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02 Modelo de 
negocioCarta do Presidente

Hai anos, os diferentes gobernos e axentes sociais asumimos 
compromisos para combater o cambio climático e cambiar a 
forma en que usamos os recursos e producimos enerxía. Can-
do nos encontrabamos inmersos neste proceso de transforma-
ción, a pandemia do Covid xerou unha situación de crise sen 
precedentes próximos e puxo a proba a capacidade de adap-
tación e resposta conxunta do tecido social e produtivo. Temos 
por diante un camiño de reactivación esixente, cun obxectivo 
claro. As decisións que hoxe tomemos terán unha influencia 
decisiva no futuro enerxético e ambiental do planeta. 

Neste ámbito, Reganosa está a dar os pasos necesarios para 
construír un futuro sostible e dixital. A nosa estratexia para os 
próximos anos céntrase no desenvolvemento de proxectos 
enerxéticos que contribúan a acadar un escenario neutro en 
emisións. Propuxemos na Planificación Europea (TYNDP 2020) 
tres proxectos na categoría de transición enerxética, orientados 
ao desenvolvemento das tecnoloxías de hidróxeno verde e á 
implantación dun centro de economía circular para a produción 
de biometano e fertilizantes.

Temos o firme compromiso de traballar para acadar un sistema 
enerxético integrado, que requirirá da planificación e o funcio-
namento coordinado das infraestruturas eléctricas e gasistas. O 
hidróxeno verde proporcionará almacenamento eficiente para 
a potencia xerada mediante fontes renovables, que son inter-
mitentes, nunha rede de infraestruturas que xa existe en gran 
parte na actualidade. Así mesmo, os proxectos de economía 
circular actuarán como dinamizadores dos territorios e produ-
cirán bioenerxía a partir de residuos forestais e urbanos.

Neste exercicio creamos unha unidade específica de dixitaliza-
ción na compañía, para abordar a transformación dixital das ca-
pacidades da organización, desenvolver os procesos de interco-

nexión dixital e analítica avanzada, e a aplicación de intelixencia 
artificial e machine learning na operación das infraestruturas.

Seguimos achegando coñecemento; en 2020 fomos adxudica-
tarios de contratos de prestación de servizos en Ghana, Grecia 
e Italia, nos que aplicaremos os nosos estándares de segurida-
de e respecto polo ambiente. En 2021, seguiremos traballando 
para cumprir os obxectivos previstos, poñendo o foco nos no-
sos programas de seguimento ambiental e nas medidas de efi-
ciencia dos consumos. Neste sentido, formalizamos un acordo 
para que todo o noso consumo eléctrico realizado en España 
sexa de procedencia 100 % renovable.

Este Informe Anual recolle un ano máis a renovación do noso 
compromiso cos dez principios do Pacto Mundial, e define a 
nosa contribución á consecución dos 'Obxectivos de Desenvol-
vemento Sostible' de Nacións Unidas. Ademais, explica todos 
os asuntos relevantes en materia ambiental, económica e so-
cial, de acordo cos estándares internacionais do Global Repor-
ting Initiative (GRI) e Integrated Reporting (IR). O noso obxecti-
vo é que o desempeño de Reganosa sexa transparente, que o 
diálogo cos grupos de interese sexa aberto e que teñamos unha 
ferramenta que nos permita levar a cabo un proceso constante 
de actualización e revisión das nosas prácticas.

En nome do Consello de Administración que presido, quero 
amosar a miña profunda gratitude a todo o equipo humano de 
Reganosa, polo seu esforzo nun ano especialmente complica-
do. E a todos os nosos grupos de interese, quero transmitirlles 
o noso agradecemento e o noso máis firme compromiso co 
mañá. Xuntos chegamos ata aquí e seguiremos avanzando.

Carlos Collantes Pérez-Ardá 
Presidente

A carta do presidente [104-14] [104-23]
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02 Modelo de 
negocio01 Sobre o noso 

Informe Anual

Sobre o noso Informe Anual
Este Informe Anual presenta a información relativa á actividade do Grupo Reganosa durante o exercicio 2020. Elaborouse seguindo 
unha serie de estándares que recollen as mellores prácticas actuais en materia de noticia:

 • GRI Sustainability Reporting Standards na súa opción exhaustiva, cuxas recomendacións seguimos dende o noso primeiro Informe.

 • Os principios do Marco de Noticia Integrada, publicada polo International Integrated Reporting Council, IIRC.

 • Os Principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas.

 • Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible aprobados pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas, integrados na estratexia de Rega-
nosa e detallados neste Informe.

Atendendo a estes criterios, co obxectivo de informar de xeito preciso e atender ás expectativas dos nosos grupos de interese, o 
Informe presenta todos os asuntos económicos, ambientais e sociais significativos para o grupo Reganosa durante o exercicio anual 
2020, dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro. Para iso, identificamos e priorizamos previamente estes asuntos a partir dunha análise 
de materialidade na que recompilamos as visións dos nosos grupos de interese, tanto internos coma externos.

Este informe foi verificado de acordo coa norma ISAE 3000.
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02 Modelo de 
negocio02

 O desenvolvemento, xestión e operación 
sostible de infraestruturas é clave para 
construír a enerxía do futuro e desenvolver un 
ámbito social e industrial competitivo 

2.1. Actividades de Reganosa [102-2] [103-2] [103-3]

Prestación de servizos

Operación

Posta en marcha

Construción

Autorizacións

Enxeñaría

Financiamento

Planificación e deseño 
de infraestruturas

GANESO®

Gas Network Simulation and 
Optimization

Reganosa é unha empresa enerxética certificada como TSO 
europeo. A súa actividade garante a diversificación de aprovi-
sionamentos, a seguridade da subministración e o correcto fun-
cionamento das infraestruturas de transporte de gas, que están 
preparadas para actuar como soporte de tecnoloxías de hidró-
xeno e biometano. 

Xestión de infraestruturas enerxéticas 
Reganosa presta servizos internacionais de operación e mante-
mento (O&M), simulación de redes, asesoramento técnico, con-
sultoría e formación para infraestruturas enerxéticas. 

Está presente en todo o ciclo de vida dos activos; dende a reali-
zación de estudos de viabilidade ata a operación e mantemento 
de terminais de GNL. Dende 2016, Reganosa prestou servizos 
en 15 países. 

Reganosa impulsa o desenvolvemento de fontes de enerxía 
renovable que permitan solucións sostibles e dixitais. En 2020 
incluíu na Planificación enerxética europea (o TYNDP) tres 
proxectos na categoría de transición enerxética que teñen 
como obxectivo integrar gases renovables no mix enerxético, 
desenvolver un centro de recuperación de residuos que impulse 
a economía circular e a creación dunha planta de hidróxeno 
verde, claves para o almacenamento enerxético e a hibridación 
co sistema eléctrico. 

7Informe Anual 
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02 Modelo de 
negocio 2.2. A cadea de valor da enerxía [102-2]

 
  

 

 

  

 

 

 

 

Ciclos 
combinados

Sector 
coupling

Power to gas 
(hidróxeno)

Planta 
satélite

Gas renovable 
(Biometano e hidróxeno)

Fornecedor GNL/GNC 
Hidróxeno/biometano

Distribución a 
consumidores

Almacenamento 
subterráneo

Bunkering ship to ship

Extracción

Licuefacción

Bunkering shore 
to ship

Instalación portuaria de 
subministración de GNL

Carga e descarga 
de buques

Regasificación e 
almacenamento

Carga de 
cisternas

Xestión da rede 
de transporte
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02 Modelo de 
negocio 2.3. Presenza no mundo [102-4] [102-6]

ESPAÑA

LSO: Xestión da terminal de GNL de 
Mugardos
Almacenamento de tipo contención 
total on shore.
Tecnoloxía de vaporización ORV e SCV.
Capacidades:
- atracada: 7.500 m3 / 266.000 m3

- almacenamento: 300.000 m3

- regasificación: 412.800 Nm3/h
TSO: Xestión da rede de transporte
130 km de gasoduto
80 bar de presión de deseño

MALTA

LSO: Operación da planta de regasificación 
de Delimara, infraestrutura básica do Plan de 
mellora ambiental do goberno de Malta
Almacenamento con FSU – Float Storage Unit
Tecnoloxía de vaporización IFV

Servizos

Infraestruturas titularidade 
de Reganosa

GHANA

BRASIL

KUWAYTGRECIA

ALEMAÑA

ITALIA

FERROL
MUGARDOS 
CABANAS

A CAPELA
AS PONTES

A CORUÑA

ARTEIXO

CT CC SABÓN

MEIRAMA

CARRAL

ABEGONDO

MIÑO

GUITIRIZ

REFINARÍA

PASTORIZA

CT CC 
AS PONTES

Estación de regulación e medida

Puntos de conexión á rede

Central de ciclo combinado

Refinaría

Porto

Central de ciclo combinado

Planta de regasificación

Porto

MALTA 
FREEPORT

DELIMARA

GHANA

LSO: Operación da terminal de GNL de Tema
Almacenamento con FSU – Floating Storage Unit
Regasificación con FRU – Floating Regasification Unit
Tecnoloxía de vaporización IFV
5 km de gasoduto (submarino e en terra)

Almacenamento con FSU

Regasificación con FRU

Gasoduto
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02 Modelo de 
negocio

Misión
Reganosa é unha empresa que desen-
volve e xestiona infraestruturas enerxé-
ticas co obxectivo de mellorar o benes-
tar da sociedade e a competitividade do 
tecido empresarial, configurando siste-

mas enerxéticos que usen os recursos 
de forma sostible e cumpran os obxecti-
vos de mitigación de emisións da Unión 
Europea para o horizonte 2030 e 2050.

Visión
Desenvolver infraestruturas que conec-
ten os mercados enerxéticos utilizando 
os últimos avances tecnolóxicos e dixi-
tais, prestar servizos novidosos que 

acheguen solucións integrais, e garantir 
a dispoñibilidade das instalacións nece-
sarias para subministrar enerxía segura, 
limpa e eficiente.

Valores [102-16]

 • Integridade

 • Honestidade

 • Transparencia

 • Esforzo persoal

 • Compromiso co proxecto

 • Compromiso coa seguridade

 • Respecto

 • Arraigamento local e proxección global

2.4. Misión, visión e valores
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negocio

Código Ético e de Conduta
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. 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 estánda-
res de responsabilidade e integridade profesional. [102-12]

O Código trata de estender as boas prácticas de xestión e 
goberno a todas as entidades do grupo, aos terceiros e aos 
provedores que colaboran coa compañía. Atópase accesible 
a través da web corporativa: www.reganosa.com en castelán, 
inglés e galego.

Comité de Ética
O Comité de Ética de Reganosa reporta directamente o Con-
sello 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 esta-
blecidos 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 de xeito 
confidencial todas as consultas relativas á aplicación do Código 
e axuda a resolver as dúbidas ou inquietudes sobre o comporta-
mento ético no ámbito de traballo e nas relacións profesionais. 
Este ano non se recibiron a través da canle ética solicitudes de 
información ou comunicacións. Todas as dúbidas foron resol-
tas durante as xornadas de acollida das novas incorporacións 
e durante as visitas de prescritores realizadas ás instalacións. 
[102-17]

Formación
As novas incorporacións profesionais reciben na súa xornada 
de acollida un exemplar do Código Ético e de Conduta e for-
mación sobre os principios e ferramentas contidos neste, co fin 
de introducir a nosa cultura de valores, fomentar o comporta-
mento íntegro no desenvolvemento das actividades diarias, e 
garantir que todo o persoal coñece os mecanismos de actua-
ción ao seu alcance.

De xeito periódico, 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. [412-2] [205-2]

2.5. Ética e cultura de empresa [102-16] [103-2] [103-3] [205-1]
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03 As cifras 
de 2020

Crecemento da 
produción en España 

45 %
Avaliacións de 
desenvolvemento aos 
nosos profesionais 

98 %

Residuos non 
perigosos xerados en 
España reciclados

99,5%

Acordo acadado para 
que toda a enerxía 
consumida en España 
teña orixe renovable.

100%

Redución de emisións 
en Galicia 

40.551,1 tCO2eq

Proxectos en 
marcha en

6 países
Profesionais [102-8]

+17,8%

Profesionais mulleres

29,6%
Accidentes nas nosas 
instalacións

0

Incremento na 
cifra de negocio 
de prestación de 
servizos 

30,9%

Dispoñibilidade das 
infraestruturas

99,9%

Desenvolvemento económico e operativo Desenvolvemento social Desenvolvemento ambiental

 [102-4]
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03 As cifras 
de 2020

CAPITAL INDUSTRIAL [102-7] [103-3] 2020 2019 2018
Descarga de buques (GWh) 26.144 18.977 17.087

Produción (GWh) 26.834 18.504 16.105

Gas transportado na rede de gasodutos (GWh) 21.266 13.254 11.219

Presenza internacional (nº países onde están en marcha proxectos) 6 10 7

CAPITAL FINANCEIRO [102-7] [201-1] [201-4] 2020 2019 2018
Beneficio neto (€) 16.843.676 16.682.634 12.485.458

EBITDA (€) 38.149.131 38.164.269 36.547.096

Dividendos (€) 1.275.000 8.806.521 5.000.000

Investimentos (€) 705.517 1.218.883 1.237.000

Débeda neta (€) 4.410.682 31.175.387 59.873.071

Fondos propios (€) 167.704.340 153.310.305 137.365.206

Activos (€) 178.140.411 192.659.262 205.381.871

Cociente Débeda Neta/EBITDA 0,1 0,8 1,6

Rendibilidade sobre capital investido (ROE) (%) 11,2 12,2 9,9

Rendibilidade sobre activos (ROA) (%) 8,1 8,1 7,5

Axudas económicas outorgadas polas Administracións (€) 60.250 0 0

14Informe Anual 
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03 As cifras 
de 2020

MEDIO AMBIENTE E SEGURIDADE [OG13] 2020 2019 2018
Simulacros e exercicios de seguridade desenvolvidos (nº) 15 25 25

Investimentos en melloras ambientais (€) 28.110 299.561 262.230

Auditorías de calidade, seguridade e ambiente, internas e externas 125.470 116.408 104.240

Auditorías de calidade e seguridade, internas e externas (nº) 23 14 17

Provedores contratados rexistrados na base 
de datos de homologación (%) 21 25 39

Provedores rexistrados na base de datos de homologación 
que foron certificados de acordo con UNE 9.001 (%) 77 85 85

Redución de emisións nas empresas galegas 
grazas ao cambio a gas natural (tCO2eq)* 40.551 42.533 42.238

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

CAPITAL SOCIAL [201-1] [203-2] [204-1] 2020 2019 2018
Investimento social en relación co ebitda da compañía (%) 0,33 0,64 0,77

Investimento social en relación co beneficio neto da compañía (%) 0,75 1,46 2,25

Investimento social total (€) 125.000 243.642 280.686

Doazóns e patrocinios (€)* 181.000 242.000 277.913

Importe dedicado a bolsas (€)** 15.995,45 1.642 2.773

Persoas que participan nas diferentes actividades 
apoiadas por Reganosa (nº) *** 15.842 49.066 39.277

Valor económico xerado (€) 60.140.811 58.097.205 56.835.063

Valor económico distribuído (€) 29.151.875 35.631.558 32.977.175

Porcentaxe de provedores galegos contratados (%) 31,02 35,21 47,59 

Porcentaxe de gasto en provedores galegos (%) 26,30 30,50 26,32

Grandes industrias galegas ás que se lles proporcionou gas natural (nº) 49 47 45

Aforro económico nestas empresas grazas ao cambio gas natural (€) **** 41.061.296 48.889.273 41.811.245 

* Inclúe IVA
** O importe dedicado a bolsas incrementouse debido ao Convenio de colaboración subscrito coa Universidade da Coruña.
*** Inclúe os asistentes ás exposicións culturais promovidas por Reganosa. En 2020 reduciuse o número de participantes debido aos efectos do Covid sobre a organización de eventos culturais e 
deportivos.
**** Dato estimado considerando que o combustible consumido antes do cambio a gas natural era gasóleo.
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03 As cifras 
de 2020

CAPITAL HUMANO [102-7] [403-2] [404-1] [404-3] 2020 2019 2018
Empregados a 31 de decembro (nº) 152 129 116

Taxa de rotación 0,15 0,17 0,15

Índice de novas contratacións 0,33 0,21 0,11

Mulleres en postos directivos (%) 26 29 33

Empregados con contrato indefinido (%) 73,03 70,54 76,12

Idade media do persoal (anos) 38,31 38,81 38,71

Perfís profesionais (% de titulados superiores e medios) 98,03 96,90 94,83

Formación por empregado (horas/empregado) 24,35 51,03 36,39

GOBERNO CORPORATIVO E 
TRANSPARENCIA [102-17] [102-22] [205-3] 2020 2019 2018
Conselleiros a 31 de decembro 10 10 10

Mulleres no Consello de Administración (%) 10 10 10

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

Comunicacións recibidas na Canle Ética (nº) 0 0 0

Incidentes relacionados con corrupción (nº) 0 0 0

Noticias sobre Reganosa en medios de comunicación (nº) 202 447 550
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04 Estratexia

A evolución da poboación e o cambio climático urxen unha 
transformación enerxética que afronte os retos aos que se 
enfronta a humanidade. En 2015, o Acordo de París foi a res-
posta internacional posta en marcha por 180 gobernos e, a 
partir dese momento, establecéronse obxectivos vinculantes de 
redución de emisións para 2030 e de neutralidade climática en 
2050. 

En 2020, a pandemia provocada polo Covid – 19 impactou a 
nivel mundial en todas as sociedades. Todas as corporacións 
acometeron cambios estruturais no desenvolvemento da súa 
actividade, no uso de ferramentas dixitais e nos ámbitos físicos, 
para preservar a seguridade e a continuidade. Neste contexto, as 
instalacións enerxéticas tiveron e teñen unha responsabilidade 
fundamental para asegurar a subministración das industrias, os 
servizos esenciais e as vivendas. A capacidade de adaptación, 
nun marco colaborador multisectorial, revelouse esencial para 
desenvolver a resiliencia que permita unha recuperación rápida 
en ámbitos cambiantes.

Os camiños para o cumprimento dos obxectivos son múltiples. 
En todo caso, resultará fundamental para minimizar o impacto 
climático a substitución do carbón e dos hidrocarburos máis 
contaminantes, especialmente nos procesos produtivos das 
empresas, nos usos domésticos e no transporte pesado. 

En España, as infraestruturas e redes de gas acadaron un 
elevado grao de desenvolvemento e flexibilidade, e son un 
recurso do que xa dispoñemos hoxe que nos permitirá afron-
tar a neutralidade de emisións en 2050. Poden transportar e 
almacenar gases renovables, hidróxeno ou gas natural sintético, 
producido a partir de enerxía eléctrica renovable ou mesturado 
con biometano, que serán fundamentais no mix enerxético, ao 
tratarse de fontes de enerxía sostibles e competitivas. 

O hidróxeno é un vector clave, que pode almacenar o excedente 
de electricidade procedente de fontes renovables e albergar 

4.1. Contexto enerxético 

enerxía que hoxe é intermitente e variable, garantindo a submi-
nistración e o coidado ambiental.

Ademais, o biogás procedente da recuperación de residuos 
constitúe unha fonte de enerxía baseada nun proceso de eco-
nomía circular, e que tamén é renovable e almacenable. Unha 
vez separado o CO2, o biogás transfórmase en biometano, e 
pode ser inxectado nas redes de transporte de gas actuais.

As previsións de demanda
En España, a demanda de gas descendeu un 11 % e a eléctrica 
un 5,1 %, tras o impacto da pandemia. A porcentaxe de proce-
dencia renovable na enerxía eléctrica en 2020 foi do 45,5 %, un 
6,6 % máis que en 2019. 

O World Energy Outlook 2020 prevé que a demanda de gas 
natural aumente un 30 % en 2040, cunha concentración da 
subministración no sur e leste de Asia. Así mesmo, prevé que a 
electricidade cubra o 21 % do consumo mundial de enerxía en 
2030.

Ámbito regulatorio
O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) propuxo 
obxectivos nacionais para a descarbonización da economía en 
2030 e a neutralidade en 2050, fundamentalmente a través da 
electrificación mediante enerxías renovables. 

En outubro de 2020 o Consello de Ministros aprobou a Folla 
de ruta do Hidróxeno: unha aposta polo hidróxeno renovable, na 
que define a súa configuración como vector enerxético funda-
mental no longo prazo, debido a que a súa produción e consumo 
é neutral climaticamente, non xera emisións contaminantes e 
permite integrar a electricidade renovable excedentaria.

En 2020 levouse a cabo o proceso de implantación do novo 
modelo de acceso e asignación de capacidade no sistema 
gasista español, introducido pola Circular 8/2019, do 12 de 
decembro, da Comisión Nacional dos Mercados e a Compe-
tencia. Na actualidade, España opera xa como un hub de GNL 
cun tanque virtual de almacenamento, configurándose como o 
modelo máis flexible actualmente en Europa.

Os retos [102-2] [102-11] [102-15] [102-29] [201-2]
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04 Estratexia

Normas e procedementos
As normas internas aseguran un adecuado tratamento dos 
riscos, garanten o cumprimento da normativa vixente nos dife-
rentes ámbitos de xestión e permiten aproveitar oportunidades 
mitigando efectos adversos. 

Principais manuais, procedementos e políticas de Reganosa

• Código Ético e de Conduta.

• Manual do Sistema Integrado de Xestión.

• Política de Seguridade, Saúde, Medio e Calidade.

• Manual de prevención de riscos penais.

• Política contra a corrupción e a fraude.

• Política de conflitos de interese.

• Política de patrocinios.

• Política de confidencialidade e privacidade.

• Política de tratamento de atencións e agasallos.

• Procedementos para o tratamento dos riscos de proxectos; 
Manual de compliance en materia operativa, legal, fiscal e   
laboral.

• Procedementos de calidade, administración e finanzas, or-
zamentos, control de operacións, contratación, avaliación e 
homologación de provedores, formación e sistemas de infor-
mación.

Normativa interna 
e procedemento

Modelo organizativo 
Estándares e 
certificacións

Seguimento continuo 
e auditorías

Identificación 
do risco

responsables de 
cada dirección

Modelo organizativo Principais certificacións

4.2. Xestión de riscos [103-2] [103-3] [102-29] [102-30]

Valoración

comité de dirección

Tratamento

comité de ética 
comité de 

cumprimento

Seguimento e 
verificación

consello de 
administración
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04 Estratexia

Principais riscos

TIPO DE RISCO 
[102-15] [102-34]

DESCRICIÓN DO 
TIPO DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS E ACCIÓNS CORRECTIVAS

Regulatorio Parte dos activos de Reganosa en España 
operan nun sector regulado, polo que os 
cambios no seu marco normativo pode-
rían ter incidencia nos seus resultados 
[103-2]

Fluída comunicación cos organismos reguladores e administracións públicas nacionais e internacionais nun marco colaborador.

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 de plans de eficiencia enerxética que permitan optimizar a operativa e respondan adecuadamente ás esixencias do marco retributivo

Adición de novas funcionalidades ao software de simulación da rede de transporte de gas Ganeso®, que permite replicar e optimizar a aplicación de multitude de políticas e planificar o desenvolvemento de infraestrutu-
ras enerxéticas de acordo cos principios de eficiencia, sostibilidade e garantía da subministración.

Participación activa nos grupos de traballo de ENTSOG para o desenvolvemento da regulación e dos vectores enerxéticos do futuro.

Negocio Seguridade, saúde e ambiente

A xestión neste eido, especialmente no 
contexto de crise pola Covid, debe ser 
rigorosa, garantindo que os impactos e 
riscos se minimizan ou eliminan.[102-11]

Implantación e mantemento do Sistema Integrado de Xestión da calidade, medio ambiente e seguridade e saúde ocupacional (ISO 9001, ISO 45001, 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 dos Plans de Seguridade e realización de simulacros para garantir a eficacia das actuacións previstas.

Contratación dun paquete de seguros con compañías de recoñecido prestixio e experiencia internacional no sector enerxético para responder a todas aquelas continxencias que puidesen considerar.

Certificación mediante a ISO 27001 do Sistema de Xestión da Seguridade da Información.

Implantación de medidas de ciberseguridade nos sistemas de información, segregación de funcións e limitacións de acceso.

Mercado

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

Seguimento constante do comportamento da demanda.

Participación en iniciativas que fomenten o uso do gas natural licuado para a mobilidade e o desenvolvemento dos gases renovables para a subministración enerxética.

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

TIPO DE RISCO 
[102-15] [102-34]

DESCRICIÓN DO 
TIPO DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS E ACCIÓNS CORRECTIVAS

Negocio Operación

Refírese aos riscos derivados das infraes-
truturas, tales como obsolescencia, fallos 
ou indispoñibilidades

Desenvolvemento e implantación de procedementos e actuacións segundo criterios de calidade, ambiente e prevención (Certificacións ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 e EMAS).

Métodos analíticos validados de acordo a UNE ISO IEC 17.025 para determinación de composición e propiedades físicas de gas natural e análise de compostos de xofre. Revisión preventiva e preditiva de equipos, de 
acordo con programas específicos de mantemento.

Uso das últimas tecnoloxías nos equipos de medición de gas natural que permita unha adecuada determinación das cantidades regasificadas e vehiculadas por gasoduto.

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.

Novos proxectos internacionais

Riscos xeopolíticos e operativos dos 
países onde Reganosa desenvolve a súa 
actividade.

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 Risco de tipos de xuro Política de cobertura deste risco baseada no mantemento de tipos de xuro fixos.

Contratación de sistemas de cobertura de tipos de xuro que protexan o negocio fronte a escenarios de tipos altos.

Mantemento das dispoñibilidades líquidas necesarias para facer fronte aos compromisos financeiros.

Fluxo de caixa Manter un balance sólido e liñas de financiamento adecuadas que aseguren a solvencia para afrontar os proxectos.

Risco de financiamento no desenvolve-
mento de novos proxectos

Relación fluída con entidades bancarias.

Xestión dos procesos de financiamento a través de asesores e persoal especializado.

Fiscal Procedementos fiscais.

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

Reputacional A reputación da compañía inflúe nos 
resultados

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.
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04 Estratexia 4.3. Plan Estratéxico 2020-2023
Cara á neutralidade en emisións.

Liñas estratéxicas Principios de xestión 

Business as usual
Optimización da operación e mantemento 
das infraestruturas que xestiona actual-
mente a compañía, como LSO e TSO, 
adaptándoas ao obxectivo de cero emi-
sións en 2050. 

Seguridade
Enfoque global e aplicación dos estándares máis 
exhaustivos.

Enerxías renovables e 
economía circular
Aposta polo desenvolvemento de enerxías 
renovables; hidróxeno verde, biogás e bio-
metano.

Fomento dos proxectos circulares e a crea-
ción de valor local.

Eficiencia
Optimización dos procesos e redución de consumos.

Flexibilidade
Adaptación constante ás esixencias operativas e 
necesidades dos clientes.

Diversificación internacional
Proxectos de investimento e xestión de 
activos no mercado nacional e interna-
cional, achegando experiencia e coñece-
mento, que conduzan á neutralidade en 
carbono.

Transformación dixital e 
innovación
Proxectos de desenvolvemento dixital 
que amplíen as liñas de negocio, xeren un 
ámbito produtivo e creativo diferencial e 
personalicen a experiencia dos clientes.
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04 Estratexia

Eixes estratéxicos

Persoas
 • Atracción e retención do talento.

 • Xeración de ámbitos laborais con altos niveis de formación.

 • Compromisos coas comunidades locais.

Sostibilidade
A estratexia de sostibilidade de Reganosa baséase nunha descarbonización progresiva 
das actividades, a eficiencia enerxética e operativa, o respecto aos dereitos humanos e 
á diversidade e a protección do medio.

Sostibilidade

Biometano

GNL/gas

Hidróxeno

Economía 
circular

Integración do 
sistema enerxético Enerxía renovable Mobilidade 

sostible
Transformación 

dixitalSeguridade Eficiencia Flexibilidade

Busines as usual 
Subministración de GNL 

como combustible

Persoas
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04 Estratexia

Igualdade de xénero
 • En 2020 realizouse unha auditoría de condicións 
salariais.

 • O proceso de selección e contratación realízase de acordo 
con principios de igualdade.

Garantir o acceso a unha enerxía sostible 
e competitiva 
 • Fomentamos proxectos de xeración de hidróxeno e gases 
renovables para a súa posterior inxección nas redes de trans-
porte de gas.

 • Promovemos o uso de hidróxeno para a mobilidade.

Promover emprego de calidade que 
contribúa ao crecemento económico
 • Traballamos intensamente na captación e retención do talento 
como base para o desenvolvemento dos nosos obxectivos 
estratéxicos e para un crecemento sostible.

4.4. ODS prioritarios para Reganosa

Desenvolver infraestruturas seguras 
e eficientes que subministren enerxía 
sostible ao tecido industrial dos territorios
 • Desenvolvemos iniciativas para implantar novos usos do gas 
natural na mobilidade, que permitan reducir as emisións dos 
gases de efecto invernadoiro. 

• O proxecto “LNG III: Metrological support for LNG and LBG 
as transport fuel”, desenvolvido por Reganosa no programa 
europeo EMPIR, ten por obxectivo permitir a utilización do gas 
natural licuado (LNG) e o gas licuado de biogás (LBG) como 
combustible de transporte a grande escala e asegurar unha 
trazabilidade de medición intelixente. 

• O proxecto “MefHySto: Metrology for Advanced Hydrogen 
Storage Solutions”, desenvolvido no marco do programa EM-
PIR, ten como obxectivo proporcionar solucións e estandari-
zar as tecnoloxías de almacenamento de hidróxeno, e mello-
rar a medición termodinámica relacionada.

 • Reganosa creou unha unidade operativa interna con profesio-
nais dedicados ao desenvolvemento de estratexias dixitais.

 • Incorporamos novas funcionalidades de simulación conxunta 
de redes eléctricas e redes de transporte de gas en GANESO®, 
que permitirá optimizar o funcionamento e hibridación destas 
infraestruturas, permitindo solucións enerxéticas máis sostibles.
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04 Estratexia

Adoptar medidas para protexer o planeta 
dos efectos do cambio climático
 • Establecemos compromisos de eficiencia e redución da inten-
sidade enerxética nas nosas infraestruturas.

 • Participamos no Clúster de Cambio climático, desenvolvendo 
a folla de ruta para a transformación empresarial cara a 
unha economía baixa en carbono, de acordo co obxectivo de 
Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Minimizar o impacto das operacións 
a través de consumos enerxéticos 
responsables
 • Controlamos os consumos enerxéticos co fin de minimizar a 
nosa pegada de carbono, que medimos cada ano para contro-
lar a súa evolución e fixar obxectivos de redución progresivos.

 • Xestionamos con responsabilidade os nosos residuos a través 
dun xestor de residuos autorizado e destinamos a máxima 
porcentaxe posible a reciclaxe ou reutilización.

 • Fomentamos a compra a subministradores locais en cada 
unha das instalacións que xestionamos ou operamos.

Lograr que as cidades e os asentamentos 
humanos sexan inclusivos, seguros, 
resilientes e sostibles
 • Os proxectos enerxéticos nos que traballa Reganosa permi-
tirán reducir o impacto ambiental negativo nas cidades para 
cumprir cos obxectivos a partir de 2030, con especial inci-
dencia na calidade do aire, a xestión de desfeitos e a submi-
nistración de enerxía limpa e competitiva.
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Modelo de xestión
5.1 A seguridade é o primeiro  
5.2 Xestión operativa e negocio
5.3 Xestión dos recursos naturais
5.4. Xestión do capital humano
5.5 Orientación ao cliente
5.6 Cadea de subministración.
5.7. Relacións cos nosos grupos de interese
5.8. Xeración de riqueza e actividade
5.9. Xestión do capital financeiro
5.10. Compromiso social
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05 Modelo de 
Xestión 5.1. A seguridade é o primeiro [103-2]

AVANCE EN 2020
Certificación do Sistema de Xestión de Seguridade 
da Información, segundo a norma ISO 27.001.

Implantación e certificación segundo a norma ISO 45001.

Desenvolvemento das accións identificadas no 
proxecto “Empresa Saudable e Activa”.

Desenvolvemento do Taller de nutrición.

Desenvolvemento dun Plan de simulacros nas terminais 
de Mugardos e Delimara destinados a optimizar as 
intervencións técnicas do persoal propio e externo.

Sistema Integrado de Xestión

Medidas fronte ao Covid

A seguridade é un dos principios básicos de xestión da compa-
ñía. En cada unha das súas liñas de negocio, Reganosa aplica 
os estándares internacionais máis esixentes e desenvolve as 
prácticas necesarias para garantir a seguridade das persoas, ins-
talacións e o ambiente. Toda a súa actividade desenvólvese de 
acordo coa Política de Seguridade e Saúde, Medio e Calidade. 
[103-1]

A compañía conta cun Sistema de Xestión Integrado auditado 
anualmente, e certificado, entre outros, conforme ás normas ISO 
9001, ISO 14001 e ISO 45001, que garante o cumprimento da 
lexislación relativa a calidade, ambiente e seguridade e saúde, 

e prevén e minimiza os impactos asociados á súa actividade. O 
alcance da certificación actualmente inclúe as operacións de 
Reganosa, Reganosa Servizos e Reganosa Malta. [416-1]

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

OBXECTIVOS PARA 2021
Desenvolvemento das accións identificadas no 
proxecto “Empresa Saudable e Activa”.

Desenvolvemento dun Plan de simulacros nas terminais 
de Mugardos e Delimara destinados a optimizar as 
intervencións técnicas do persoal propio e externo.

Lanzamento de programas personalizados para a 
redución do número de traballadores fumadores.

Desenvolvemento e implantación dunha ferramenta 
corporativa para a coordinación de actividades empresariais.

Continuidade de subministración enerxética
 • Contacto permanente e seguimento das recomendacións 
do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, o 
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográ-
fico e o Centro Nacional de Protección de Infraestruturas 
Críticas.

 • Implantación de plans de continxencia en todos os países 
onde Reganosa opera. 

Seguridade e saúde das persoas
 • Adaptación das quendas nas instalacións para asegurar 
a actividade.

 • Establecemento de mecanismos de teletraballo para todo 
o persoal con posibilidade de realizar as súas funcións a 
distancia.

 • Adecuación de espazos comúns e de traballo para ase-
gurar o cumprimento dos criterios de rotura de contacto 
estreito.

 • Control de temperatura e cribados ao persoal esencial.

 • Desenvolvemento de probas PCR e serolóxicas a todo o 
persoal con periodicidade quincenal.

 • Probas de antíxenos ao persoal esencial antes de cada 
quenda.

 • Plan de sensibilización.

 • Protocolo de viaxes.
 • Realización de verificacións de cumprimento dos criterios tras-

ladados a persoal propio e persoal pertencente a empresas 
colaboradoras.

Plan de choque fronte 
ao COVID-19.

Plan de transición e retorno 
á nova normalidade.

Plan de adaptación e mellora na 
detección precoz, vixilancia e control.
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05 Modelo de 
Xestión

Sistema de prevención de riscos laborais [103-2] [103-3]

Os Plans de Prevención de Riscos Laborais de Reganosa esta-
blecen 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 e cumprir coa nor-
mativa vixente nas situacións onde Reganosa está presente.

Reganosa promove a cultura de seguridade tamén entre as 
súas empresas colaboradoras, estendendo todas as medidas e 
requisitos técnicos para a realización de actividades nas instala-
cións. Antes da formalización da relación contractual e durante 
o desenvolvemento desta, revísase a documentación de segu-
ridade das empresas colaboradoras a través dunha aplicación 

informática e posteriormente impárteselles un curso de acceso 
previo ao desenvolvemento da actividade.

Cada centro de traballo ten o seu propio representante ou 
Comité de Seguridade e Saúde onde participan os delegados 
de prevención que representan os profesionais. Os Comités reú-
nense trimestralmente para revisar as actuacións da empresa 
en materia de prevención de riscos laborais. En novembro de 
2020 constituíuse o Servizos de Prevención Mancomunado. 
[403-1]

ESPAÑA [403-2] 2020 2019 2018
Índice de frecuencia total 9,46 15,03 4,87

Índice de gravidade total 0,46 0,34 0,07

Índice de frecuencia do persoal propio 6,87 15,17 0

Índice de gravidade do persoal propio 0,54 0,42 0

Índice de frecuencia para traballadores externos 15,22 14,77 13,72

Taxa de enfermidades profesionais 0 0 0

Vítimas mortais 0 0 0

MALTA [403-2] 2020 2019 2018
Índice de frecuencia total 0 0 26,48

Índice de gravidade total 0 0 0,19

Índice de frecuencia do persoal propio 0 0 0

Índice de gravidade do persoal propio 0 0 0

Índice de frecuencia para traballadores externos 0 0 92,27

Taxa de enfermidades profesionais 0 0 0

Vítimas mortais 0 0 0

Taxa de absentismo por xénero e país [403-8]

MALTAESPAÑA

Homes 4,39

Mulleres 1,38

Homes 0,73

Mulleres 0,56
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Xestión

Saúde laboral [103-2]

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

O 97,25 %
do persoal realizou recoñecementos 
médicos en 2020.

Reganosa está adherida á Declaración de Luxemburgo, pola que se comprometeu coa integra-
ción dos principios básicos da promoción da saúde no traballo e na xestión da saúde dos seus 
profesionais.

Seguridade das instalacións [103-2] [103-3] [OG13]

Reganosa leva a cabo un seguimento continuo de todas as súas 
instalacións mediante avanzados sistemas de monitorización e 
control. Ademais, imparte formación sobre seguridade e actua-
ción en caso de emerxencia a todos os seus profesionais e ao 
100 % dos contratistas externos que traballan nas súas insta-
lacións. 

Todas as adaptacións tecnolóxicas necesarias nas instalacións 
sométense a un estrito 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.

1.783 horas 
de formación en materia de seguridade, saúde 
e ambiente.

15 simulacros 
de accidentes nas terminais de Mugardos e Delimara, algúns 
deles coa participación de grupos externos. [OG13].

Seguridade da información [103-2] [103-3]

Reganosa dispón dunha política de seguridade da información 
que ten como obxectivo garantir a xestión eficiente e segura 
da información tratada polos sistemas e aplicacións utilizados. 
Protéxese o acceso a información sensible mediante protoco-
los e controis de seguridade.

En 2020 Reganosa implantou e certificou o Sistema Integral 
de Xestión da Seguridade da Información de acordo coa norma 
ISO 27001.

29Informe Anual 
2020



05 Modelo de 
Xestión 5.2 Xestión operativa e negocio

AVANCE EN 2020
Incorporación de tres proxectos orientados á descarbonización 
na planificación enerxética europea (TYNDP).

Contribución á creación das Regras do mercado de GNL, a 
través da súa participación no capital social e no Consello de 
Administración de Mibgas, S.A. e Mibgas Derivatives, S.A.

Participación no desenvolvemento e implantación do 
novo modelo de acceso no sistema gasista español.

Desenvolvemento das enxeñarías dos proxectos de 
investimento e eficiencia nas actividades de small scale 
e redución de emisións na planta de Mugardos.

Adxudicación do contrato de operación e mantemento 
da planta de Tema (Ghana) con tecnoloxía small 
scale e unidades flotantes (FSU/FRU).

Test de validación dun prototipo de tanque de 
membrana de GNL para a propulsión de buques.

Estudos de enxeñaría para a construción dunha 
planta de electrólise de 100 MW.

Execución do proxecto de eficiencia para a implantación 
de medidores de tecnoloxía ultrasónica en todas 
as Estacións de Medida de Reganosa.

Desenvolvemento de novas funcionalidades do 
software de simulación das redes de transporte 
de gas GANESO® para o sector coupling.

OBXECTIVOS 2021
Avanzar no desenvolvemento dos proxectos de 
descarbonización e afianzar alianzas estratéxicas.

Manter a flexibilidade e eficiencia como 
operador de infraestruturas.

Posta en marcha e entrada en operación 
comercial da planta de Tema (Ghana).

Execución dos proxectos de investimento e 
eficiencia nas actividades de small scale e redución 
de emisións na planta de Mugardos.

Mantemento do rigor nas actividades da compañía, 
protexendo a seguridade das persoas e o medio.
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Xestión

Os proxectos de enerxía 
renovable [0G-6]

Reganosa traballa no desenvolvemento de proxectos de enerxía 
renovable orientados a acadar un escenario neutro en emisións. 
Estas tecnoloxías permiten:

 • Integrar redes enerxéticas.

 • Almacenar a enerxía xerada a partir de fontes renovables 
(solar e eólica), que son intermitentes, asegurando a submi-
nistración enerxética.

 • Contribuír á economía circular.

 • Maximizar o uso das infraestruturas de gas natural xa exis-
tentes.

Reganosa propuxo no TYNDP 2020 tres proxectos de enerxía 
renovable:

 • P2G integrated in Reganosa NG Transmission Grid (Hidróxeno)

 • L2DG (LNG to Decarbonised Gas) 

 • Circular economy: waste to biomethane (Biometano)

Hidróxeno verde

Biometano

Enerxía renovable

H2

Industria

Rede de 
transporte 
de enerxía

Mobilidade

Electrólise

Uso directo

Valor 
enerxético

Materia 
prima

Inxección á rede

Inxección á rede

Biogás 
Fertilizante

Biometano 
e materiais 
reciclados

Residuos
Sólidos urbanos 
Biomasa forestal 

Zurros

Upgrading

Biocombustible
Industria

Tratamento
Planta de clasificación, 
tratamento e reciclaxe
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A terminal de GNL de Mugardos configúrase como un hub 
loxístico no noroeste de España, cunha posición xeoestratéxica 
e flexibilidade operativa.

Carga, descarga e transvasamento de 
GNL a buques
O GNL transpórtase dende o país de orixe ao país de destino en 
buques a unha temperatura de -160 ºC. A terminal realiza ope-
racións de carga e transvasamento de GNL aos buques (que 
inclúe dende a posta en gas natural dos tanques dos buques 
- gassing up - ata o arrefriamento paulatino destes á súa tem-
peratura de operación final - cool down -).

Regasificación
O GNL, almacenado nos tanques da terminal a -160 ºC, 
transfórmase ao seu estado gasoso e introdúcese na rede de 
gasodutos.

Servizos integrais de reparación
O Porto de Ferrol é un dos poucos do 
mundo no que un buque pode chegar, des-
cargar, ser reparado, arrefriarse, cargarse 
e partir cubrindo un ciclo de reparación 
completo. Naturgy, Navantia e Reganosa 
forman parte dun acordo operativo para 
prestar servizos integrais de reparación de 
buques gaseiros.

Servizos comerciais [102-2]

Análise de laboratorio
O laboratorio de Reganosa presta servizos de análise da com-
posición e propiedades do gas natural aos usuarios das súas 
instalacións e a empresas e entidades externas.

Dispón da acreditación UNE-EN ISO/IEC 17025 que certifica a 
idoneidade dos seus sistemas técnicos e de xestión de calidade 
como laboratorio de ensaio.

Servizos integrais de reparación
O Porto de Ferrol é un dos poucos do mundo no que un buque 
pode chegar, descargar, ser reparado, arrefriarse, cargarse 
e partir cubrindo un ciclo de reparación completo. Naturgy, 
Navantia e Reganosa forman parte dun acordo operativo para 
prestar servizos integrais de reparación de buques gaseiros.

Consultoría e xestión de proxectos
 • Estudos de viabilidade, estimación de custos e simulacións

 • Due diligences

 • Asistencia en procesos de licitación (FEED/EPC) e xestión de 
ofertas

 • Servizos de enxeñaría da propiedade, supervisando a execu-
ción de FEED, EPC e enxeñaría de operacións e mantemento

 • Redacción de manuais e procedementos de operación

 • Formación do equipo de operación

Operación e mantemento integral
 • Asistencia en comisionado

 • Operación e mantemento integral de terminais de GNL

 • Optimización de procesos de operación

PLENA CARGA

PLENA CARGA

GASSING UP 
COOL DOWN 
CARGA

REGANOSA
Descarga heel 
Out warm up 
Inertización

NAVANTIA 
Aireación 
Reparación 
Inertización

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

Carga de cisternas
O GNL cárgase en vehículos cisterna e abastece os consumi-
dores domésticos e industriais que non contan con acceso á 
rede de gasodutos a través de plantas satélite.

Transporte de gas natural
Mediante as redes de transporte a alta presión vehicúlase o gas 
conectando a terminal de GNL con outros gasodutos, consumi-
dores cualificados directamente conectados á rede e redes de 
distribución.
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AVANCE EN 2020
Análise da Pegada de Carbono para as nosas 
actividades en España (Alcance 1 e 2).

Ampliación do Plan de seguimento dos sedimentos e 
organismos da franxa litoral próxima á terminal de Mugardos.

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 Medio.

Formalización do acordo para a subministración de 
enerxía certificada 100 % procedente de fontes de 
enerxía renovables para as instalacións en España.

Participación no Clúster de Cambio Climático

OBXECTIVOS PARA 2021
5 % de redución de emisións de GEI.

Plan de compensación dun 15 % das emisións 
GEI no período 2021-2025.

Proxecto de eficiencia de consumos eléctricos 
e introdución de enerxías renovables.

Sistema de xestión dos 
recursos naturais [103-2]

As compañías de Reganosa certificáronse 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 asegura o cum-
primento das políticas internas e todos os requisitos normativos 
e a sistematización dos procedementos e pautas ambientais.

A compañía establece un sistema de control que inclúe pro-
cedementos e estudos periódicos realizados por organismos 
facultativos e accións formativas entre o persoal.

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. Ademais, cada ano 
Reganosa publica na súa web a Declaración Ambiental, onde 
se explican os datos de desenvolvemento e se inclúen obxec-
tivos específicos para a redución das emisións e os consumos 
de auga, enerxía e materiais, e a optimización dos procesos de 
xestión de residuos.

Consumos
A compañía utiliza recursos; enerxía, auga e materiais auxilia-
res, para desenvolver as actividades e servizos prestados nas 
súas instalacións. Anualmente, nas auditorías do Sistema Inte-
grado de Xestión e EMAS, realízase un control do rexistro destes 
consumos e lévase a cabo unha comparativa cos de anos pre-
cedentes para avaliar a tendencia, comprobar a eficiencia dos 
procesos e fixar os obxectivos e medidas necesarias para os 
exercicios seguintes. 
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Consumo enerxético [302-1] [302-3] [302-4] [302-5]

Intensidade enerxética (GJ/t)

Consumo de gas natural (GJ)

Consumo de electricidade (GJ)

Consumo de gasóleo (GJ)

2018 0,67

2019 0,73

2020 0,46

2018 67.004

2019 43.210

2020 53.002

2018 175.528

2019 213.379

2020 168.737

2018 999

2019 530

2020 440

Gas natural
O consumo de gas natural prodúcese principalmente na planta 
de Mugardos, en España, no vaporizador de combustión mer-
gullada (SCV) e no combustor. 

Electricidade
A enerxía eléctrica úsase principalmente para o funcionamento 
dos equipos das terminais de GNL, a iluminación e os sistemas 
de climatización. O consumo da terminal de Mugardos repre-
senta o 52,5 % do consumo total.

Gasóleo
O gasóleo emprégase principalmente nas bombas contrain-
cendios, os xeradores de emerxencia e o combustible da frota 
de vehículos da planta de Mugardos.

34Informe Anual 
2020



05 Modelo de 
Xestión

Consumo de materiais [301-1] [301-2] [0G-5]

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. 

Consumo de THT (t) Consumo de Bisulfito Sódico (t)

Captación de auga de mar (m3)
Cloro residual (mg/l)

Diminución da temperatura (ºC)

Consumo de Nitróxeno (t)

Consumo de auga (m3) Planta de Mugardos

2018 14,3

2019 17,5

2020 27,9

2018 3,6

2019 5,9

2020 7,6

2018 29.370.211

2019 32.852.917

2020 49.819.739

2018 0,022

2019 0,027

2020 0,025

2018 -4,20

2019 -4,60

2020 -4,78

2018 223,1

2019 299,0

2020 328,1

2018 428

2019 447

2020 372

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 ope-
racións de carga e descarga do GNL dos buques e carga de 
cisternas na terminal de Mugardos.

Bisulfito sódico
Este composto é utilizado na terminal de GNL de Mugardos 
para neutralizar o hipoclorito sódico usado dentro do circuíto 
de auga de mar. Á súa vez, o hipoclorito sódico xérase de xeito 
continuo nunha planta de electrocloración e serve para evitar o 
desenvolvemento de microorganismos no interior de canaliza-
cións e equipos.

Consumo de auga [303-1] [303-2] [306-1]

Auga para servizos nas instalacións
O consumo de auga realízase principalmente nos usos indus-
triais e limpeza. Tamén se inclúen os usos sanitarios e auxiliares.

Auga de mar
A terminal de GNL de Mugardos utiliza auga de mar no seu 
proceso de regasificación para aumentar a temperatura do 
GNL e conseguir o seu cambio de fase líquido a gas. O volume 
empregado devólvese integramente ao medio mariño cunha 
mínima diminución da súa temperatura. Os parámetros de 
cloro e temperatura da auga devolta ao mar encóntranse moi 
por debaixo dos límites establecidos. [304-2]

límite máximo: 
∆-6 ºC

0∆T. -6
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Emisións doutros gases [305-7]

Emisións de NOX (Kg)

Emisións de substancias que 
esgotan o ozono (SAO) (tCO2)

0%

2018 17,43

2019 17,65

2020 16,15

Xestión de residuos [306-2] 

Os residuos xerados pola actividade da compañía son moi limi-
tados, e débense principalmente aos labores de mantemento e 
limpeza das instalacións e equipos. Na planta de Malta, os resi-
duos débense principalmente aos labores de limpeza e xestión 
do sistema de depuración de augas sanitarias. A compañía 
destina a reciclaxe e reutilización os residuos que xera cando 
iso é posible.

Emisións [103-2] [103-3] [305-1] [305-2] [305-5]

Emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI)
Reganosa realiza a análise da Pegada de Carbono das súas 
actividades en España e desenvolve as verificacións de control 
atmosférico anuais previstas no Regulamento (UE) 601/2012. 

As emisións directas (Alcance 1 segundo o estándar GHG Pro-
tocol), xéranse pola combustión de gas natural de autoconsumo 
e polo consumo de gasóleo nos motores auxiliares dos equipos 
das terminais. As emisións, de acordo co citado 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) corresponden ás da elec-
tricidade consumida.

Emisións alcance 1 (t)

Emisións alcance 2(t)

2018 3.584

2019 2.794

2020 2.892

2018 18.017

2019 21.989

2020 15.946

Factores de emisión utilizados para o cálculo: Mugardos: 0,25 kg CO2/MWh 
e Malta: 0,382 kg CO2/MWh

Dereitos de emisión [305-7] 

Reganosa compra dereitos de emisión a longo prazo ata cubrir 
as súas necesidades, de xeito adicional á asignación de dereitos 
que adquire no Sistema Europeo de Comercio de Dereitos de 
Emisión. Durante 2020 as necesidades de compra de dereitos 
de emisión para a terminal de Mugardos foron de 1.582 t.

Residuos totais xerados:

RESIDUOS 
XERADOS (T) 2020 2019 2018
Perigosos 45,60 8,03 34,04

Non perigosos 34,87 293,55* 73,66

DESTINO FINAL 
DOS RESIDUOS (T) 2020 2019 2018
Reciclaxe 22,42 12,17 43,25

Vertedoiro 58,05 289,41** 64,46

* O incremento está relacionado con traballos de mantemento nos vaporizadores de Malta. 
** O incremento débese á retirada das baterías das subestacións eléctricas.
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Iniciativas colaboradoras para mellorar o noso 
desenvolvemento ambiental
CONVENIO EN MATERIA DE BOAS 
PRÁCTICAS AMBIENTAIS, SUBSCRITO 
ENTRE A APFSC E REGANOSA. [102-12]

No 2020 asinouse unha actualización deste Convenio no que 
Reganosa se compromete 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 opera-
cións e tarefas de mantemento.

Como medida de verificación, realízase un seguimento e revi-
sión anual no que se esixe á compañía, entre outros requisi-
tos, 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.

CLÚSTER DE CAMBIO CLIMÁTICO [102-13]

Reganosa forma parte do Clúster de cambio climático promo-
vido por Forética, onde participa coas principais empresas espa-
ñolas 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.

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. [304-2] [306-5] [OG4]

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 infra-
litorais da enseada de Santa Lucia.

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. A 
última análise do ano realizouse en decembro de 2020.

Os resultados demostran que a vertedura non afecta nin a com-
posición nin a 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.
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Xestión 5.4. Xestión do capital humano [103-2] [103-3] [102-8]

AVANCE EN 2020
Aumento da cifra de profesionais nun 17,83 %.

Consolidación do persoal da terminal de Malta.

Creación do departamento corporativo de Dixitalización.

OBXECTIVOS PARA 2021
Actualización dos plans formativos dos profesionais.

Reganosa promove un ambiente de traballo cuxos eixes fundamentais son a seguridade, o respecto as persoas, a igualdade de opor-
tunidades, o desenvolvemento profesional e a retención do talento. 

A compañía ten na actualidade un persoal cunha idade media de 38.31 anos, 
constituída por un 96.89 % de titulados superiores e medios.

Desagregación do persoal [102-8] [405-1]

36    5

16    11

20     7

16    14

7     6

1       1

4      -

5      1

2      -

<30 anos 30-50 anos >50 anos

Operadores e 
administrativos

Técnicos

Responsables 
e directivos

Operadores e 
administrativos

Responsables 
e directivos

TécnicosTécnicos

Operadores e 
administrativos

Responsables 
e directivos
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Formación e desenvolvemento [404-1]

46   36

53   52

63    36

21    25

52  32

33   83

34   24

22   14

11    20

Operadores e 
administrativos

Técnicos

Responsables 
e directivos

Operadores e 
administrativos

Responsables 
e directivos

Prestacións sociais [401-2]

Reganosa ofrécelles aos seus empregados seguro médico nacio-
nal e para expatriados, seguro de vida, e un seguro de xubilación. 
Facilita a adopción de baixas por maternidade e paternidade, 
incluíndo a modificación e adaptación das condicións de traballo, e 
establece reducións de xornada laboral en caso de ser necesarias.

Ademais, implantouse un horario de xornada continua para todo 
o persoal non sometido a quendas. Durante o 2020 adoptáronse 
medidas especiais. Todo o equipo de administración estivo a des-
envolver as súas funcións mediante teletraballo dende o 13 de 
marzo ata o 1 de novembro. [ver máis medidas no apartado 5.1]  
[401-2]

Formación e 
desenvolvemento 
profesional [103-2] [103-3] 

Os plans de formación son unha parte fundamental da estratexia 
de recursos humanos. Perséguese o mantemento dun alto nivel 
formativo dos profesionais, a actualización dos seus coñecemen-
tos 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. 

Esta formación comeza dende a incorporación de profesionais 
júniors, con formación presencial externa e interna, que lles dota 
dunha perspectiva global do negocio e os capacita para consolidar 
a súa posición na compañía. Foméntase a rotación de profesionais 
de nova incorporación co obxectivo de que poidan participar nos 
diferentes proxectos que desenvolve Reganosa. Todos os profe-
sionais reciben formación específica co obxectivo de seguir des-
envolvendo as súas competencias.

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.

2018 2019 2020

Responsables 
e directivos

Técnicos Técnicos

Operadores e 
administrativos

 50 horas
de formación 
por profesional 
en 2020
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Sistema de avaliación por 
competencias [404-2] [404-3]

O sistema de xestión por competencias 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]

36  12

Operadores e 
administrativos

18   11

Técnicos

5    13

Responsables 
e directivos

2020

A xestión por competencias é o mecanismo que utiliza a com-
pañía para os principais procesos de xestión de persoas. É un 
sistema de xestión que permite a identificación dos mellores 
profesionais nos procesos de selección, ao garantir unha maior 
adecuación entre persoa e posto, o desenvolvemento de carrei-
ras profesionais, e un sistema de retribución equitativo e eficaz, 
así como a detección de necesidades de formación para des-
envolver e mellorar as competencias que permitan desenvol-
ver exitosamente as funcións do posto requirido. Así mesmo, o 
modelo inclúe unha avaliación do desenvolvemento 360 graos. 
[404-3]

A xestión por competencias permite a promoción profesional 
dos traballadores en relación cos seus méritos e capacidades. 
Deste xeito garántese a igualdade de oportunidades de des-
envolvemento profesional, eliminando calquera discriminación 
por razón de sexo, idade, relixión e calquera outro criterio dis-
tinto ao desenvolvemento.

Igualdade de oportunidades
O respecto á diversidade e a prevención de calquera tipo de 
discriminación, tanto nos procesos de selección coma no des-
envolvemento da carreira profesional, regúlase no Código Ético 
e de Conduta da compañía.

Estes mesmos criterios esténdense tamén á política retributiva, 
que establece criterios diferenciadores en función de méritos 
e grao de responsabilidade dentro da organización. Adicio-
nalmente, a retribución 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 sala-
riais que aseguren a equidade interna e a competitividade para 
fomentar a captación e a retención do talento. 

Cocientes salariais [202-1*]

Cociente do salario de categoría inicial 
fronte ao salario mínimo 2020

1,43 2,261,43 2,26

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 
66,13 % dos empregados en España está incluídos no Pacto 
de empresa (45,97 % de operadores e o 20,16 % de técnicos). 
[102-41]

ESPAÑA MALTA

 O 98,03 %
do persoal recibiu 
avaliacións do 
desenvolvemento en 2020.

Profesionais que recibiron avaliacións do 
desenvolvemento [404-3] 
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Xestión 5.5. Orientación ao cliente [103-2] [103-3]

Reganosa mantén unha carteira de clientes diversificada en 
cada liña de negocio. Asegurar a satisfacción e recorrencia dos 
clientes é unha prioridade establecida na Política de Calidade 
que orienta as accións estratéxicas da compañía. 

Modelo de relación

Solucións 
personalizadas e 

excelencia operativa

Flexibilidade

Tipoloxía de clientes [102-6]

Xestión de 
infraestruturas de gas 
natural
Os clientes principais son as empresas 
comercializadoras e os consumidores 
directos. Á súa vez, o laboratorio de 
Reganosa presta servizos a todo tipo de 
empresas vinculadas co sector.

Satisfacción do cliente. [102-44]

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

73%
Grao de satisfacción en 2020

Contratación de acceso
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 

A compañía axusta os seus servizos ás necesidades de cada 
cliente, e centra os esforzos na excelencia operativa e na 
mellora continua dos seus procesos.

Reganosa conta coa certificación ISO 9.001, 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, obtivo a acreditación ISO 17.025 
que verifica a adopción dos máximos estándares e requisitos 
de calidade dos laboratorios de ensaio e de calibración. 

Personalización 
a través de 

ferramentas propias

os LSO (modelo de transparencia) facilita 
información sobre a xestión da rede de 
transporte da compañía.

Os procedementos de contratación de 
capacidade realízanse de forma simplificada 
e áxil a través dunha plataforma telemática 
única en España, xestionada polo Xestor 
Técnico do Sistema.

Prestación de servizos
En 2020 o negocio de prestación de 
servizos contou con clientes distribuídos 
en 3 continentes. A maioría destes clientes 
contratou servizos de consultoría.

Os clientes manteñen unha comunicación 
constante cos xestores do proxecto, a quen 
trasladan en caso necesario as reclamacións 
sobre o servizo. Cando se recibe unha 
queixa ou reclamación, ábrese un proceso 
de calidade e se procede, propóñense 
accións correctivas para dar resposta ás 
necesidades do cliente. 

93%
Grao de satisfacción en 2020
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05 Modelo de 
Xestión 5.6. Cadea de subministración [308-1] [308-2]

Homologación
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 procede-
mentos de licitación.

O proceso de valoración realízase a través dunha base de datos 
externa (Repro), que analiza as seguintes características dos 
provedores:

 • Disposición de sistemas de xestión de calidade, seguridade e 
medio.

 • Cumprimento de requisitos legais.

 • Capacidades técnicas e credenciais.

 • Respecto aos principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas 
e á Declaración Universal de Dereitos Humanos.

Control da cadea de 
subministración [102-9]

Reganosa inclúe nas súas Condicións Xerais de Contratación 
unha cláusula que establece a obriga de todos os provedo-
res 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 Con-
dicións xerais de contratación, onde se indica a fonte para a súa 
consulta. [205-1]

Selección
As adxudicacións realízanse aqueles provedores con mellor 
cualificación técnica e económica. Nas valoracións técni-
cas tense en conta a dispoñibilidade de sistemas de xestión 
ambiental. 

Avaliación
Unha vez adxudicadas as licitacións, Reganosa realiza avalia-
cións periódicas a través dos acordos de nivel de servizo nas 
que se miden factores como a calidade do servizo e o nivel de 
excelencia. En caso de detectar algunha incidencia propóñense 
accións correctivas e asígnase un responsable para asegurar 
que as medidas propostas son implantadas. 

As Condicións Xerais de Contratación e as cláusulas de cumpri-
mento e respecto dos principios do Pacto das Nacións Unidas 
son públicas e pódense descargar a través da web de Rega-
nosa. www.reganosa.com. 

Así mesmo, ponse a disposición dos provedores un formulario 
e un email para contactar coa compañía en relación a cuestións 
relacionadas con pedidos ou contratos. 

Servizos Materiais Local Nacional Internacional

56,65% 28,52% 47,01% 24,47%43,25%

Homologación de provedores [103-3] 

En 2020 homologáronse 14 novos provedores. 

O 68,47% dos provedores homologados contan coa certificación ISO 14.001 e o 77,06 % coa certificación UNE 9.001.[308-2] [414-1]

Tipoloxía de provedores en 2020[204-1]

A cadea de subministración de Reganosa está integrada por 302 provedores clasificados en:

 • Provedores de materiais e equipos.

 • Provedores de obras e servizos necesarios para a construción, operación e mantemento das infraestruturas. 
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05 Modelo de 
Xestión 5.7. Relacións cos nosos grupos de interese [103-2] [103-3]

AVANCE EN 2020
Desenvolvemento do Plan de acción 
comunicacional con grupos de interese.

Reportar o desenvolvemento da compañía durante o 
exercicio mediante a elaboración do Informe Anual 2020.

Participación activa en xornadas, seminarios 
e conferencias do sector.

OBXECTIVOS PARA 2021
Desenvolvemento do Plan de acción 
comunicacional con grupos de interese.

Reportar o desenvolvemento da compañía durante o 
exercicio mediante a elaboración do Informe Anual 2021.

Mantemento do Programa de visitas ás 
instalacións da terminal de Mugardos.

Participación activa en xornadas, seminarios 
e conferencias do sector.

Participación no Cluster de Impacto Social.

Reganosa ten a firme convicción de que un dos maiores valores 
que pode achegar aos seus grupos de interese é xerar con-
fianza e proporcionarlles a información que desexen coñecer, 
e para iso establece canles que permitan unha comunicación 
doada, transparente e honesta.

A aspiración da compañía é entender as necesidades e expec-
tativas dos grupos de interese, e dende este coñecemento, 
desenvolver unha estratexia operativa e sostible que permita 
dar resposta a todos os intereses dos grupos, persoas e entida-
des 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 conti-
nua. 

A compañía identifica de xeito constante a estes grupos, analiza 
as cuestións relevantes para eles, establece un procedemento 
de comunicación continuo e leva a cabo un seguimento perió-
dico para poder responder adecuadamente ás súas demandas. 
[102-42] [102-43]

ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E 
AUTORIDADES 
REGULADORAS

PROVEDORES

EMPREGADOS

CLIENTES

ACCIONISTAS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ASOCIACIÓNS 
SECTORIAIS

ENTIDADES 
FINANCEIRAS

COMUNIDADES 
LOCAIS

[102-40] 
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05 Modelo de 
Xestión

GRUPO DE INTERESE MECANISMOS DE RELACIÓN
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 infor-
mación sobre o desenvolvemento da empresa

Web corporativa.

Redes sociais.

Asociacións sectoriais Reganosa mantén reunións periódicas cos representantes e integrantes das asociacións ás que per-
tence ou nas que 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.

Reunións periódicas.

Información financeira publicada.

*Esta canle estivo temporalmente suspendida en 2020 para preservar as medidas de seguridade fronte ao Covid. Estanse a realizar adaptacións temporais para que durante 2021 se poidan realizar visitas 
virtuais e mediante o uso de teleconferencia.

Relación cos grupos de interese
O compromiso de Reganosa cos seus grupos de interese reflíc-
tese no seu esforzo por manter un contacto fluído e por identi-
ficar 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 e necesidades. A través deles, trátanse todos os 
aspectos relevantes para ambas as dúas partes, dialógase e 
realízanse propostas. [102-21] [102-43]

GRUPO DE INTERESE MECANISMOS DE RELACIÓN
Administracións Públicas e autorida-
des reguladoras

O carácter regulado da actividade implica un contacto continuo con estas institucións. As súas consul-
tas 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.

Web corporativa.

Seguimento continuo da actividade de prestación de servizos a través dos xestores do proxecto.

Seminarios e conferencias sectoriais.

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

Intranet.

Plataforma de xestión de recursos humanos.

Campañas de comunicación na empresa.

Redes sociais.

Canle Ética.
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05 Modelo de 
Xestión 5.8. Xeración de riqueza e actividade

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.

Valor económico directo 
distribuído por Reganosa [201-1]

8,91 M€

de valor distribuído á 
sociedade vía imposto.

8,24 M€

de valor distribuído a 
empregados.

0,13 M€

en investimento social 
na comunidade.

17,49 M€

de valor distribuído a 
provedores.

1,52 M€

de valor distribuído a 
provedores de capital.

Contribución económica 
indirecta da nosa  
actividade [103-2][103-3][203-2]

A actividade de Reganosa xera importantes impactos indirectos:

Favorece a eficiencia produtiva das 
industrias. 
O cambio de combustible nos procesos propiciou unha mellora 
da competitividade das empresas 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 en 2020 as 40.511 tCO2e.

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.

Reforza a actividade doutros sectores.
A contratación de provedores xera emprego indirecto. En 
España favorécese especialmente o desenvolvemento econó-
mico das comunidades locais. 

45Informe Anual 
2020



05 Modelo de 
Xestión 5.9. Xestión do capital financeiro [102-7] [103-2] [103-3] [201-1]

En 2020 o EBITDA acadou a cifra de 38,15 millóns de euros e 
o beneficio neto ascendeu a 16,85 millóns de euros. O cociente 
de débeda neta en relación co EBITDA sitúase en 0,12 redu-
cíndose nun 85 % respecto ao exercicio 2019, o que sitúa a 
compañía nunha posición de crecente solvencia para asumir as 
accións previstas no Plan Estratéxico.

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

60,1M €

ingresos 

38,1M €

EBITDA

16,8M €

beneficio neto

INGRESOS (M €) 2018 2019 2020
56,5 55,1 60,1

EBITDA (M €) 2018 2019 2020
36,5 38,2 38,15

BENEFICIO 
NETO (M €) 2018 2019 2020

12,5 16,7 16,8
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05 Modelo de 
Xestión 5.10. Compromiso social [103-2] [103-3] [203-2]

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.

AVANCE EN 2020
Mantemento do Programa de bolsas e prácticas formativas.

Mantemento do Programa de patrocinios.

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

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

OBXECTIVOS PARA 2021
Mantemento do Programa de patrocinios.

Mantemento do Programa de bolsas e prácticas formativas.

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

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

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 coñece-
mento técnico e á formación de estudantes. 

Programas de formación con 
universidades e centros educativos
Reganosa mantén unha colaboración continua con centros edu-
cativos e universidades galegas. Os directivos e profesionais da 
compañía imparten clases en distintos másters universitarios 
(MBA e Máster en Loxística e Transporte na Universidade da 
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 Mate-
mático 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 
permite a alumnos universitarios e de formación profesional 
gozar de prácticas e bolsas na compañía. No período 2018 - 
2020, 18 estudantes e recentemente titulados participaron 
neste programa, nas áreas de produción, finanzas, desenvolve-
mento, laboratorio e contratación.
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Xestión

Accións culturais e 
deportivas
Patrocinios
Reganosa apoia e patrocina actividades sociais e iniciativas soli-
darias 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 suscepti-
bles de xerar valor e impactos positivos na comunidade. No ano 
2020, Reganosa dedicou 181.000 euros en forma de doazóns 
e patrocinios. As entidades beneficiadas por estas contribu-
cións no programa de fomento do deporte e hábitos saudables 
contan con 49.066 socios e beneficiarios.

Encontro escolar pola eliminación da 
violencia de xénero
Corenta Colexios de Ferrolterra, a Deputación da Coruña e 
varias entidades, entre elas Reganosa, uníronse ao longo de 
2020 a esta iniciativa, na que se realizaron traballos nas aulas, 
exposicións e actos conxuntos para aumentar a visibilidade e 
coñecemento sobre a problemática de violencia de xénero.

Principais actividades e asociacións patrocinadas por Reganosa en 2020.
 • Club do mar de Mugardos.

 • Racing de Ferrol Club de fútbol.

 • S.D.G. Galicia de Mugardos.

 • Fundación Novoa Santos.

 • Club Universitario de Ferrol.

 • Promoción turística do concello de Mugardos.

 • Cociña económica de Ferrol.

 • Asociación de amas de casa de Mugardos.

 • Exponav.

48Informe Anual 
2020



06
Transformación 
dixital e innovación

49Informe Anual 
2020



06 Transformación 
dixital e 
innovación

6.1.Transformación dixital e innovación [103-2]

Os investimentos en innovación permiten a Reganosa adqui-
rir un coñecemento diferencial que traslada aos seus clientes, 
ofrecendo servizos novidosos e de valor engadido. 

GANESO® [203-1]

Mediante a modelización matemática, elaborouse unha ferra-
menta 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 Uni-
versidade 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 simula-
cións permiten tomar decisións sobre planificación enerxética 
e desenvolvemento de infraestruturas, operación do sistema, 
políticas regulatorias e metodoloxías de tarifas.

Actualmente, GANESO® permite optimizar o desenvolvemento 
de infraestruturas. O software pode obter a configuración máis 
sostible dende un punto de vista económico de forma que, 
dando cobertura aos diferentes escenarios de demanda, garán-
tase a seguridade de subministración. Este módulo integrouse 
coas funcionalidades de simulación e optimización hidráulica 
do sistema gasista, o que permite combinar as análises econó-
micas cos operativos. Ademais, a ferramenta permite analizar o 
comportamento das minguas na rede de gasodutos resultando 
esencial na toma de decisións para a xestión deste aspecto.

Durante o ano 2020 avanzouse no desenvolvemento do módulo 
de simulación de redes eléctricas e redes de gas interrelacio-
nadas, que permitirá a planificación e previsión de operación de 
ambas as dúas infraestruturas conxuntamente cumprindo cos 
principios de eficiencia, sostibilidade e garantía da subministra-
ción. Así mesmo, estanse a desenvolver redes neuronais que 
permitirán realizar diferentes análises da rede sobre a base de 
series de datos temporais.

Creación dun equipo específico de 
transformación dixital [102-2] [203-2]

En 2020 Reganosa constituíu un departamento especializado 
en dixitalización, integrado por profesionais da área de mate-
máticas, física e enxeñaría informática.

HUB de GNL no noroeste da península 
ibérica [102-2] [203-2]

O GNL é a alternativa máis competitiva para o transporte marí-
timo de mercadorías, pola súa sostibilidade ambiental e a evo-
lución prevista dos prezos. O GNL como combustible permite 
reducir as emisións de xofre dos buques case un 100 %, un 
90 % as de óxidos de nitróxeno e un 20 % as de dióxido de 
carbono con respecto aos combustibles convencionais. Deste 
xeito, permite o cumprimento das previsións do Anexo IV do 
Convenio de Marpol, que limita o contido de xofre das emisións 
dos buques a partir de 2020; do 3,5 % ao 0,5 %. 

Segundo previsións de Boston Consultoría Group, espérase que 
para o ano 2025 o consumo anual de GNL marítimo supoña 
polo menos 89 millóns de toneladas. Actualmente existen 80 
buques propulsados por GNL cuxa construción está confirmada 
ata 2022. Neste contexto xorde en 2013 o proxecto “Hub de 
GNL no Noroeste da Península Ibérica”, promovido pola Xunta 

de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Auto-
ridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Navantia e Reganosa 
e apoiado e financiado pola Comisión Europea no marco do 
programa TEN-T. Ese apoio europeo viuse reforzado con outra 
liña de investigación, o proxecto para o fomento do GNL como 
combustible CORE LNGas hive, inscrito no Programa CEF 
(Connecting Europe Facility).

Esta iniciativa 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 desenvol-
ver unha cadea loxística segura e eficiente para a subminis-
tración do GNL como combustible no sector transporte, e en 
particular no ámbito marítimo.

O obxectivo global do proxecto é a análise da demanda e o 
deseño das instalacións, infraestruturas e procedementos que 
garantan a dispoñibilidade de GNL a través da implantación 
dun centro de distribución na zona. Iso constitúe unha panca de 
crecemento para a comunidade galega e sitúa o porto de Ferrol 
como referente na subministración de GNL.

Ferrol, que é o porto máis resgardado do norte peninsular, é 
un enclave estratéxico no proxecto. Entre outros motivos, por 
atoparse no centro das rutas atlánticas e pola presenza dun 
dos maiores centros do mundo de reparación de gaseiros que 
permitiría incrementar as posibilidades de abastecemento na 
terminal. Estes poderían pasar a reparación e a continuación 
repoñer, poñer en frío ou cargar os seus tanques na terminal 
para posteriormente emprender a marcha ao seu destino.

En 2020, Reganosa desenvolveu a enxeñaría de detalle e exe-
cución da adaptación do jetty actual e desenvolvemento dun 
segundo jetty na planta de Mugardos para carga de buques 
small scale. 

Capacidade 10.000 m3

Eslora Total 119,35 m

Manga 20,5m

Sistema de xeración gas/diésel-eléctrico

Deseño Ghenova Enxeñería

Prototipo de buque de subministración de GNL que permitiría abastecer 
outros barcos, desenvolvido por Reganosa coa axuda financeira da Xunta 
de Galicia
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07 Goberno 
corporativo 7.1. Estrutura societaria [102-10]

A estrutura societaria e composición accionarial de Reganosa 
é un importante activo, pola súa diversidade, solidez e coñece-
mento do sector.

59,64%

15%

28,60%

100%

100% 100%

85%

1,76%

3,90%

100%

11,76%

Grupo GADISA Xunta de Galicia

Reganosa Holdco, S.A.

Sojitz Regasificadora, 
S.L.U.

Regasificadora del 
Noroeste, S.A.

Mibgas, S.A.

Mibgas 
Derivatives, S.A.

Reganosa 
Servicios, S.L.

Reganosa Asset 
Investments, S.L.

Reganosa 
Malta, Ltd.

Reganosa 
Ghana, Ltd.

Sonatrach Petroleum 
Investment Corporation, B.V.
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07 Goberno 
corporativo 7.2. Estrutura orgánica

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

Xunta Xeral

Consello de 
administración

Comisión de 
Retribucións

Comité 
de Ética

Comité de 
Cumprimento

Xunta Xeral de Accionistas
A Xunta Xeral de Accionistas é o máximo órgano de goberno. 
Tal e como dispoñen os Estatutos Sociais, a vontade dos accio-
nistas expresada na Xunta Xeral rexe a vida da sociedade, con-
forme 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.

Consello de Administración [102-8] [103-2] [103-3] 

O Consello de Administración é o órgano que toma as princi-
pais 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. A súa composición e funcionamento están regulados 
polos Estatutos Sociais. [102-19][102-26] [102-29] [102-33]

Infórmase periodicamente ao Consello de Administración sobre 
todos os procedementos, plans e propostas que lle formula a 
Dirección, e que se someten á súa deliberación e, se é o caso, 
acordo para unha axeitada xestión e control de riscos.

O Consello está integrado por 10 membros, un 10 % 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 nece-
saria para o correcto desenvolvemento das súas funcións de 
administración e supervisión e, en todo caso, unha vez ao tri-
mestre. Durante 2020 reuniuse un total de 4 veces. [102-31]

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

Comisión de retribucións [102-35] [102-36] [102-37]

A Comisión de retribucións encárgase de propoñer e aprobar 
cando proceda as políticas retributivas da compañía.

Comité de Ética
O Comité de Ética é un órgano consultor e asesor de carácter 
permanente, cuxa misión é velar polo cumprimento na organiza-
ción 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 por-
centaxe de mulleres dun 20 %.

Comité de Cumprimento [102-2][102-3]

É un órgano independente que supervisa o cumprimento e efica-
cia do modelo de prevención de riscos da compañía, garantindo 
que se cumpre coa legalidade vixente. As súas principais fun-
cións, establecidas no Regulamento interno do Comité de Cum-
primento, son as seguintes:

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

 • Preparar e implantar programas adecuados 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 periodica-
mente o cumprimento e a eficacia deste. 

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

 • Analizar as modificacións lexislativas e demais novidades que 
poidan afectar o 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.
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Prácticas de xestión do 
Consello de Administración 
de Reganosa [102-25] [102-28]

 • 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 se articulan de acordo con criterios de 
obxectividade, transparencia e respecto á legalidade. 

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

 • O Consello de Administración esta 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 competen-
cia, o Consello de Administración, propoñendo as medidas 
que se consideren necesarias.

 • Os criterios para o nomeamento dos Conselleiros, son a inde-
pendencia, diversidade e especialización. [102-24]

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 Accio-
nistas, dentro dos límites máximos establecidos pola lexislación 
vixente en cada momento.

Análise de materialidade 
[102-46] [102-47] [102-44] [102-43]

Reganosa realiza anualmente un estudo de materialidade co 
obxectivo de identificar e actualizar aqueles aspectos clave que 
son importantes para os grupos de interese. Estes aspectos 
inclúen tanto os que reflicten os impactos económicos, ambien-
tais e sociais significativos da organización coma os que inflúen 
de forma substancial nas análises e as decisións dos grupos de 
interese.

A metodoloxía utilizada baséase nas directrices dos estándares 
GRI, en concreto GRI 101. Co obxectivo de comprobar que se 
cumpre o principio de exhaustividade do GRI e non hai omi-
sións nos asuntos materiais identificados por Reganosa, dese-
ñouse un proceso que permite identificar que é importante para 
a compañía e para os seus grupos de interese, así como onde é 
importante. Identificación de asuntos 

Análise de 
Materialidade

Identificación 
de Asuntos

Priorización 
de Asuntos

Valoración 
externa

Valoración 
interna

Determinación 
de Contidos

Identificación de asuntos
En primeiro lugar, para determinar que asuntos se poden con-
siderar como relevantes para Reganosa realízase unha análise 
dos asuntos que preocupan aos grupos de interese a partir 
de diversas fontes externas e dun benchmark do sector. Así 
mesmo, téñense en conta tamén os estudos de materialidade 
de anos anteriores.

Priorización de asuntos
Unha vez identificados os asuntos relevantes, elaborouse unha 
priorización tanto dende o punto de vista externo dos grupos 
de interese coma dende a visión interna da compañía. 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 sostibilidade.

 • Avaliación do contexto sectorial a través da identifica-
ción dos aspectos en materia de sostibilidade que son 
críticos para outras compañías do sector.

Entrevistas con representantes dos principais grupos de 
interese de Reganosa, co obxecto de avaliar directamente 
as súas preocupacións e principais expectativas.

Valoración interna
Entrevistas aos directivos e responsables para detectar 
cales son os principais riscos e oportunidades existentes 
en materia de sostibilidade, así como as prioridades da 
compañía no futuro.

Determinación de contidos 
A partir dos resultados das fases anteriores elabórase 
unha matriz de materialidade que permite determinar a 
listaxe de asuntos materiais a partir do cal se identifican 
os estándares GRI e os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible (ODS) relacionados con cada un deles.
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Análise de 
materialidade

Asuntos de negocio
Excelencia financeira

Expansión internacional

Participación en proxectos que contribúan á 
transición enerxética

Seguridade e saúde nas instalacións

Ética e cumprimento

Asuntos ambientais
Xestión dos recursos naturais

Cambio climático

Eficiencia enerxética

Relevancia interna
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Asuntos sociais
Atracción e desenvolvemento do talento

Comunidades locais
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Informe de verificación 
independente  [102-56]
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INFORME DE ASEGURAMENTO LIMITADO INDEPENDENTE DOS INDICADORES DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA DE REGANOSA 
HOLDCO S.L. 

  

Á Dirección de Reganosa Holdco, S.L. 

Alcance do traballo 

Levamos a cabo, por encarga da Dirección de Reganosa Holdco, S.L. (en diante, 
REGANOSA), a revisión dos indicadores de sostibilidade contidos no Informe de 
Responsabilidade Corporativa de REGANOSA no apartado “Índice de Contidos 
GRI”. Os devanditos indicadores foron elaborados de acordo co sinalado na Guía 
para a elaboración de Memorias de Sostibilidade GRI Estándares de Global 
Reporting Initiative, e o suplemento sectorial “Oil and Gas” na súa versión G4, tal 
e como se detalla no apartado “Sobre este Informe” na sección “Cumprimento 
cos Principios de Elaboración GRI”. 

O perímetro considerado por REGANOSA para a elaboración do mencionado 
Informe está definido no apartado "Alcance da información”. 

A preparación do Informe adxunto, así como o contido deste, segundo a opción 
Esencial “de conformidade” cos Estándares GRI e co Suplemento Sectorial Oil & 
Gas, é responsabilidade da Dirección de REGANOSA, quen tamén é responsable 
de definir, adaptar e manter os sistemas de xestión e control interno dos que se 
obtén a información para permitir que os indicadores estean libres de 
incorrección material, debido a fraude ou erro. A nosa responsabilidade é emitir 
un informe independente de aseguramento limitado baseado nos 
procedementos aplicados na nosa revisión. 

Criterios 

Levamos a cabo o noso traballo de revisión de acordo con: 
 A Guía de Actuación sobre traballos de revisión de Informes de 

Responsabilidade Corporativa emitida polo Instituto de Censores Xurados 
de Contas de España (ICJCE - nas súas siglas en español). 

 A Norma ISAE 3000 (revised) Assurance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information, emitida polo International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) da International 
Federation of Accountants (IFAC), cun alcance de aseguramento limitado. 

Procedementos realizados 

O noso traballo de revisión consistiu na formulación de preguntas á Unidades 
que participaron na elaboración do Informe adxunto, e na aplicación de certos 
procedementos analíticos e probas de revisión por mostraxe que se describen a 
continuación: 

 Entrevistas cos responsables das diversas áreas de REGANOSA 
involucradas na elaboración do Informe de Responsabilidade Corporativa 
2020. 

 Análise dos procesos para recompilar e validar a información presentada 
nos indicadores de Responsabilidade Corporativa. 

 Revisión da adecuación da estrutura e contidos dos indicadores de 
Responsabilidade Corporativa conforme á Guía para a elaboración de 
Memorias de Sostibilidade GRI Estándares de Global Reporting Initiative e 
o suplemento sectorial “Oil and Gas” na súa versión G4, para a 
preparación de informes segundo a opción de conformidade exhaustiva. 

 
 

 Comprobación, mediante probas de revisión sobre a base de seleccións 
mostrais, da información cuantitativa e cualitativa dos indicadores de 
Responsabilidade Corporativa incluídos no apartado “Índice de Contidos 
GRI” e a súa adecuada compilación a partir dos datos subministrados 
polas fontes de información. As probas de revisión definíronse para os 
efectos de proporcionar o nivel de aseguramento indicado. 

 Contraste de que a información financeira reflectida no Informe foi 
auditada por terceiros independentes. 

Estes procedementos foron aplicados sobre os indicadores de 
Responsabilidade Corporativa contidos no apartado do Informe de 
Responsabilidade Corporativa de REGANOSA “Índice de Contidos GRI,” co 
perímetro e alcance indicados anteriormente. 

O alcance da nosa revisión é substancialmente inferior ao dun traballo de 
seguridade razoable. Polo tanto, a seguridade proporcionada é tamén menor. O 
presente informe en ningún caso pode entenderse como un informe de 
auditoría. 

Independencia e control de calidade 

Cumprimos cos requirimentos de independencia e demais requirimentos de 
ética do Código de Ética para Profesionais da Contabilidade emitido polo 
Consello de Normas Internacionais de Ética para Profesionais da Contabilidade 
(IESBA, polas súas siglas en inglés). 

A nosa empresa aplica a Norma Internacional de Control de Calidade 1 (NICC 1) 
e mantén, en consecuencia, un sistema global de control de calidade que inclúe 
políticas e procedementos documentados relativos ao cumprimento de 
requirimentos de ética, normas profesionais e disposicións legais e 
regulamentarias aplicables. 

Conclusións 

Como resultado da nosa revisión, non se puxo de manifesto ningún aspecto que 
nos faga crer que os indicadores de Responsabilidade Corporativa contidos no 
apartado do Informe de Sostibilidade 2020 de REGANOSA “Índice de Contidos 
GRI” non fosen preparados, en todos os aspectos significativos, de acordo coa 
Guía para a elaboración de Memorias de Sostibilidade GRI Estándares e o seu 
suplemento sectorial “Oil and Gas"Na súa versión G4, que inclúe a fiabilidade 
dos datos, a adecuación da información presentada e a ausencia de 
desviacións e omisións significativas. 

Este informe foi preparado exclusivamente en interese de Reganosa Holdco, S.L. 
de acordo cos termos da nosa carta de encargo. 

ERNST & YOUNG, S.L. 

____________________ 
Alberto Castilla Vida 
Socio 
xx de xxxxx de 2021 
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Índice de 

contidos GRI  [102-55]

ESTÁNDAR GRI
GRI 101: FUNDAMENTOS 2017 
CONTIDOS XERAIS

CONTIDOS PÁXINA OU RESPOSTA DIRECTA OMISIÓNS VERIFICACIÓN EXTERNA

GRI 102:  
CONTIDOS XERAIS 2016 PERFIL DA ORGANIZACIÓN

102-1 Nome da organización. Reganosa Se. xx  a

102-2 Actividades, marcas, produtos e servizos. 7, 8, 18, 32, 50, 53 Se. xx  a

102-3 Situación da sede. A sede social da compañía atópase en Mugardos (A Coruña) Se. xx  a

102-4 Situación das operacións. 9, 13, 40 Se. xx  a

102-5 Propiedade e forma xurídica. 71 Se. xx  a

102-6 Mercados servidos. 9, 41 Se. xx  a

102-7 Tamaño da organización. 14, 16, 46 Se. xx  a

102-8 Información sobre empregados e outros traballadores.

13, 38 
Durante o ano 2020 a porcentaxe de traballadores con contrato indefinido foi 
do 73,03 %. 
O 80% das mulleres e o 31% dos homes teñen contrato indefinido.

Se. xx  a

102-9 Cadea de subministración. 42 Se. xx  a

102-10 Cambios significativos na organización e a súa cadea 
de subministración. 52 Se. xx  a

102-11 Principio ou enfoque de precaución. 18, 20 Se. xx  a

102-12 Iniciativas externas. 11, 37 Se. xx  a

102-13 Afiliación a asociacións. 37 Se. xx  a

ESTRATEXIA

102-14 Declaración de altos executivos responsables da toma 
de decisións. 3 Non

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades. 18, 20, 21 Non
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Índice de 

contidos GRI

ESTÁNDAR GRI
GRI 101: FUNDAMENTOS 2017 
CONTIDOS XERAIS

CONTIDOS PÁXINA OU RESPOSTA DIRECTA OMISIÓNS VERIFICACIÓN EXTERNA

ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Valores, principios, Estándares e normas de conduta. 10, 11 Non

102-17 Mecanismos de asesoramento e preocupacións éticas. 11, 16 Non

GOBERNO

102-18 Estrutura de goberno. 53 Non

102-19 Delegación de autoridade. 53 Non

102-20 Responsabilidade a nivel executivo de temas 
económicos, ambientais e sociais. A dirección reporta e rende contas directamente ao Consello de Administración Non

102-21 Consulta a grupos de interese sobre temas 
económicos, ambientais e sociais. 44 Non

102-22 Composición do máximo órgano de goberno. A composición do Consello a 31 de decembro de 2020 é a seguinte: Se. xx  a

102-22 Composición do máximo órgano de goberno.

REGANOSA HOLDCO, S.A.
NOME CARGO
Carlos Collantes Pérez-Ardá Presidente
María Del Socorro Martín Secretario
José María Paz Goday Conselleiro
Roberto Tojeiro Rodríguez Conselleiro
Jesús Louro Carballeira Conselleiro
Marcos López García Conselleiro
Andrés Fuentes Martín Corra Conselleiro
Gallega de Distribuidores de Alimentación, 
S.A., (repr: Roberto Tojeiro Rodríguez) Conselleiro

Forestal del Atlántico, S.A., (rpr: Roberto 
Tojeiro Rodríguez) Conselleiro

Miguel Corgos López-Prado Conselleiro

Se. xx  a

102-23 Presidente do máximo órgano de goberno. 3 Non

102-24 Nomeamento e selección do máximo órgano de 
goberno. 54 Non

102-25 Conflitos de interese. 54 Se. xx  a
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Índice de 

contidos GRI

ESTÁNDAR GRI
GRI 101: FUNDAMENTOS 2017 
CONTIDOS XERAIS

CONTIDOS PÁXINA OU RESPOSTA DIRECTA OMISIÓNS VERIFICACIÓN EXTERNA

102-26 Función do máximo órgano de goberno na selección 
de obxectivos, valores e estratexia. 53 Non

102-27 Coñecementos colectivos 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. Se. xx  a

102-28 Avaliación do desenvolvemento do máximo órgano de 
goberno. 53, 54 Non

102-29 Identificación e xestión de impactos económicos, 
ambientais e sociais. 18, 19, 53 Non

102-30 Eficacia dos procesos de xestión do risco. 19 Non

102-31 Revisión de temas económicos, ambientais e sociais. 53 Non

102-32 Función do máximo órgano de goberno na elaboración 
de informes de sostibilidade. O Consello de Administración revisa e aproba o Informe Anual. Non

102-33 Comunicación de preocupacións críticas. 53 Non

102-34 Natureza e número total de preocupacións críticas.

20, 21 
O Consello de Administración deliberou, entre outros, sobre os seguintes 
asuntos de importancia:

• Plan Estratéxico.

• Formulación das Contas Anuais.

• Definición de obxectivos corporativos.

Non

102-35 Políticas de remuneración. 53, 54 Se. xx  a

102-36 Proceso para determinar a remuneración. 53, 54 Non

102-37 Involucramento dos grupos de interese na 
remuneración. 53, 54 Non

102-38 Cociente de compensación total anual. Información confidencial en virtude de acordo. Non

102-39 Cociente do incremento porcentual da compensación 
total anual. Información confidencial en virtude de acordo. Non

PARTICIPACIÓN DOS GRUPOS DE INTERESE

102-40 Lista de grupos de interese. 43 Se. xx  a
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Índice de 

contidos GRI

ESTÁNDAR GRI
GRI 101: FUNDAMENTOS 2017 
CONTIDOS XERAIS

CONTIDOS PÁXINA OU RESPOSTA DIRECTA OMISIÓNS VERIFICACIÓN EXTERNA

102-41 Acordos de negociación colectiva. 40 Se. xx  a

102-42 Identificación e selección de grupos de interese. 43 Se. xx  a

102-43 Enfoque para a participación dos grupos de interese. 43, 44, 54 Se. xx  a

102-44 Temas e preocupacións clave mencionados. 41, 54 Se. xx  a

PRÁCTICAS PARA A ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluídas nos estados financeiros 
consolidados.

As Contas Anuais corresponden a Reganosa Holdco S.L., Regasicadora del 
Noroeste S.A, Reganosa Servicios S.L., Reganosa Asset Investments S.L. e 
Reganosa Malta Ltd.

Se. xx  a

102-46 Definición dos contidos dos informes e as Coberturas 
do tema. 54 Se. xx  a

102-47 Lista dos temas materiais. 54 Se. xx  a

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

102-49 Cambios na elaboración de informes. Non se produciu ningún cambio significativo na elaboración deste Informe. Non

102-50 Período obxecto do informe. 2020 (ano natural con peche a 31 de decembro) Non

102-51 Data do último informe. 2019 Non

102-52 Ciclo de elaboración de informes. Reganosa actualiza anualmente este informe. Non

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre o informe.

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

Non

102-54 Declaración de elaboración do informe de 
conformidade cos Estándares GRI.

Este informe elaborouse en conformidade cos estándares GRI: opción 
exhaustiva. Non

102-55 Índice de contidos GRI. 57 Se. xx  a

102-56 Verificación externa. 56 Non
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Índice de 

contidos GRI

ESTÁNDAR GRI
ASUNTOS MATERIAIS

CONTIDOS PÁXINA OU RESPOSTA DIRECTA OMISIÓNS VERIFICACIÓN 
EXTERNA

EXCELENCIA FINANCEIRA

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 27 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 27 Se. xx  a

GRI 201: Desenvolvemento económico 
2016.

201-1 Valor económico directo xerado e distribuído. 14, 15, 45, 46 Se. xx  a

201-2 Implicacións financeiras e outros riscos e oportunidades 
derivados do cambio climático. 18 Se. xx  a

201-3 Obrigas do plan de beneficios definidos e outros plans de 
xubilación.

Reganosa dispón duns plans de pensións de xubilación para os seus empregados incluídos no Pacto de Empresa. A compañía realiza unha 
contribución anual en beneficio de cada traballador. Se. xx  a

201-4 Asistencia financeira recibida do goberno. 14 Se. xx  a

GRI 207: Fiscalidade 2019.

207-1 Enfoque fiscal.
Reganosa réxese pola súa política fiscal interna, na cal se definen as estratexias e directrices para asuntos fiscais. Esta política está aliñada coa 
súa misión, visión, valores e os obxectivos de desenvolvemento sostible. Os tributos esixibles liquídanse de acordo co ordenamento xurídico 
vixente e realízanse actuacións de prevención e redución dos riscos.

Se. xx  a

207-2 Goberno fiscal, control e xestión de riscos.

A fiscalidade é unha materia dinámica. Por iso, a política fiscal de Reganosa está suxeita a un proceso de revisión constante para a continua 
incorporación das mellores prácticas na materia, adaptándose aos constantes cambios do ámbito. O Responsable Financeiro de Reganosa é 
o principal responsable da súa xestión.

En materia de Prezos de Transferencia o Grupo valora as operacións vinculadas a prezos de mercado, en liña coas Directrices da OCDE na 
materia. Por outro lado, todas as operacións vinculadas existentes no Grupo atópanse debidamente documentadas nos termos previstos na 
normativa dos distintos países.

O Grupo presenta estados financeiros auditados por un experto externo. Dentro do traballo encomendado ao auditor encóntrase a revisión dos 
impostos que lle afectan o Grupo, ademais de certificar que as contas anuais reflicten a imaxe fiel da empresa e da súa situación patrimonial. 
O auditor revisa que o Grupo cumpre con todas as súas obrigas fiscais e confirma cos asesores fiscais que as declaracións son correctas e 
que non existe risco ou continxencia fiscal non reflectido nos estados financeiros.

Se. xx  a

207-3 Participación de grupos de interese e xestión de 
inquietudes en materia fiscal.

Reganosa forma parte do Comité Fiscal da Asociación Española do Gas. Adicionalmente, os membros dos departamentos financeiro e de 
control interno, asisten de xeito recorrente a foros e formacións organizadas por expertos fiscais, para manterse actualizados en materia fiscal. Se. xx  a
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GRI 207- 4: Informe por país

Reganosa tributa polos beneficios xerados nos territorios onde se desenvolve cada actividade. España concentra a maioría dos ingresos globais 
xerados polo Grupo, que tamén tributa en Malta, Ghana e Kuwayt.

ÁMBITO 
TERRITORIAL

ACTIVIDADE 
PRINCIPAL

IMPOSTO DE 
SOCIEDADES 
SATISFEITO*

IMPOSTO DE 
SOCIEDADES

INGRESOS DE 
TERCEIROS

TRANSACCIÓNS 
INTERCOMPANY 
CON OUTRAS 
XURISDICIÓNS RAI

CIFRA MEDIA DE 
PROFESIONAIS

España Prestación 
de servizos

5.211 5.676 55.537 1.578 22.516 117

Outras 
xurisdicións

Prestación 
de servizos

67 24 4.604 0 26 26

Criterio de caixa. En miles de euros

Se. xx  a

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 27 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 27 Se. xx  a

GRI 202: Presenza no mercado 2016. 202-2 Proporción de altos executivos contratados da 
comunidade local. 38 Non

ÉTICA E CUMPRIMENTO

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 19, 20 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 19, 20 Se. xx  a

GRI 205: Anticorrupción 2016.

205-1 Operacións avaliadas para riscos relacionados coa 
corrupción. 11, 42 Se. xx  a

205-2 Comunicación e formación sobre políticas e 
procedementos anticorrupción. 11 Se. xx  a

205-3 Casos de corrupción confirmados e medidas tomadas. Durante 2020 Reganosa non rexistrou a través das canles dispoñibles ao efecto ningún caso de corrupción entre os seus empregados. Se. xx  a

GRI 408: Traballo Infantil 2016. 408-1 Operacións e provedores con risco significativo de casos 
de traballo infantil. Durante 2020 non se detectaron a través das canles dispoñibles operacións nin provedores con risco significativo de traballo infantil. Se. xx  a

GRI 409: Traballo forzoso ou obrigatorio 
2016.

409-1 Operacións e provedores con risco significativo de casos 
de traballo forzoso ou obrigatorio.

Durante 2020 non se detectaron a través das canles dispoñibles operacións e ou provedores con risco significativo de casos de traballo 
forzoso ou obrigatorio. Se. xx  a
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GRI 412: Avaliación de dereitos humanos 
2016.

412-1 Operacións sometidas a revisións ou avaliacións de 
impacto sobre os dereitos humanos. 42 Se. xx  a

412-2 Formación de empregados en políticas ou procedementos 
sobre dereitos humanos. 11 (ver 205-1) Se. xx  a

412-3 Acordos e contratos de investimento significativos con 
cláusulas sobre dereitos humanos ou sometidos a avaliación de 
dereitos humanos.

42 Se. xx  a

GRI 415: Política pública. 415-1 Contribucións a partidos e/ou representantes políticos. Reganosa non realiza contribucións a ningún partido ou representante político. Non

GRI 419: Cumprimento socioeconómico 
2016.

419-1 Incumprimento das leis e normativas nos ámbitos social e 
económico.

Durante 2020 Reganosa non recibiu a través das canles dispoñibles ao efecto multas significativas (> 1.000 €) ou sancións non monetarias 
por incumprimento da lexislación e a normativa que lle aplica. Se. xx  a

PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS 
QUE CONTRIBÚAN Á 
TRANSICIÓN ENERXÉTICA

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 45, 46, 47 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 45, 46, 47 Se. xx  a

GRI 203: Impactos económicos indirectos 
2016.

203-1 Investimentos en infraestruturas e servizos apoiados. 50 Se. xx  a

203-2 Impactos económicos indirectos significativos. 15, 45, 47, 50 Se. xx  a

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016. 204-1 Proporción de gasto en provedores locais. 15, 42 Se. xx  a

GRI 308: Avaliación ambiental de 
provedores 2016.

308-1 Novos provedores que pasaron filtros de avaliación e 
selección de acordo cos criterios ambientais. 42 Se. xx  a

308-2 Impactos ambientais negativos na cadea de 
subministración e medidas tomadas. 42 Se. xx  a

GRI 414: Avaliación social dos provedores 
2016.

414-1 Novos provedores que pasaron filtros de selección de 
acordo cos criterios sociais. 42 Se. xx  a

414-2 Impactos sociais negativos na cadea de subministración e 
medidas tomadas. Non se detectaron impactos substanciais. Se. xx  a

GRI 416: Saúde e seguridade dos clientes 
2016.

416-1 Avaliación dos impactos na saúde e seguridade das 
categorías de produtos ou servizos. Reganosa avalía os posibles impactos en materia de seguridade e saúde de todos os servizos que presta. Se. xx  a

416-2 Casos de incumprimento relativos aos impactos na saúde 
e seguridade das categorías de produtos e servizos.

Durante 2020 Reganosa non rexistrou incidentes derivados do incumprimento da normativa ou dos códigos voluntarios relativos aos 
impactos dos produtos e servizos na saúde e seguridade. Se. xx  a

GRI 418: Privacidade do cliente 2016. 418-1 Reclamacións fundamentadas relativas a violacións da 
privacidade do cliente e perda de datos do cliente. En 2020 Reganosa non recibiu a través das canles dispoñibles ningunha reclamación relativa a violacións da privacidade do cliente. Se. xx  a
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XESTIÓN DE RECURSOS NATURAIS

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 33 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 33 Se. xx  a

GRI 301: Materiais 2016.

301-1 Materiais utilizados por peso ou volume. 35 Se. xx  a

301-2 Insumos reciclados. 35 Se. xx  a

301-3 Produtos reutilizados e materiais de envasado. Non procede. Reganosa non vende 
produtos. Se. xx  a

GRI 303: Auga 2016.

303-1 Extracción de auga por fonte. Auga de mar no proceso produtivo, que é devolta na súa totalidade ao medio. Auga potable para uso sanitario e industrial. Se. xx  a

303-2 Fontes de auga significativamente afectadas pola 
extracción de auga. Ningunha Se. xx  a

303-3 Auga reciclada e reutilizada. Non se utilizan Se. xx  a

303-4 Verteduras de auga. Unha vez utilizada a auga de mar no proceso, a auga devólvese ao mar cumprindo os criterios establecidos na autorización do efluente.

303-5 Consumos de auga. Reganosa non consume auga nos seus procesos produtivos.

GRI 304: Biodiversidade 2016.

304-1 Centros de operacións en propiedade, arrendados ou 
xestionados situados dentro de ou xunto a áreas protexidas 
ou zonas de gran valor para a biodiversidade fóra de áreas 
protexidas.

A 31 de decembro de 2020 os gasodutos de Reganosa atravesan unha área de 217,424 m2 en espazos naturais protexidos e Rede Natura 
2000 (lic); 187,55 m2 do gasoduto Mugardos- As Pontes-Guitiriz, 18,3 m2 do gasoduto Abegondo-Sabón e 11,5 m2 do gasoduto Abegondo-
Sabón.

Se. xx  a

304-2 Impactos significativos das actividades, os produtos e os 
servizos na biodiversidade. 35, 37 Se. xx  a

304-3 Hábitats protexidos ou restaurados. Durante o período de informe considerado no documento, non se realizou ningunha actividade neste sentido por non existir hábitats 
identificados. Se. xx  a

304-4 Especies que aparecen na Lista Vermella da UICN e en 
listaxes nacionais de conservación cuxos hábitats se atopen 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. 
Non existen especies animais da iucn Red list nin da lista española de animais en perigo de extinción afectadas pola actividade da compañía. 
Nas instalacións da terminal de GNL de Malta, rexistráronse pradarías de Posidonia, que son considerados hábitats prioritarios pola Directiva 
de Hábitats do país. Á parte da vexetación mariña Posidonia oceánica, rexistráronse tamén as especies Cymodocea nodosa e o ourizo 
Paracentrotus lividus. 
Nos correspondentes estudos de impacto ambiental analizouse o impacto das instalacións sobre estes hábitats e establecéronse as medidas 
necesarias para a súa minimización.

Se. xx  a

64Informe Anual 
2020



Índice de 

contidos GRI

ESTÁNDAR GRI
ASUNTOS MATERIAIS

CONTIDOS PÁXINA OU RESPOSTA DIRECTA OMISIÓNS VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GRI 306: Efluentes e residuos 2016.

306-1 Vertedura de augas, segundo a súa calidade e destino. 35 Se. xx  a

306-2 Residuos por tipo e método de eliminación. 36 Se. xx  a

306-3 Derramos significativos. Non se produciron derramos significativos durante o período de noticia. Se. xx  a

306-4 Transporte de residuos perigosos. Todos os residuos son transportados por xestores autorizados. Se. xx  a

306-5 Corpos de auga afectados por verteduras de auga e/ou 
escoamento.

37 
Durante 2020 ningunha masa de auga nin hábitat se viu afectado polas verteduras ou escoamento procedentes da organización. Se. xx  a

GRI 307: Cumprimento ambiental 2016. 307-1 Incumprimento da lexislación e a normativa ambiental. Reganosa cumpre con todas as obrigas e requisitos previstos na normativa ambiental de aplicación. Se. xx  a

EFICIENCIA ENERXÉTICA

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 38 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 38 Se. xx  a

GRI 302: Enerxía 2016.

302-1 Consumo enerxético dentro da organización. 34 Se. xx  a

302-2 Consumo enerxético fóra da organización.

Información non dispoñible. Espérase 
poder reportalo en 2021, unha vez 
finalizada a análise da Pegada de 
Carbono.

Se. xx  a

302-3 Intensidade enerxética. 34 Se. xx  a

302-4 Redución do consumo enerxético. 34 Se. xx  a

302-5 Reducións dos requirimentos enerxéticos de produtos e 
servizos. 34 Se. xx  a
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CAMBIO CLIMÁTICO

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 38 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 38 Se. xx  a

GRI 305: Emisións 2016.

305-1 Emisións directas de gases de GEI (Alcance 1). 36 Se. xx  a

305-2 Emisións indirectas de GEI ao xerar enerxía (Alcance 2). 36 Se. xx  a

305-3 Outras emisións indirectas de GEI (Alcance 3).
As emisións de alcance 3 
determinaranse durante o estudo da 
Pegada de Carbono en 2021.

Se. xx  a

305-4 Intensidade das emisións de GEI. A medición de emisións de Alcance 3 é un obxectivo previsto para o ano 2021. Se. xx  a

305-5 Redución das emisións de GEI. 36 Se. xx  a

305-6 Emisións de substancias que esgotan o ozono (SAO). 36 
Reganosa non consome nin emite gases que conteñan substancias que esgoten a capa de ozono significativamente. Se. xx  a

305-7 Óxidos de nitróxeno (NOx), óxidos de xofre (SOx) e outras 
emisións significativas ao aire. 36 Se. xx  a
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GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes 39 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión 39 Se. xx  a

GRI 202: Presenza no mercado 2016. 202-1 Cociente do salario de categoría inicial estándar por sexo 
fronte ao salario mínimo local

40 
Utilizouse como referencia o salario mínimo de España e Malta

GRI 401: Emprego 2016.

401-1 Contratación e rotación media de empregados.

NOVAS CONTRATACIÓNS DE EMPREGADOS [401-1]* 
M= MULLERES 
H= HOMES

2020
-30 30-50 +50

M H M H M H
España 10 16 1 25

Malta 2 3 1 4

TOTAL 12 19 2 29

Se. xx  a

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

39 Se. xx  a

401-3 Baixa por maternidade ou paternidade.
Do persoal de Reganosa, o 100 % dos empregados que solicitaron a baixa por maternidade ou paternidade en 2020 puideron gozar da 
mesma. Foi solicitada por un home e ningunha muller. Todos os traballadores que solicitaron a baixa de maternidade ou paternidade en 2018, 
2019 e 2020 reincorporáronse ao finalizala e continúan na compañía.

Se. xx  a

GRI 402: Relacións traballador-empresa 
2016. 402-1 Prazos mínimos de preaviso de cambios operativos. Reganosa sométese ao establecido no Estatuto dos Traballadores e normas que o desenvolven, e ao resto de normativa aplicable. Se. xx  a

GRI 404: Capacitación e educación.

404-1 Media de horas de capacitación anuais por empregado. 16, 39 Se. xx  a

404-2 Programas que fomentan a empregabilidade dos 
traballadores e lles axudan a xestionar o fin das súas carreiras 
profesionais.

40 Se. xx  a

404-3 Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións 
regulares do desempeño e de desenvolvemento profesional. 16, 40 Se. xx  a

GRI 405: Diversidade e igualdade de 
oportunidades 2016.

405-1 Diversidade dos órganos de goberno e do persoal 38, 53 Se. xx  a

405-2 Relación entre o salario base e a remuneración do home 
con respecto ao das mulleres. As bandas salariais establecidas non fan discriminación entre homes e mulleres. Se. xx  a

GRI 406: Non discriminación 2016. 406-1 Casos de discriminación e medidas correctivas adoptadas. Durante o ano 2020 Reganosa non rexistrou a través das canles dispoñibles ningún caso de discriminación. Se. xx  a

GRI 407: Liberdade de asociación e 
negociación colectiva 2016.

407-1 Operacións e provedores cuxo dereito á liberdade de 
asociación e negociación colectiva podería estar en risco. Non existen provedores cuxo dereito á liberdade de asociación e negociación colectiva poida estar en risco. Se. xx  a
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SEGURIDADE E SAÚDE

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 27 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 27 Se. xx  a

GRI 403: Saúde e seguridade no traballo 
2016.

403-1 Representación dos traballadores en comités formais 
traballador-empresa de saúde e seguridade. 28 Se. xx  a

403-2 Tipos de accidentes e taxas de frecuencia de accidentes, 
enfermidades profesionais, días perdidos, absentismo e número 
de mortes por accidente laboral ou enfermidade profesional.

16, 28 Se. xx  a

403-3 Traballadores con alta incidencia ou alto risco de 
enfermidades relacionadas coa súa actividade. Non existen traballadores cuxa profesión teña un risco elevado de enfermidades profesionais. Se. xx  a

403-4 Temas de saúde e seguridade tratados en acordos 
formais con sindicatos. Non existen traballadores cuxa profesión teña un risco elevado de enfermidades profesionais Se. xx  a

COMUNIDADES LOCAIS

GRI 103: Enfoque de Xestión 2016.

103-1 Explicación do tema material e a súa Cobertura. 27 Se. xx  a

103-2 O enfoque de xestión e os seus compoñentes. 43 Se. xx  a

103-3 Avaliación do enfoque de xestión. 43 Se. xx  a

GRI 413: Comunidades locais 2016.

413-1 Operacións con participación da comunidade local, 
avaliacións do impacto e programas de desenvolvemento. Reganosa implanta estes programas no ámbito da súa instalación en Mugardos. Se. xx  a

413-2 Operacións con impactos negativos significativos-reais e 
potenciais- nas comunidades locais.

A construción de instalacións 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. Durante 2020 non 
se realizou ningún proxecto de gasoduto.

Se. xx  a
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OIL & GAS

OG2 Investimento en enerxías renovables. En 2020 investiuse en estudos e innovación en proxectos de enerxía renovable. Se. xx  a

OG3 Xeración de enerxías renovables por fonte. 31 Se. xx  a

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

En todas as localizacións onde Reganosa xestiona e opera instalacións, 
realízanse avaliacións e seguimento dos parámetros e riscos de biodiversidade. Se. xx  a

OG5 Volume de formación ou produción de auga. 35 Se. xx  a

OG6 Volume de hidrocarburos venteados e/ou queimados. O volume de hidrocarburos ventados e/ou queimados é igual ao consumo de 
gas natural. Se. xx  a

OG7 Residuos de perforación. Non se producen. Se. xx  a

OG10 Conflitos significativos con comunidades locais e indíxenas. Non se rexistraron conflitos. Se. xx  a

OG11 Instalacións que foron clausuradas/desmanteladas e 
número de instalacións en proceso de desmantelamento. En 2020 non se desmantelou nin clausurou ningunha instalación. Se. xx  a

OG12 Operacións/ instalacións nas que tivo lugar o 
reasentamento involuntario, número de fogares reasentados e 
como se viron afectadas as comunidades neste proceso.

En 2020 non se identificaron casos de reasentamento involuntario. Se. xx  a

OG13 Número de eventos de seguridade acontecidos nas 
operacións por actividade. 15, 29 Se. xx  a
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Glosario de termos 
e abreviaturas

Glosario de termos e abreviaturas
APFSC 
Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao.

Blending 
Mestura de gas natural e hidróxeno.

Boil off gas 
Gas producido pola evaporación do Gas Natural 
Licuado.

ECA 
Áreas de control de emisións.

ENTSOG 
European Network Transmission System 
Operator for gas – Rede Europea de Xestores de 
Redes de Transporte.

FRU 
Floating Regasification Unit.

FSU 
Floating Storage Units.

GASNAM 
Asociación Española do Gas Natural para a 
Mobilidade.

GEI 
Gases de Efecto Invernadoiro.

GNL 
Gas natural licuado.

HSQE 
Saúde, seguridade, calidade e ambiente.

INEGA 
Instituto Enerxético de Galicia.

LSO 
LNG System Operator- Xestor da rede de GNL.

O&M 
Operación e mantemento.

PCIs 
Projects of common interest-proxectos de 
interese común.

Power to Gas 
Tecnoloxía que utiliza enerxía eléctrica renovable 
para producir un combustible renovable con 
capacidade de almacenar os excedentes de 
enerxía.

SCV 
Vaporizador de combustión somerxida.

SEDIGAS 
Asociación Española do Gas.

Sector couplig 
Interconexión dos sistemas enerxéticos eléctrico 
e gasista.

TSO 
Transmission System Operator- Xestor de rede 
de transporte.

TYNDP 
Ten Year Network Development Plan.

Para os efectos deste Informe, denomínase Reganosa ao 
conxunto das sociedades que forman parte do grupo: Rega-
nosa Holdco, S.A., Regasificadora del Noroeste, S.A., Reganosa 
Servicios, S.L., Reganosa Asset Investments, S.L. e Reganosa 
Malta, Ltd.

O perímetro da información contida neste informe corresponde 
ao das Contas Anuais Consolidadas de Reganosa Holdco, S.A. e 
sociedades dependentes. [102-45]

Perímetro da información [102-5]

Naqueles casos nos que a información reportada corresponda 
a un alcance diferente ao perímetro establecido, especificarase 
no correspondente apartado ou táboa.
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