacións e necesidades particulares. Calquera persoa  
   pode visitar as nosas instalacións enviando unha solicitude
   a http://www.reganosa.com/é/antes-de-visitarnos.

   Redes sociais.
 

   Web corporativa.

  Noticias de prensa.

  Canle de comunicación na web.

   Canle Ética. 

Accionistas  Os accionistas participan activamente na xestión da compañía a través dos órganos de  
   goberno e nas reunións periódicas. 

Provedores  Os provedores manteñen unha interlocución directa coa área de contratación á que poden  
   trasladar calquera suxestión ou consulta.

  Web corporativa.

Medios de comunicación Reganosa mantén unha relación de confianza e transparencia cos medios de comunicación  
    aos que ofrece interlocución en todo momento. 
   A Dirección de Reganosa celebra entrevistas con representantes destes medios aos que  
   ofrece información sobre o desenvolvemento da empresa. 

  Web corporativa.

  Redes sociais.

Asociacións sectoriais Reganosa mantén reunións periódicas cos representantes e integrantes das asociacións ás  
   que pertence ou forma parte dos seus órganos de goberno. 

  Grupos de traballo.

  Xornadas, foros e conferencias.

  Enquisas e trámites de información pública.

Entidades financeiras Envío regular de información.  

  Información financeira publicada.
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Crecemento 
nacional e
internacional 
6.2.1 Xeración de riqueza e
actividade

6.2

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Valor económico directo distribuído por 
Reganosa

5,2 M€ de valor distribuído á sociedade vía imposto

4,4 M€ de valor distribuído a empregados

0,2 M€ en investimento social na comunidade

9,5 M€ de valor distribuído a provedores

5,1 M€ de valor distribuído a provedores de capital

Contribución económica indirecta da nosa 
actividade

A actividade de Reganosa xera importantes im-
pactos indirectos:

Favorece a eficiencia produtiva das 
industrias. En España, o 89 % das operacións
de carga de cisternas dirixíronse a industrias 

e empresas. O cambio de combustible nos 
seus procesos propiciou unha mellora da súa 
competitividade en termos de aforro en custos, 
ademais dunha considerable redución das 
emisións de CO2. En concreto, a redución de 
emisións debida ao cambio de combustible 
acadou no 2016 as 34.263 tCO2eq. 

Incrementa os tráficos portuarios.
A actividade de Reganosa aumenta o tráfico 
marítimo dos portos onde se sitúa e con iso 
a contratación de bens e servizos. O valor 
económico xerado derivado do tráfico portuario no 
2016 ascende na terminal de Mugardos a 5,3 M €.

Reforza a actividade doutros sectores.
A contratación de provedores xera emprego 
indirecto. En España, favorécese especialmente o 
desenvolvemento económico das comunidades 
locais, xa que o 49,79 % dos nosos provedores de 
obras e servizos no 2016 son galegos.

Reganosa, a través do desenvolvemento da súa 
actividade, xera crecemento económico e social, 
creando valor para os seus grupos de interese 
mediante a transformación de recursos materiais, 
financeiros e sociais.

[201-1] [203-2]

[103-2] [203-2]
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6.2.2 Crecemento e 
desenvolvemento de negocio

6.2

Desenvolvemento no 2016
• Participación en proxectos de desenvolvemento de infraestruturas gasistas  
   en 4 continentes achegando o coñecemento e experiencia da compañía.

• Participación na elaboración das normas que desenvolven o mercado    
   organizado de gas en España.

• Colaboración no TYNDP 2017, onde se incluíron as infraestruturas necesarias  
   para desenvolver un hub de GNL no noroeste da península ibérica e afrontar  
   as novas oportunidades loxísticas. [203-1]

Obxectivos para 2017
• Desenvolver a actividade de Reganosa Servizos fortalecendo o coñecemento  
   da compañía.

• Aproveitar as oportunidades de negocio de acordo cos criterios establecidos  
   no Plan Estratéxico 2016 - 2020.

• Reforzar a presenza internacional como LSO e TSO europeo.

No 2015 constitúese Reganosa Servizos para achegar o coñecemento e experiencia en estudos, deseño de proxectos, asesoría, enxeñaría e xestión de infraestruturas 
gasistas. Durante o 2016, a compañía participou en proxectos desenvolvidos en catro continentes, intervindo en todas as fases dos activos; dende os estudos 
de viabilidade ata a xestión en fase de operación comercial. Os proxectos nos que Reganosa achegou o seu coñecemento e experiencia engloban todo tipo de 
infraestruturas gasistas, tanto gasodutos como terminais de GNL en todas as súas configuracións tecnolóxicas: Floating Storage and Regasificaction Units (FSRU), 
Floating Storage Units (FSU) e plantas onshore.
 
Entre os distintos proxectos nos que Reganosa participou no 2016, destaca a operación e mantemento da planta de regasificación de Delimara en Malta, instalación 
fundamental de acordo co proxecto gobernamental que modernizará o modelo enerxético de Malta e que garante a seguridade da subministración.
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6.2.3 Creación de valor para os 
nosos accionistas[103-2] [201-1]

6.2

Reganosa mantivo no 2016 a súa solvencia e 
resultados. Este ano o EBITDA acadou a cifra de 
44,6 millóns de euros e o beneficio neto ascendeu 
a 14,9 millóns de euros. O cociente de débeda neta 
en relación co EBITDA sitúase no 2,9, reducíndose 
en 0,42, o que sitúa á compañía nunha posición 
de crecente solvencia para asumir as accións 
previstas no Plan Estratéxico 2016-2020.

En liña con exercicios anteriores, maximizáronse 
os esforzos en eficiencia a través dun plan de 
control de custos e optimización dos procesos 
operativos.

58,5 M€ ingresos regulados

44,6 M€ EBITDA

14,9 M€ beneficio neto

Ingresos regulados 2014 2015 2016

56.41 59.58

(millóns €) 

58.5

ebitda  2014 2015 2016

44.88 47.32

(millóns €) 

44.6 

Beneficio neto 2014 2015 2016

12.01 15.50(millóns €) 14.9
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6.2.4 Compromiso social[103-2] [203-2]

6.2
Reganosa é unha organización orientada ás persoas e comprometida coa sociedade, para a que desenvolve 
proxectos no ámbito da educación, a cultura e o deporte.

Desenvolvemento no 2016
• Sinatura dun convenio co Servizo Galego de Saúde para o apoio á aula de  
   simulación e formación continuada no ámbito do soporte vital e técnicas  
   asistenciais de centros hospitalarios da comunidade local declarada de
   Interese Galego por orde da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

• Mantemento do Programa de bolsas e prácticas formativas.

• Cooperación con Universidades e centros educativos en programas formativos  
   e de investigación.

• Colaboración activa en xornadas, seminarios e conferencias do sector.

• Mantemento do programa de reunións e visitas ás instalacións da terminal
   de Mugardos.

• Convocatoria da XVI Edición de arte Reganosa.

Obxectivos para 2017
• Mantemento do Programa de patrocinios.

• Implantación do Programa de voluntariado corporativo.

• Mantemento do Programa de bolsas e prácticas formativas.

• Cooperación con Universidades e centros educativos en programas formativos  
   e de investigación.

• Colaboración activa en xornadas, seminarios e conferencias do sector.

• Mantemento do programa de reunións e visitas ás instalacións da terminal
   de Mugardos.

• Elaboración do Plan de xestión sustentable.

• Convocatoria da XVII Edición de arte Reganosa.
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Apoio ao coñecemento

A compañía colabora con distintas universidades, 
escolas de negocios e centros de estudo en 
Galicia. Deste xeito, contribúe ao desenvolvemento 
da investigación, á xeración de coñecemento 
técnico e á formación de estudantes.

Programas de formación con universidades e 
centros educativos.
Reganosa mantén unha colaboración continua 
con centros educativos e universidades galegas. 
Os directivos e profesionais da compañía imparten 
clases en distintos másteres universitarios (MBA e 
Máster en Loxística e Transporte na Universidade 
de A Coruña e o Máster Interuniversitario en 
Técnicas Estatísticas entre as universidades de 
Vigo, A Coruña e Santiago), graos de enxeñaría, 
escolas de formación profesional, no Instituto 
Matemático de Tecnoloxía Industrial (ITMATI) e 
en varios institutos de ensino secundario, entre 
outras institucións.

Programas de bolsas e prácticas.
Para atraer o talento e fomentar a formación e 
inserción laboral dos mozos, Reganosa desenvolve 
un programa anual que lles permite a alumnos 
universitarios e de formación profesional gozar de 
prácticas e bolsas na compañía.
No período 2014-2016, 51 estudantes e 
recentemente titulados participaron neste 
programa, nas áreas de produción, finanzas, 
asesoría xurídica, desenvolvemento, laboratorio e 
contratación. 

Accións culturais e deportivas [203-2] [413-1]

Patrocinios.
Reganosa apoia e patrocina actividades sociais 
e iniciativas solidarias con tres obxectivos 
fundamentais: acción social, fomento do deporte e 
hábitos saudables, e promoción artística e cultural.
A selección dos proxectos nos que se colabora 
realízase mediante a identificación das 
necesidades da contorna, de forma proactiva ou 
a través da recepción de peticións dos axentes 
interesados. O Comité de Dirección encárgase 
de valorar as iniciativas e aprobar aquelas 
colaboracións que se axustan aos principios e 
cultura da compañía, e son susceptibles de xerar 
valor e impactos positivos na comunidade. No ano 
2016, Reganosa dedicou 122.000 euros en
forma de doazóns e patrocinios. As entidades 

beneficiadas por estas contribucións no programa 
de fomento do deporte e hábitos saudables 
contan con 6.800 socios e beneficiarios. 

Principais actividades e asociacións 
patrocinadas por Reganosa no 2016.

• Club do mar de Mugardos. 
• Rácing de Ferrol Club de fútbol.
• S.D.G. Galicia de Mugardos. 
• Asociación de amas de casa de Mugardos. 
• Fundación Novoa Santos. 
• Club Universitario de Ferrol. 
• Fundación Exponav.
• Promoción turística do municipio de Mugardos.
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XVI Edición de arte Reganosa

A compañía, un ano máis, convocou a Edición de 
Arte Reganosa, á que convidou unha selección 
de artistas galegos das disciplinas de pintura, 
escultura, collage e fotografía, escollidos 
baseándose no seu traballo e traxectoria. A 
temática da Convocatoria foi a contorna da 
empresa Reganosa.

A obra seleccionada, de María Blanco, entrou a 
formar parte da Colección de arte Reganosa, e 
a partir dela produciuse unha serie limitada de 
exemplares.
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Innovación
6.3

| Xestión sustentable: desenvolvemento e obxectivos

Os investimentos en innovación permítenlle a 
Reganosa adquirir un coñecemento diferencial 
que lles traslada aos seus clientes, ofrecendo 
servizos novos e de valor engadido. As 
infraestruturas que operamos están preparadas 
para recibir os buques de GNL máis grandes 
do mundo e manter a máxima dispoñibilidade, 
flexibilidade e eficiencia.

Desenvolvemento da ferramenta de mod-
elización da rede gasista (GANESO) [203-1]

Mediante a modelización matemática, elaborouse 
unha ferramenta de simulación e optimización do 
comportamento físico da rede de gasodutos a alta 
presión en España. Igualmente, o software pode 
simular a rede de transporte gasista de calquera 
país do mundo.

Este proxecto de investigación desenvolvido entre 
Reganosa e o Departamento de Estatística e 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago 
de Compostela (USC) está dirixido polo catedrático 
de Matemática Aplicada D. Alfredo Bermúdez de 
Castro. 

A ferramenta pode replicar redes complexas 
de gasodutos con todos os seus elementos 
(estacións de compresión, posicións de válvulas, 
plantas de GNL e licuefacción, almacenamentos 
subterráneos, etc) e pode considerar calquera 
escenario de demanda e condicións de operación. 
Os resultados das simulacións permiten tomar 
decisións sobre planificación enerxética e 
desenvolvemento de infraestruturas, operación do 
sistema, políticas regulatorias e metodoloxías de 
tarifas.

No exercicio 2016 engadiuse unha nova 
funcionalidade a GANESO que permite optimizar 
o desenvolvemento de infraestruturas. O software 
pode obter a configuración máis sustentable 
dende un punto de vista económico de forma 
que, dando cobertura aos diferentes escenarios 
de demanda, garántase a seguridade de 
subministración. Este módulo integrouse coas 
funcionalidades de simulación e optimización 
hidráulica do sistema gasista, o que permite 
combinar as análises económicas coas operativas. 
Ademais, a ferramenta permite analizar o 
comportamento das diminucións na rede de 
gasodutos resultando esencial na toma de 
decisións para a xestión deste aspecto.

Durante o exercicio 2017 prevese seguir 
desenvolvendo a ferramenta e incluirase un 
módulo de planificación da demanda, que 
permitirá a estimación de diferentes escenarios en 
función das previsións e a evolución dos factores 
que poidan incidir sobre ela.

Reganosa e o Departamento de Estatística e 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago 
de Compostela recibiron o premio ao mellor caso 
de éxito de transferencia de tecnoloxía no 2016 
de mans da Real Academia Galega de Ciencias e a 
Axencia Galega de Innovación.

[103-2]
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HUB de GNL no noroeste da península ibérica 
[103-2] [203-1]

Reganosa recibiu no 2014 unha axuda financeira 
da Comisión Europea, no marco do programa 
TEN-T, para realizar os estudos de deseño das 
infraestruturas, instalacións e procedementos 
necesarios para implantar un centro de 
subministración de GNL como combustible, que 
axude a reducir o uso e o impacto ambiental dos 
carburantes derivados do petróleo. Reganosa 
participa neste proxecto xunto coa APFSC, o 
INEGA, a USC e Navantia.

A implantación dun hub no noroeste da península, 
no centro das rutas atlánticas, sería unha panca 
de crecemento para Galicia, e situarían o Porto de 
Ferrol como un referente na subministración de 
GNL. Un combustible máis limpo e a menor custo 
impactará na produtividade das empresas, e o 
aumento do tráfico portuario xerará importantes 
sinerxías cos estaleiros e compañías do sector 
loxístico.

Durante o ano 2016, finalizáronse todas as 
actuacións e estudos necesarios para desenvolver 
o proxecto; mercado e a demanda, condicións de 
navegación, procedementos de transvasamento, 
elementos para crear a cadea de subministración, 
adaptacións técnicas necesarias na terminal de 
Mugardos e marco regulatorio. Actualmente, 
todas as infraestruturas necesarias atópanse 
incluídas no TYNDP.

Reganosa forma parte do proxecto para o 
fomento do GNL como combustible CORE LNGas 
hive, adxudicado pola Comisión Europea na 
Convocatoria multianual do programa <<Conectar 
Europa>> (CEF) e liderado por Portos do Estado. 
Esta iniciativa, que engloba varias infraestruturas, 
dispón dun orzamento total de 33,3 millóns de 
euros, dos que a Comisión Europea financia o 50 
%. Reganosa participa xunto con outros 41 socios 
co obxectivo de desenvolver unha cadea loxística 
segura e eficiente para a subministración do GNL 
como combustible no sector transporte, e en 
particular no ámbito marítimo.

Durante este exercicio, Reganosa participou nas 
actividades relacionadas coa identificación das 
necesidades formativas para todos os postos 
que interveñen na cadea loxística e na definición 
das especificacións técnicas, de seguridade e 
ambientais para o uso do GNL como combustible 
marítimo e no ámbito portuario.

Tal e como estaba planificado, Reganosa realizou 
a enxeñaría básica para a adaptación das 
infraestruturas da terminal de Mugardos, de 
acordo coas novas necesidades operativas de 
implantación do GNL como combustible e das 
actividades de subministración small scale. A 
enxeñaría inclúe a adecuación das instalacións 
portuarias (sistema de amarre, defensas e acceso 
a buques), a modificación do proceso mediante a 
instalación de mangueiras flexibles para a carga 
de GNL e a implantación dun sistema de medición 
do GNL transferido aos buques. 
Adicionalmente, Reganosa forma parte do 

grupo de traballo “Directrices para o deseño e 
operación de instalacións de subministración de 
gas natural licuado (GNL) como combustible a 
buques e outros vehículos no medio portuario 
e afíns” liderado pola Asociación Técnica de 
Portos e Costas (ATPYC) e está a participar 
no desenvolvemento de proxectos de I+D en 
solucións de small scale (LNGPack).
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Compromisos 

• Operar de forma segura, eficiente, flexible e   
   ambientalmente responsable.
• Contribuír á seguridade da subministración e
   ao desenvolvemento do sistema gasista e o    
   mercado europeo.
• Crear valor para os accionistas. 
• Seguir sendo un motor de crecemento para    
   Galicia.
• Investir no desenvolvemento e benestar das  
   comunidades locais.
• Garantir o bo goberno e o comportamento ético  
   nas operacións e nas relacións con grupos de  
   interese.
• Formar e reter o talento.



Goberno
Corporativo7
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Composición 
accionarial

7.1

| Goberno corporativo

A estrutura accionarial de Reganosa é un 
importante activo, pola súa diversidade, solidez 
e coñecemento do sector. Actualmente, os 
accionistas da compañía son os seguintes:

Reganosa:
Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.
Comunidade Autónoma de Galicia
Forestal del Atlántico S.A.
First State Regasificadora S.L.U.
Sonatrach Petroleum Investment Corporation bv

28,16 %

24.31
22,53 %

15 %

10 %

100 %

Reganosa Servizos:
Regasificadora del Noroeste sa

[102-10]
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Órganos de 
goberno 

7.2

| Goberno corporativo

Os órganos de goberno de Reganosa son a Xunta 
Xeral de Accionistas, o Consello de Administración 
e a Comisión Executiva. A súa actuación baséase 
nos principios de independencia, especialización e 
transparencia. [102-18] Xunta Xeral

Consello de 
Administración

Comisión 
Executiva
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7.2.1 Xunta Xeral de Accionistas

7.2

A Xunta Xeral de Accionistas é o máximo órgano 
de goberno. Tal e como dispoñen os Estatutos 
Sociais, a vontade dos accionistas expresada na 
Xunta Xeral rexe a vida da sociedade, consonte á 
Lei e aos propios Estatutos.

A Xunta reúnese necesariamente dentro do 
primeiro semestre do exercicio social para avaliar 
a xestión da sociedade, aprobar as contas anuais e 
decidir sobre a aplicación do resultado.

Reganosa facilítalles aos seus accionistas o 
exercicio do dereito de información, a asistencia 
e a participación na Xunta Xeral, e pon á súa 
disposición a información adecuada para o 
exercicio dos seus dereitos de voto, de acordo coa 
Lei e os Estatutos.
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7.2.2 Consello de 
Administración

7.2
O Consello de Administración é o órgano que 
toma as principais decisións sobre a xestión da 
compañía, agás aquelas legal ou estatutariamente 
reservadas á Xunta Xeral de Accionistas. É 
o núcleo esencial da xestión e supervisión, 
encargándose da aprobación das políticas e 
estratexias xerais da sociedade, e en particular, do 
Plan Estratéxico, o Plan de Negocio e o modelo 
de xestión, así como da supervisión da actuación 
da Comisión Executiva, constituída no seu seo, e 
da Dirección de Reganosa. A súa composición e 
funcionamento están regulados polos Estatutos 
Sociais. [102-19] [102-26] [102-29] [102-30] [102-33]

O Consello de Administración é informado 
periodicamente de todos os procedementos, plans 
e propostas que lle son expostos pola Dirección,
e que se someten á súa deliberación e, no seu 
caso, acordo, para unha axeitada xestión e control 
de riscos. 

O Consello está integrado por 20 membros, un 5 
% dos cales son mulleres. Os conselleiros están 
obrigados a dedicar á súa función o tempo e 
esforzo necesarios para desenvolver o cargo 
con dilixencia e eficacia, adoptando as medidas 
precisas para a boa dirección e control da 
sociedade. [405-1]

O Consello de Administración reúnese 
coa frecuencia necesaria para o correcto 
desenvolvemento das súas funcións de 
administración e supervisión e, en todo caso, unha 
vez ao trimestre. Durante 2016 reuniuse un total 
de 6 veces. [102-31]

Igualmente os conselleiros desenvolven o cargo 
con lealdade, evitando situacións de conflito de 
interese, e con fidelidade ao Código Ético e de 
Conduta, cuxos principios e valores foron
promovidos e desenvolvidos polo Consello de 
Administración. [102-25]
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Composición do
Consello de Administración

a 31 de decembro de 2016
[102-23] 

Nome do Conselleiro Cargo    Natureza do cargo Cargo na Comisión Executiva 
José María Paz Goday Presidente    Executivo Presidente

Ángel Bernardo Tahoces Conselleiro    Dominical  

María Del Socorro Martín Conselleira    Dominical Secretaria

Manuel Galdo Pérez Conselleiro    Dominical
  

Germán María González Del Valle Chávarri Conselleiro    Dominical 

Manuel Lara Coira Conselleiro    Dominical

Marcos López García Conselleiro    Dominical

Jesús Louro Carballeira Conselleiro    Dominical

José Luis Méndez López Conselleiro    Dominical

Niall Patrick Nills Conselleiro    Dominical

Tomás Pedraza Bosi Conselleiro    Dominical Vogal 
 
Ivan Seoane Abuin Conselleiro    Dominical

Roberto Tojeiro Peleteiro Conselleiro    Dominical

Roberto Tojeiro Rodríguez Conselleiro    Dominical Vogal

Alfonso Rueda Valenzuela Conselleiro    Dominical Vogal

Forestal del Atlántico, sa (Andrés Fontes Martín-Curral) Conselleiro    Dominical

Impregnaciones Melamínicas Gallegas, S.A. (Jesús Louro Carballeira) Conselleiro    Dominical 
 

Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A. (Roberto Tojeiro Rodríguez) Conselleiro    Dominical

Inderdip Singh Syan Conselleiro    Dominical

Valeriano Martínez García Conselleiro    Dominical 
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7.2.3 Comisión Executiva

7.2

O Consello de Administración constituíu unha 
Comisión Executiva na que delegou facultades, 
reservándose as denominadas nos Estatutos 
“Acordos Básicos do Consello de Administración”, 
e que dota á xestión da sociedade de grande 
operatividade. [102-19] [102-22]
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Órganos de 
xestión.

7.3

| Goberno corporativo

A xestión de Reganosa estrutúrase a través 
dos seguintes órganos de goberno, con 
competencias executivas, de control ou 
determinadas funcións específicas:

Consello de 
Administración

Comisión
Executiva

Comité de
Cumprimento

Comité 
de Ética

Comité de
Dirección
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7.3.1 Comité de Dirección[103-3]

7.3

O Comité de Dirección é o órgano que coordina as 
diferentes áreas de negocio de Reganosa e realiza 
un control interno da actividade da sociedade. Está 
integrado polos seguintes 7 membros, 43 % dos 
cales son mulleres: o Director Xeral, os Directores das 
diferentes áreas do negocio: Regulación e Estratexia, 
Produción, Administración e Desenvolvemento, 
e os responsables das áreas Xurídica e de 
Sustentabilidade, e de Seguridade, Saúde, Medio e 
Calidade. 

Entre as súas funcións principais atópase a de 
estudar e propor os obxectivos corporativos 
e o orzamento anual, elevarlle ao Consello de 
Administración as preocupacións principais sobre 
a xestión e as propostas de actuación que sexan 
necesarias para o desenvolvemento da actividade 
da compañía. O Comité de Dirección reúnese 

Presidente
Jose María Paz Goday

Director Xeral
Emilio Bruquetas Serantes

cunha periodicidade quincenal, e en todo caso, 
cando existan decisións que requiran da súa 
deliberación.

De acordo cos Estatutos Sociais, a definición do 
organigrama e o nomeamento dos directivos 
deben ser acordados por unha maioría de 
dous terzos do Consello de Administración 
consonte os criterios de máxima competencia e 
profesionalidade. [102-22] 

Director de Regulación 
e Estratexia

Sergio Barral González

Director de
Produción

Carlos Vales Fernández

Directora de
Administración
Lucía García García

Director de
Desenvolvemento

Rodrígo Díaz Ibarra

Responsable de
seguridade, saúde,

ambiente e calidade
Paula Pieroni Carloni

Responsable xurídico e 
de sustentabilidade

Laura López Martínez
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7.3.2 Comité de Ética

7.3

O Comité de Ética é un órgano consultor e 
asesor de carácter permanente, cuxa misión é 
velar polo cumprimento na organización dos 
valores e principios que se establecen no Código 
Ético e de Conduta, e que asesora o Consello 
de Administración na adopción de políticas que 
promovan o comportamento ético na compañía.

O seu funcionamento réxese polo Regulamento 
interno do Comité de Ética. Está integrado por 
cinco membros, cunha porcentaxe de mulleres 
dun 40 %:

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Vogal

Vogal

D. Jesús Louro Carballeira

D. Emilio Bruquetas 
Serantes

D. Álvaro Martínez García

Dna. Lucía García García

Dna. Laura López Martínez

Cargo no Comité Membros
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7.3.3 Comité de Cumprimento

7.3

É un órgano independente que supervisa o 
cumprimento e eficacia do modelo de prevención 
de riscos da compañía, tratando de que se 
canalice correctamente calquera inobservancia, e 
garantindo que se cumpre coa legalidade vixente. 
As súas principais funcións, establecidas no 
Regulamento interno do Comité de Cumprimento, 
son as seguintes:

• Realizar un seguimento de todas as medidas,  
   políticas e procedementos adoptados na     
   compañía para a prevención de riscos.

• Preparar e implantar programas axeitados de  
   formación para todo o persoal da compañía. 

• Controlar que se realizan as verificacións  
   periódicas do Manual de prevención de riscos  
   penais necesarias e avaliar periodicamente o  
   cumprimento e a eficacia do mesmo.

• Elaborar un informe anual sobre a actividade do  
   Comité de Cumprimento que elevará ao Consello  
   de Administración.

• Analizar as modificacións lexislativas e demais  
   novidades que poidan afectar ao modelo de       
   prevención.

• Manter un sistema de reporting periódico      
   cos responsables e directores de cada área,        
   para garantir a efectividade dos controis e      
   procedementos establecidos.

D. Álvaro Martínez García

Dna. Laura López Martínez

Membros
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Bo goberno
da compañía
[102-24] [102-25] [102-28] 

7.4

| Goberno Corporativo

Prácticas de xestión do Consello de 
Administración de Reganosa

• Os Estatutos Sociais aseguran o cumprimento
   do principio de separación de actividades      
   prohibindo a participación dos conselleiros
   nos órganos de sociedades con intereses en  
   produción ou comercialización. 

• A Política de conflitos de interese establece 
   un marco de actuación en Reganosa para  
   o tratamento e prevención das situacións de  
   conflito de interese en todos os seus órganos e  
   áreas de actividade, e asegura que as relacións  
   con terceiros e grupos de interese articúlanse de  
   acordo con criterios de obxectividade,       
   transparencia e respecto á legalidade. 

• A Política contra a corrupción e a fraude
   establece os compromisos de Reganosa para  
   identificar, previr e sancionar as posibles
   situacións irregulares ou de corrupción.

• O Consello de Administración está asistido por 
   un letrado asesor que realiza un labor de control  
   da legalidade sobre os acordos e decisións que  
   se adoptan, e presta asesoramento xurídico.

• O Comité de Ética e o Comité de Cumprimento  
   informan e asesoran, dentro dos seus        
   respectivos ámbitos de competencia, o Consello  
   de Administración, propondo as medidas que se  
   consideren necesarias.

• Os criterios para o nomeamento dos     
   Conselleiros, son a independencia, diversidade
   e especialización.

Retribución do Consello de Administración
[102-35] [102-36] [102-37]

A retribución dos membros do Consello de 
Administración, cuxo sistema está detallado 
nos Estatutos Sociais, consiste nunha dieta por 
asistencia a cada reunión, cuxo importe é fixado 
con carácter anual mediante acordo da Xunta 
Xeral de Accionistas, dentro dos límites máximos 
establecidos pola lexislación vixente
en cada momento.
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Informe de
verificación
independente
[102-56]
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Acerca deste 
informe

| Acerca deste informe

[102-46] [102-47] [103-1] [102-44] [102-43]

A elaboración deste Informe Anual baséase 
nos principios dos estándares GRI e o Marco 
Internacional Integrated Reporting <IR>. 
Atendendo a estes criterios, o Informe presenta 
todos os asuntos que reflicten os impactos 
económicos, ambientais e sociais significativos 
para Reganosa durante o exercicio anual 
terminado o 31 de decembro de 2016. 
Este informe foi verificado por KPMG Asesores de 
acordo á norma ISAE 3000.

Perímetro da información 

O perímetro da información contida neste informe 
corresponde ao das Contas Anuais Consolidadas 
de Regasificadora del Noroeste, S.A. e as súas 
sociedades dependentes, Reganosa Servicios, S.L. 
Naqueles casos nos que a información reportada 
corresponda a un alcance diferente ao perímetro 

establecido, especificarase no correspondente 
apartado ou táboa. 

Metodoloxía e análise do material 
desenvolvido

En conformidade co establecido nos estándares 
GRI, Reganosa realiza anualmente un estudo 
de materialidade co obxectivo de identificar 
e actualizar aqueles aspectos clave que debe 
considerar a compañía dende a perspectiva dobre 
da súa relevancia para a organización e tamén 
para os grupos de interese. Estes aspectos inclúen 
tanto os que reflicten os impactos económicos, 
ambientais e sociais significativos da organización 
así como os que inflúen de forma substancial nas 
análises e as decisións dos grupos de interese. 

As actividades desenvolvidas no 2016 para actualizar 
esta análise de materialidade consistiron en:

Identificación de asuntos
En primeiro lugar, para determinar que asuntos se 
poden considerar como relevantes para Reganosa, 
realízase unha análise das cuestións que lles 
preocupan aos grupos de interese a partir de 
diversas fontes externas e os asuntos materiais 
de compañías con actividades semellantes ás de 
Reganosa. Así mesmo, tivéronse en conta tamén 
os antigos estudos de materialidade da compañía. 

Priorización de asuntos
Para a priorización téñense en conta dúas 
perspectivas, por unha banda a valoración externa 
dos asuntos en relación á importancia que teñen 

para a toma de decisións dos seus grupos de 
interese e por outro a valoración interna dos 
asuntos en relación á súa relevancia estratéxica. 
Para iso realízanse as seguintes actividades: 

Valoración externa
• Análise de noticias aparecidas en medios de  
   comunicación e notas de prensa emitidas pola  
   compañía con relación ás distintas variables     
   incluídas na sustentabilidade.
• Avaliación do contexto sectorial a través  
   da identificación dos aspectos en materia de  
   sustentabilidade que son críticos para outras  
   compañías con actividades semellantes ás de  
   Reganosa.
• Mantemento de conversacións telefónicas con  
   representantes dos principais grupos de
   interese de Reganosa, con obxecto de avaliar  
   directamente as súas preocupacións e principais  
   expectativas.

Valoración interna
• Realización de entrevistas aos directivos  
   para detectar cales son os principais riscos e  
   oportunidades existentes en sustentabilidade,  
   así como as prioridades da compañía no futuro.
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Determinación de contidos [102-47]

A partir dos resultados das fases anteriores 
elabórase unha matriz de materialidade que 
permite determinar a listaxe de asuntos materiais 
a partir da cal se identifican os estándares GRI 
relacionados con cada un deles. 

Asuntos de negocio  Asuntos ambientais  Asuntos sociais

Relevancia alta: Asuntos sobre os que se debe informar cun grao de detalle exhaustivo 
por considerarse de moi alta relevancia dende as perspectivas externa e interna.

Relevancia media: Asuntos sobre os que Reganosa debe informar con maior grao de 
detalle por alta relevancia externa e interna.

Relevancia baixa: Asuntos sobre os que Reganosa debería reportar.

R
el

ev
an

ci
a 

ex
te

rn
a

Relevancia interna

+

+-

Emprego
de calidade

Saúde e seguridade 
laboral

Desenvolvemento económico, 
rendibilidade e solvencia

Ética, integridade
e transparencia

Cumprimento
normativo

Diversificación de
produtos e servizos

Internacionalización

Motor de crecemento
da rexión

Innovación

Seguridade
de subministraciónXestión de relación

con clientes

Plan de resposta
ante emerxencias

Seguridade das
instalacións

Loita contra o
cambio climático

Xestión do impacto 
ambiental

Formación e
capacitación

Desenvolvemento e integración 
na comunidade local

Xestión das relacións cos 
grupos de interese

Matriz de materialidade
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Asuntos
materiais Descrición Estándar GRI Alcance Impacto

Desenvolvemento 
económico, rendi-
bilidade e solvencia

• Crecemento rendible, asegurando solvencia, rendibilidade e eficiencia en custos.
GRI 103
GRI 201

Dentro e fóra da organización Directo

Ética,
integridade e
transparencia

• Código de Conduta.
• Comité de ética.
• Loita contra a corrupción, o suborno e a fraude.
• Prevención de conflitos de interese.
• Mecanismos de denuncia eficientes e confidenciais.
• Comunicación corporativa en aspectos ESG.

GRI 102
GRI 103
GRI 205

Dentro e fóra da organización Directo

Cumprimento 
normativo • Cumprimento normativo, incluído o enerxético e ambiental.

GRI 103
GRI 307
GRI 419

Dentro e fóra da organización Directo

Diversificación de 
produtos e servizos

• Ampliación do negocio desenvolvendo actividades de prestación de servizos 
non regulados en relación co deseño, a construción, operación e mantemento de 
infraestruturas gasistas, participando en proxectos nacionais e internacionais.
• Adaptación ás necesidades loxísticas. 

GRI 102
GRI 103

Dentro e fóra da organización Directo

Internalización • Desenvolvemento de novas oportunidades de investimento e colaboración que 
encaixen dentro dos seus parámetros financeiros e estratéxicos.

GRI 102
GRI 103

Dentro e fóra da organización Directo

Motor de
crecemento da 
rexión

• Panca de creación de valor económico en Galicia.
• Xeración de riqueza (empregos directos, indirectos e inducidos e achega ao PIB).
• Contratación de provedores locais.
• Inclusión laboral dos mozos (bolsas, prácticas, axuda na procura de emprego, 
apoio ao emprendemento). 

GRI 103
GRI 202
GRI 203
GRI 204

Dentro e fóra da organización
Directo - 
Indirecto

Innovación
• Desenvolvemento e potenciación das capacidades da compañía. GRI 103 Dentro e fóra da organización Directo

Seguridade e
subministración

• Contribución á seguridade da subministración e ao desenvolvemento do sistema 
gasista.
• Garantía de subministración ás empresas e clientes protexidos. 

GRI 103 Dentro e fóra da organización
Directo - 
Indirecto

Xestión de relación 
con clientes • Servizos orientados ás necesidades dos clientes.

• Satisfacción dos clientes.
GRI 103 Dentro e fóra da organización Directo

Plan de resposta 
ante emerxencias • Sistema de xestión de crise e resiliencia da compañía.

• Ferramentas e mecanismos necesarios para afrontar unha crise.
GRI 103 Dentro e fóra da organización Directo

Seguridade das 
instalacións

• Procedementos e normas para a identificación, avaliación e prevención de riscos 
e a notificación de accidentes.
• Avaliacións das prácticas laborais e promoción da seguridade e saúde dos seus 
provedores.

GRI 103 Dentro da organización Directo

* Directo: A organización contribúe directamente ao impacto
Indirecto: A organización está vinculada ao impacto a través das súas relacións de negocio.

[102-46] [103-1]
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Asuntos
materiais Descrición Estándar GRI Alcance Impacto

Xestión do 
impacto 
ambiental

• Política ambiental e sistema de xestión ambiental.
• Seguimento periódico do desenvolvemento ambiental da compañía (uso da 
auga, consumo enerxético, consumos de materiais, verteduras, residuos, impactos 
na biodiversidade, etc.).
• Medición dos impactos ambientais por actividades de transporte.
• Medidas de prevención e mitigación de impactos da súa actividade na contorna.
• Certificación conforme a estándares internacionais (ex. ISO, EMAS).

GRI 103
GRI 301
GRI 302
GRI 303
GRI 304
GRI 306
GRI 308

Dentro e fóra da organización Directo

Loita contra o 
cambio
climático

• Estratexia de redución do consumo enerxético, definindo obxectivos de redución 
a todos os niveis tanto no consumo directo como indirecto, para minimizar a 
contribución da compañía ao cambio climático.
• Promoción do uso de GNL como enerxía sustentable e competitiva (combustible 
en buques).

GRI 103
GRI 305

Dentro e fóra da organización
Directo - 
Indirecto

Emprego de 
calidade

• Implantar medidas para garantir a diversidade, igualdade de oportunidades e 
non discriminación na organización. Inclúe tamén os aspectos relacionados coa 
liberdade de asociación e negociación colectiva, así como os procedementos dos 
que dispón a entidade para que os empregados poidan elevar as súas queixas, 
comentarios e reclamacións.
• Desenvolver estratexias aliñadas ao plan de recursos para atraer e reter o 
talento: plans de acollida, procesos de avaliación do desenvolvemento, medidas de 
conciliación e promoción laboral, enquisas de satisfacción de empregados e outros 
instrumentos de motivación e potenciadores do compromiso dos empregados.

GRI 102
GRI 103
GRI 401
GRI 402
GRI 405
GRI 406

Dentro da organización Directo

Saúde e 
seguridade 
laboral

• Sistemas de prevención e formación.
• Estratexias, procedementos e estándares de actuación en materia de seguridade 
e saúde que permitan medir o desenvolvemento. 
• Ferramentas e mecanismos de seguimento.

GRI 103
GRI 403

Dentro da organización Directo

Formación e 
capacitación

• Plan de formación e desenvolvemento profesional.
• Motivación aos empregados para que apliquen as súas capacidades no desen-
volvemento de elementos innovadores que axuden a mellorar o desenvolvemento 
da compañía (ex. novos sistemas de xestión, ferramentas, etc). 

GRI 103
GRI 404

Dentro da organización Directo

Desenvol-
vemento e 
integración na 
comunidade

• Estratexia da compañía relativa á acción social; incluíndo doazóns, investimentos 
na comunidade, iniciativas como patrocinios, apoio a universidades ou outras 
institucións, voluntariado corporativo.
• Impacto da acción social na rexión (ex. Número de beneficiarios).

GRI 103
GRI 203
GRI 413

Dentro e fóra da organización
Directo - 
Indirecto

Xestión das 
relacións cos 
grupos de 
interese

• Plans e políticas da entidade encamiñadas á identificación dos seus grupos de 
interese, a identificación das súas expectativas, o deseño de respostas e a xestión 
das relacións.
• Mecanismos de diálogo e comunicación existentes.
• Xestión das preocupacións das comunidades locais.

GRI 103 Dentro e fóra da organización Directo

[102-46] [103-1]
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Índice de contidos GRI

| Índice de contidos GRI

Contidos Páxina ou resposta directa Omisións Verificación 
externa

GRI 101: Fundamentos 2016

Contidos Xerais

GRI 102: 
Contidos Xerais 
2016

102-1 Nome da organización. Regasificadora del Noroeste, S.A. Non

102-2 Actividades, marcas, produtos e/ou servizos. 11 Non

102-3 Lugar onde se atopa a sede da organización.
A sede social da compañía atópase en Mugardos (A 
Coruña).

Non

102-4 Países nos que opera. 8 Non

102-5 Réxime de propiedade e forma xurídica.
Regasificadora del Noroeste, S.A. é unha Sociedade 
Anónima e Reganosa Servicios, S.L. é unha 
Sociedade Limitada.

Non

102-6 Mercados servidos. 8 Non

102-7 Principais magnitudes. 16 Si. 73 

102-8 Datos sobre empregados propios e traballadores externos.

44
Durante o ano 2016 a porcentaxe de traballadores 
con contrato indefinido foi de 71,42 %. O 78 % 
das mulleres e o 70 % dos homes teñen contrato 
indefinido.

Si. 73 

102-9 Cadea de subministración. 48 Si. 73 

102-10 Cambios significativos durante o exercicio. 8, 62 Non

102-11 Principio de precaución. 27, 28 Non

102-12 Principios ou iniciativas externas. 23 Non

102-13 Asociacións ás que pertence. 6 Non

102-14 Declaración do máximo responsable. 3,4 Non

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades. 28, 29 Non

102-16 Valores, principios, estándares e normas de comportamento. 23 Non

102-17 Procedementos internos e externos de asesoramento en prol dunha 
conduta ética.

23 Non

[102-55]
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Contidos Páxina ou resposta directa Omisións Verificación 
externa

GRI 102: 
Contidos Xerais 
2016

102-18 Estrutura de goberno. 63 Non

102-19 Delegación de autoridade. 67 Non

102-20 Cargos executivos ou con responsanbilidade económica,
social e ambiental.

A dirección réndelle contas directamente ao
Consello de Administración

Non

102-21 Procesos de consulta aos grupos de interese en aspectos
económicos, ambientais e sociais.

50 Non

102-22 Composición do máximo órgano de goberno.

O Consello de Administración componse de 20 
membros. O 90 % son de nacionalidade española 
e o 10 % de nacionalidade inglesa. De entre eles, o 
5 % son menores de 40 anos, o 80 % pertencen á 
franxa de idade comprendida entre os 40 e os 60 
anos e o 15 % restante son maiores de 60 anos.

Non

102-23 Presidente do máximo órgano de goberno. 66 Non

102-24 Selección e nomeamento dos membros do máximo órgano
de goberno.

72 Non

102-25 Conflitos de interese. 65, 72 Non

102-26 Funcións do máximo órgano de goberno e da alta dirección no 
desenvolvemento, aprobación e actualización dos propósitos, valores e 
estratexia.

65 Non

102-27 Coñecemento do máximo órgano de goberno.

En cada Consello de Administración preséntase 
unha extensa memoria onde se analizan todos
os aspectos económicos, sociais e ambientais 
relevantes.

Non

102-28 Desenvolvemento do máximo órgano de goberno. 72 Non

102-29 Identificación e xestión do desenvolvemento económico, ambiental 
e social.

65 Non

102-30 Eficacia do proceso de xestión de riscos. 27, 65 Non

102-31 Revisión de aspectos económicos, ambientais e sociais. 65 Non

102-32 Papel do máximo órgano de goberno no reporte de
sustentabilidade.

O Consello de Administración revisa e aproba o 
Informe Anual.

Non

102-33 Comunicación de asuntos críticos. 65 Non

102-34 Natureza e número de asuntos críticos.

O Consello de Administración deliberou, entre
outros, sobre os seguintes asuntos de importancia: 
. Estratexia 2016-2020.
. Formulación das Contas Anuais.
. Definición de obxectivos corporativos.

Non

102-35 Políticas de retribución. 72 Non

102-36 Procedementos para determinar as retribucións. 72
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Contidos Páxina ou resposta directa Omisións Verificación 
externa

GRI 102: 
Contidos Xerais 
2016

102-37 Involucramento dos grupos de interese na remuneración. 72 Non

102-38. Relación entre remuneración anual total.
A retribución total anual do empregado co salario 
máis alto é 3,9 veces maior que a retribución anual 
media de todo o persoal.

Si. 73 

102-39 Porcentaxe de incremento no cociente de remuneración total.
Non existiron incrementos do empregado coa 
remuneración máis alta durante o ano 2016.

Non

102-40 Lista de grupos de interese. 50, 51 Non

102-41 Convenios colectivos. 46 Si. 73 

102-42 Identificación e selección de grupos de interese. 50 Non

102-43 Enfoque sobre a participación dos grupos de interese. 50 Non

102-44 Cuestións e problemas clave que xurdiron.

As sentenzas do 28 de marzo e do 25 de abril de 
2016 do Tribunal Supremo anularon a autorización 
administrativa previa e a autorización do proxecto 
de execución da terminal de Mugardos por 
motivos formais. O 9 de xullo de 2016 publicouse a 
Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética 
e Minas, pola que se outorgaron novamente as 
autorizacións a Reganosa.

Non

102-45 Entidades incluídas nos estados financeiros consolidados.
As Contas Anuais corresponden a Regasificadora 
del Noroeste, S.A e a Reganosa Servicios S.L. 

Non

102-46 Definición do contido e o alcance do informe. 76, 77 Non

102-47 Lista dos asuntos materiais. 75 Non

102-48 Reexpresións da información.
Non se produciu ningunha reformulación na
información.

Non

102-49 Cambios significativos no reporte.
O alcance inclúe datos sobre a terminal de GNL de 
Delimara en Malta.

Non

102-50 Período obxecto da memoria. 2016 (ano natural con peche a 31 de decembro) Non

102-51 Data da última memoria. 2015 Non

102-52 Ciclo de presentación de memorias. Reganosa actualiza anualmente este informe. Non

102-53 Punto de contacto para liquidar as dúbidas sobre o contido da 
memoria.

Reganosa
Punta Promontoiro s/n 15.620 Mugardos, A Coruña
T. 981 930093 / F. 981 930092/
reganosa@reganosa.com

Non

102-54 Opción de conformidade.
Este informe elaborouse en conformidade cos 
estándares GRI: opción exhaustiva.

Non

102-55 Índice de contidos GRI. 78 Non

102-56 Verificación externa. 73 Non
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Contidos Páxina ou resposta directa Omisións Verificación 
externa

Asuntos materiais

Desenvolvemento económico, rendibilidade e solvencia.

GRI 103:
Enfoque
de Xestión 
2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 54 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 201: Des-
envolvemento 
económico 
2016

201-1 Valor económico directo xerado e distribuído. 18, 52, 54 Si. 73 

201-2 Consecuencias económicas e outros riscos e oportunidades para as 
actividades da organización que se derivan do cambio climático.

29, 42 Si. 73 

201-3 Cobertura das obrigas da organización derivadas do seu plan de 
prestacións.

Reganosa establece no Pacto laboral os termos 
para a contratación dun plan de pensións de 
xubilación para os seus empregados. A compañía 
realizará unha contribución anual en beneficio de 
cada traballador.

Si. 73 

201-4 Axudas económicas outorgadas por entes do goberno. 17 Si. 73 

Ética, integridade e transparencia.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 23 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 205: 
Anti-
Corrupción 
2016

205-1 Operacións nas que se avaliaron os riscos relacionados coa
corrupción.

23 Si. 73 

205-2 Políticas e procedementos de comunicación e capacitación sobre a 
loita contra a corrupción.

23 Si. 73 

205-3 Casos confirmados de corrupción e medidas adoptadas.
Durante 2016 Reganosa non rexistrou a través das 
canles dispoñibles ao efecto ningún caso de
corrupción entre os seus empregados.

Si. 73 

Cumprimento

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 27 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 27, 69 Non

GRI 307: 
Cumprimento 
ambiental 2016 307-1 Incumprimento da lexislación e a normativa ambiental.

Durante 2016 Reganosa non recibiu, a través das 
canles dispoñibles ao efecto, multas significativas (> 
1.000 €) ou sancións non monetarias por incumpri-
mento da lexislación e a normativa ambiental.

Si. 73 
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Contidos Páxina ou resposta directa Omisións Verificación 
externa

GRI 419: 
Cumprimento 
socio
económico 
2016

419-1 Incumprimento da lexislación e a normativa social e económica.

Durante 2016 Reganosa non recibiu, a través das 
canles dispoñibles ao efecto, multas significativas (> 
1.000 €) ou sancións non monetarias por incumpri-
mento da lexislación e da normativa de aplicación.

Si. 73 

Diversificación de produtos e servizos.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 31, 32 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 31, 32 Non

Internacionalización.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 31 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 32 Non

Motor de crecemento da rexión.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 52 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 202: 
Presenza no 
mercado 2016

202-1 Relación entre o salario inicial detallado por xénero e o salario
mínimo local.

46
Utilizouse como referencia o salario mínimo de 
España.

 Si. 73 

202-2 Porcentaxe de altos directivos procedentes da comunidade local. 100 % Si. 73 

GRI 203:
Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-1 Investimento en infraestruturas e os tipos de servizos. 53, 58, 59 Si. 73 

203-2 Impactos económicos indirectos significativos. 52, 56 Si. 73 

GRI 204:
Prácticas de
adquisición 
2016

204-1 Porcentaxe do gasto que corresponde a provedores locais. 18 Si. 73 

Innovación.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 58 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 31, 69 Non
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Contidos Páxina ou resposta directa Omisións Verificación 
externa

Seguridade de subministración.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 7 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 416: Saúde 
e seguridade 
dos clientes 
2016

416-1 Porcentaxe de categorías de produtos e servizos significativos cuxos 
impactos en materia de saúde e seguridade avaliáronse para promover 
melloras

35, 37
Reganosa avalía os posibles impactos en materia de 
seguridade e saúde de todos os servizos que presta.

Si. 73 

416-2 Número de incidentes derivados do incumprimento da normativa ou 
dos códigos voluntarios relativos aos impactos dos produtos e servizos na 
saúde e a seguridade durante o seu ciclo de vida.

Durante 2016 Reganosa non rexistrou incidentes 
derivados do incumprimento da normativa ou dos 
códigos voluntarios relativos aos impactos dos 
produtos e servizos na saúde e seguridade.

Si. 73 

Xestión de relación con clientes.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 47 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 47, 69 Non

Plan de resposta ante emerxencias.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 37 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 37, 69 Non

 Seguridade das instalacións.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 37 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

Integridade de activos e seguridade de proceso.

OG13 Número de eventos de seguridade ocorridos nas operacións por 
actividade.

36 Si. 73 

Xestión do impacto ambiental.

GRI 103:
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 38 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 301:
Materiais 2016

301-1 Materiais por peso e volume. 40 Si. 73 

301-2 Materiais utilizados que son reciclados.
Ningún dos materiais consumidos por Reganosa 
que se reportan no informe está constituído por 
compoñentes reciclados.

Si. 73 
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301-3 Produtos vendidos e os seus materiais de embalaxe que se recuperan 
ao final da súa vida útil.

Non é aplicable a Reganosa xa que non vende 
produtos. Si. 73 

GRI 302:
Enerxía 2016 302-1 Consumo enerxético interno.

39 
Reganosa non consome combustibles nin fontes 
enerxéticas renovables.

Si. 73 

302-2 Consumo enerxético externo.

Os consumos de enerxía máis relevantes fóra 
da organización son os consumos asociados ao 
transporte de gas por estrada e ao transporte dos 
empregados dende a súa casa ata o seu lugar de 
traballo.

Non dispoñible. Actualmente 
Reganosa non dispón de sistemas 
que permitan estimar este dato, 
espérase poder reportalo no
Informe Anual 2017.

Si. 73 

302-3 Intensidade enerxética.

39
O cálculo de intensidade enerxética unicamente ten 
en conta o consumo interno de enerxía. 
Utilizouse como medida para o cálculo da 
intensidade a produción da terminal (Gj/t).

Si. 73 

302-4 Redución do consumo enerxético.

Non dispoñible. Actualmente 
Reganosa non dispón de sistemas 
que permitan estimar este dato, 
espérase poder reportalo no 
Informe Anual 2017.

Si. 73 

302-5 Reducións dos requisitos enerxéticos dos produtos e servizos.

Non dispoñible. Actualmente 
Reganosa non dispón de sistemas 
que permitan estimar este dato, 
espérase poder reportalo no
Informe Anual 2017.

Si. 73 

OG2 Investimento en enerxías renovables.
Reganosa non utiliza combustibles nin outras
enerxías renovables. Si. 73 

OG3 Xeración de enerxías renovables por fonte.
Reganosa non utiliza combustibles nin outras
enerxías renovables. Si. 73 

GRI 303: Auga 
2016

303-1 Captación total de auga segundo a fonte. 41 Si. 73 

303-2 Fontes de auga que foron afectadas significativamente pola
captación de auga.

41 Si. 73 

303-3 Porcentaxe e volume de auga reciclada e reutilizada. Reganosa non reutiliza auga nas súas operacións. Si. 73 

GRI 304: 
Biodiversidade 
2016

304-1 Instalacións operativas propias, arrendadas, xestionadas que sexan 
adxacentes, conteñan ou estean situadas en áreas situadas en áreas
protexidas e áreas non protexidas de gran valor para a biodiversidade.

A 31 de decembro de 2016 os gasodutos de Rega-
nosa ocupan unha área de 217,424 m2 en espazos 
naturais protexidos e Rede Natura 2000 (lic); 
187,55m2 do gasoduto Mugardos- As Pontes-
Guitiriz, 18,3 m2 do gasoduto Abegondo-Sabón e 
11,5 m2 do gasoduto Abegondo-Sabón.

Si. 73 

304-2 Descrición dos impactos máis significativos na biodiversidade
derivados das actividades, os produtos e os servizos.

43 Si. 73 

304-3 Hábitats protexidos ou restaurados.
Durante o período de reporte considerado no 
informe, non se realizou ningunha actividade neste 
sentido.

Si. 73 



Reganosa | Informe Anual 2016 85| Índice de contidos GRI

Contidos Páxina ou resposta directa Omisións Verificación 
externa

GRI 304: 
Biodiversidade 
2016

304-4 Número de especies incluídas na lista vermella da UICN e en listaxes 
nacionais de conservación cuxos hábitats se atopan en áreas afectadas 
polas operacións.

Nas zonas protexidas por onde discorren os 
gasodutos de Reganosa (Ver 304-1) habitan máis de 
30 especies de mamíferos, aves, anfibios e réptiles, 
peixes e invertebrados protexidos.
Nos correspondentes estudos de impacto ambiental 
analizouse o impacto das instalacións sobre estes 
hábitats e establecéronse as medidas necesarias 
para a súa minimización.
Non existen especies animais da iucn Red list nin 
da lista española de animais en perigo de extinción 
afectadas pola actividade da compañía.

Si. 73 

OG4 Número e porcentaxes de lugares significativos nos que non se avaliou 
e executado seguimento do risco de biodiversidade.

Reganosa analiza de forma continua todos os seus 
impactos sobre o ambiente. Igualmente, para os 
proxectos de construción de novas infraestruturas 
realízanse estudos de impacto ambiental (EIA) 
que teñen en conta áreas protexidas situadas na 
contorna.

GRI 306: 
Efluentes e 
residuos 2016

306-1 Vertedura de augas, segundo a súa calidade e destino. 41 Si. 73 

306-2 Residuos, segundo tipo e método de tratamento.

42
A fonte dos datos reportados é a documentación 
de aceptación de residuos e os contratos de 
tratamento de residuos das empresas xestoras.

Si. 73 

306-3 Derrames accidentais.
Non se produciron derrames durante o período de 
reporte. Si. 73 

306-4 Residuos perigosos transportados.
Todos os residuos son transportados por xestores 
autorizados. Si. 73 

306-5 Masas de auga e os hábitats relacionados afectados
significativamente por verteduras e escorremento procedentes da
organización.

43
Durante 2016 ningunha masa de auga nin hábitat 
viuse afectado polas verteduras ou escorrementos 
procedentes da organización.

Si. 73 

OG5 Volume de formación ou produción de auga.
Non é de aplicación pola actividade de Reganosa 
porque non realiza  en continuo de hidrocarburos. Si. 73 

OG6 Volume de hidrocarburos venteados e/ou queimados.
Durante 2016 o volume de gas natural queimado foi 
de 615.849 Nm3 Si. 73 

OG7 Residuos de perforación.
Non é de aplicación pola actividade de Reganosa 
porque non realiza  en continuo de hidrocarburos. Si. 73 

GRI 308: 
Avaliación 
ambiental dos 
provedores 
2016

308-1 Novos provedores que se examinaron en función de criterios 
ambientais. 

48 Si. 73 

Cambio climático.

GRI 103: 
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 42, 59 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 42, 69 Non
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GRI 305: 
Emisións 2016

305-1 Emisións directas de gases de efecto invernadoiro (Alcance 1).

42
Repórtanse as toneladas de CO2 emitidas
procedentes do consumo de combustibles na
terminal que a compañía ten en Mugardos.
Reganosa non produce emisións de orixe bioxénica.

Si. 73 

305-2 Emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro (Alcance 2). 42 Si. 73 

GRI 305: 
Emisións 2016

305-3 Outras emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro (Alcance 
3). 

Non dispoñible. As emisións do 
Alcance 3 está previsto determi-
nalas durante o estudo da Pegada 
de Carbono da organización (de 
acordo co proceso de licitación; 
2017 para Regasificadora do
Noroeste, S.A. e 2018 para
Reganosa Servicios, S.L.).

Si. 71 

305-4 Intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro.
A intensidade das emisións é de 0,008 tCO3/ t. O 
denominador utilizado foi a produción da terminal 
(toneladas).

Si. 73 

305-5 Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.

Non dispoñible. Actualmente 
Reganosa non dispón de sistemas 
que permitan estimar este dato, 
espérase poder reportalo no Infor-
me Anual 2017

Si. 71 

305-6 Emisións de substancias que esgotan o ozono.
Reganosa non consome nin emite gases que 
conteñan substancias que esgoten a capa de ozono 
significativamente.

Si. 73 

305-7 NOX, SOX, e outras emisións atmosféricas significativas. 42 Si. 71 

Emprego de calidade.

GRI 103: 
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 32, 44 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 401: 
Emprego 2016 401-1 Contratación e rotación media de empregados.

No 2016 contratáronse 29 persoas, 26 homes e 3 
mulleres, dos cales 16 son galegos e 13 pertencen a 
outras rexións españolas.

Si. 73 

401-2 Prestacións sociais para os empregados a xornada completa que non 
se lles ofrecen aos empregados temporais ou a media xornada.

45 Si. 73 

401-3 Baixa por maternidade ou paternidade.

Do persoal de Reganosa, o 100 % dos empregados 
que solicitaron a baixa por maternidade ou 
paternidade no 2016 puideron gozar da mesma. 
Foi solicitada por 1 home e 1 muller. Todos 
os traballadores que solicitaron a baixa de 
maternidade ou paternidade en 2015 e 2016 
reincorporáronse ao finalizala e continúan na 
compañía.

Si. 73 
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GRI 402: 
Relacións entre 
os traballadores 
e a dirección

402-1 Prazos mínimos de preaviso de cambios operativos.
Reganosa sométese ao establecido no Estatuto dos 
Traballadores e normas que o desenvolven. Si. 73 

GRI 405: 
Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidade dos órganos de goberno e do persoal.

44
Comité de Dirección:
>40= 3/40-60=4 
Comité de Ética:
>40=2/40-60=3 
Comité de Cumprimento:
>40=1/40-60=1 

Si. 73 

405-2 Relación entre o salario base e a remuneración de home con respec-
to ao das mulleres.

As bandas salariais establecidas non discriminan 
entre homes e mulleres. Si. 73 

GRI 406: Non 
discriminación 
2016

406-1 Casos de discriminación e medidas correctivas adoptadas.
Durante o ano 2016 Reganosa non rexistrou a 
través das canles dispoñibles ningún caso de 
discriminación.

Si. 73 

Saúde e seguridade.

GRI 103: 
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 35, 36 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 403: Saúde 
e seguridade no 
traballo 2016
GRI 401: 
Emprego 2016

403-1 Porcentaxe de traballadores que está representado en comités for-
mais de seguridade e saúde conxuntos.

36 Si. 71 

403-2 Tipo e taxa de lesións, enfermidades profesionais, días perdidos, 
absentismo e número de vítimas mortais relacionadas co traballo.

36
A taxa de absentismo global é de 4,67; un 6,22 de 
homes e un 0,12 de mulleres.

Si. 73 

403-3 Traballadores cuxa profesión ten unha incidencia ou un risco eleva-
dos de enfermidade.

Non existen traballadores cuxa profesión teña un 
risco elevado de enfermidades profesionais. Si. 73 

403-4 Asuntos de saúde e seguridade cubertos en acordos formais con 
sindicatos.

Non existen acordos formais con sindicatos. A 
representación dos traballadores en temas de 
seguridade e saúde laboral exércense a través do 
Comité de Seguridade e Saúde.

Si. 73 

Formación e capacitación.

GRI 103: 
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 31, 45 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non
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GRI 404: 
Capacitación e 
educación

404-1 Media de horas de capacitación anuais por empregado. 45 Si. 73 

404-2 Programas que fomentan a empregabilidade dos traballadores e 
axúdanos a xestionar o final das súas carreiras profesionais.

120 horas de formación en idioma inglés ao ano. Si. 73 

404-3 Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións regulares do 
desenvolvemento e de desenvolvemento profesional.

En total, o 97,96 % dos empregados reciben
avaliacións de desenvolvemento, o 97,5 % dos 
homes e o 100 % das mulleres.

Si. 73 

Desenvolvemento e integración na comunidade local.

GRI 103: 
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 55 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non

GRI 414: 
Comunidades 
locais 2016

413-1 Centros onde se implantaron programas de desenvolvemento,
avaliacións de impactos e participación da comunidade local.

56
Reganosa implanta estes programas na contorna da 
súa instalación en Mugardos.

Si. 73 

413-2 Centros de operacións con efectos negativos significativos, posibles 
ou reais, sobre as comunidades locais.

A construción de gasodutos pode ter efectos 
significativos sobre as comunidades locais. Neste 
sentido, os estudos de impacto ambiental, esixidos 
por lei contemplan as medidas preventivas e 
correctivas necesarias para a mitigación dos 
impactos identificados.

Si. 73 

OG10 Conflitos significativos con comunidades locais e indíxenas. Ver 102-44 Si. 73 

OG11 Instalacións que foron clausuradas/desmanteladas e número de 
instalacións en proceso de desmantelamento.

Durante 2016 non se produciu ningún 
desmantelamento nas instalacións de Reganosa. Si. 73 

Xestión das relacións cos grupos de interese.

GRI 103: 
Enfoque de 
Xestión 2016

103-1 Explicación do asunto material e o seu alcance. 76, 77 Non

103-2 Enfoque de xestión. 49 Non

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 69 Non
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Glosario de 
termos e
abreviaturas

APFSC: Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao

BOIL OFF GAS: Vapor de gas natural que se produce nas terminais de 
regasificación nas situacións nas que se opera por baixo do mínimo 
técnico, e nas operacións de carga e descarga de buques.

CNMC: Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia

D&O: Responsabilidade Civil de Directivos e Conselleiros

ENTSOG: European Network Transmission System Operator for gas - Rede 
Europea de Xestores de Redes de Transporte

GASNAM: Asociación Española do Gas Natural para a Mobilidade

GIE: Gas Infrastructure Europe

GLOBAL COMPACT: Pacto Mundial de Nacións Unidas

GNL: Gas natural licuado

GTE: Gas Transmission Europe

GTS: Xestor Técnico do Sistema

HSE: Seguridade e Saúde laboral.

INEGA: Instituto Enerxético de Galicia

MINETAD: Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

NOx: Óxido de nitróxeno

MTMSA: Marine Terminal Management and Self Assessment

OCIMF: Oil Companies International Marine Forum

SEDIGAS: Asociación Española do Gas

SERGAS: Servizo Galego de Saúde

TSO: Transmission System Operator

UE: Unión Europea

WBCSD: World Business Council for Sustainable Development
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