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Estimados amigos:
A xestión sustentable é unha forma de entender e

Como compañía enerxética, temos unha gran

desempeñar unha actividade nun ambiente global pero

responsabilidade na tarefa de construír un futuro

ademáis, e isto é o máis transcendental para Reganosa, é

sustentable e, en particular, debemos realizar os nosos

algo intrínseco ao noso modelo de negocio. Está integrada

mellores esforzos para contribuír ao cumprimento dos

na nosa estratexia e constitúe unha peza indispensable

obxectivos fixados na COP21. Asumimos o ineludible

na toma de decisións.

compromiso de subministrar unha enerxía fiable e

Carta do
Presidente

competitiva a empresas e consumidores e apostamos

Con este convencemento, teño a satisfacción de

por iniciativas que reduzan as emisións que aceleran

presentar o Informe de sustentabilidade 2015 elaborado e

o cambio climático.

verificado en conformidade coa opción exhaustiva da Guía

[G4-1]
[G4-2]

G4 de Global Reporting Initiative. A través das súas páxinas,

Nese sentido, avanzamos no desenvolvemento do proxecto

compartimos con tódolos grupo de interese a nosa visión

para a creación dun hub de gnl no noroeste peninsular,

e desempeño en tódolos ámbitos de xestión. Seguimos

que favorecerá a descarbonización das rutas marítimas

un criterio de máxima transparencia que nos permitiu

atlánticas. Reganosa participa como socio no proxecto

xerar unha valiosa ferramenta de mellora continua

«CORE LNGas hive», seleccionado e dotado de fondos

e que confío será, un ano máis, o xermolo de novos

pola Comisión Europea para desenvolver unha cadea

e interesante proxectos.

loxística de gnl segura e eficiente que permita impulsar
o uso do gas como combustible para o transporte mariño.

2015 foi un ano importante para a nosa compañía,
marcado por unha pauta clara: apostar pola innovación

Ademais, froito do Convenio para o fomento do gas natural

e expandir o coñecemento. A experiencia de Reganosa

licuado como combustible marítimo subscrito coa Xunta de

en proxectos nacionais e internacionais serviu para crear

Galicia, finalizouse o deseño dun buque de subministración

novas oportunidades de negocio. Por iso, puxemos as

de GNL que completa o esquema da cadea loxística. Polas

nosas capacidades a disposición do mercado mediante

súas dimensións, distribución e sistemas de propulsión

a constitución de Reganosa Servicios, unha filial dedicada

trátase dun referente tecnolóxico que aportaría flexibilidade

a prestar servizos de operación e mantemento, enxeñaría,

para atender a demanda prevista e podería navegar de forma

consultoría e formación para proxectos de deseño,

ininterrompida desde a terminal de Mugardos ata os portos

construción, operación e mantemento de

do norte de Europa.

infraestruturas gasistas.
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No ano 2015 a nosa xestión continuou orientada a

Unha das ideas que sempre nos inspirou é que a

Finalmente, en nome do Consello de Administración

alcanzar a máxima eficiencia en custos, seguindo un

investigación e o coñecemento soamente poden aportar

que presido, quero agradecer profundamente a tódolos

proceso de constante adaptación ás necesidades loxísticas

verdadeiro valor cando se comparten coa nosa contorna.

profesionais que forman a compañía a súa dedicación e

do mercado. O resultado económico do exercicio, o primeiro

Por iso, investimos gran parte dos nosos esforzos de

o esforzo que realizan cada día. Eles son o motor que nos

completamente afectado pola reforma do sistema retributivo,

cooperación social en proxectos culturais e educativos.

permite superar con éxito tódolos nosos retos e son a nosa

cerrou cun incremento dos fondos propios nun 10,6% e unha

Con este espírito, xurdiu a idea de construír un Centro

garantía de crecemento futuro. Grazas tamén aos nosos

redución do 10% da débeda. Un ano máis, afiánzase a sólida

de Interpretación que acollese os restos arqueolóxicos do

clientes, ás Administracións, ás comunidades locais, aos

situación financeira da compañía para seguir avanzando no

xacemento romano de Caldoval. O noso fiel compromiso

provedores e demais entidades coas que Reganosa interactúa

cumprimento dos nosos obxectivos estratéxicos.

converteuno nunha realidade e hoxe as obras de construción

pola confianza que depositan en nós e por ser a razón que

xa están finalizadas. Durante o ano 2016 a comunidade

nos impulsa a buscar constantemente a excelencia.

En materia de responsabilidade social corporativa,

de Mugardos poderá dispor dunha instalación única

implantamos un marco que asegura a aplicación e

que conservará un vestixio da nosa historia.

efectividade do Código Ético e de Conduta de Reganosa.
Creouse o Comité de Ética integrado por conselleiros e

No futuro, continuaremos centrándonos na excelencia

membros da dirección e púxose a disposición de todo aquel

operativa e traballaremos no desenvolvemento de

que así o desexe a Canle Ética na web corporativa, co fin de

infraestruturas que contribúan a configurar sistemas gasistas

resolver tódalas dúbidas sobre os principios de actuación

seguros e eficientes. O noso Plan Estratéxico 2016-2020

e os valores que deben rexer as relacións profesionais.

transcorrerá desde un enfoque sustentable baseado en tres
elementos fundamentais: eficiencia operativa, crecemento
nacional e internacional e investimento en innovación.

José María Paz Goday
Presidente

xestor e operador
1.Reganosa,
de infraestruturas de gas natural-tso
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1.1 A nosa
actividade

Reganosa é unha empresa dedica ao desenvolvemento,

Ademais, Reganosa forma parte de diversos organismos

operación e mantemento de infraestruturas gasistas

nacionais e internacionais do sector e coopera coas

conforme aos principios de seguridade, eficiencia

autoridades reguladoras no desenvolvemento normativo.

e flexibilidade. A súa actividade contribúe a garantir

É membro de entsog, onde participa con tódolos tso

a diversificación e a seguridade da subministración

europeos co fin de promover e garantir unha xestión

do sistema gasista español. [G4-3]

coordinada e unha evolución técnica adecuada da
rede de transporte en Europa. [G4-16]

A compañía está certificada como xestora da rede de
transporte europeo (tso) e xestiona un dos puntos de
acceso ao sistema de gas natural, garantindo o correcto
funcionamento das redes de transporte.

Reganosa é unha empresa
dedicada ao desenvolvemento, operación e mantemento
de infraestruturas gasistas

Licuefacción
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Avituallamiento
de barco a barco
Extracción
Transporte
marítimo
de gnl

Regasificación e
almacenamento
Ciclos
combinados

Carga e descarga
de buques

Avituallamento
de terra a barco

Transporte de
gas natural
Carga de cisternas
Distribución
a consumidores

Instalación portuaria de
subministración de gnl
Planta
satélite

1.2 Reganosa na
cadea de valor
do gas natural

Almacenamento
subterráneo
Surtidor
de gnl/gnc

Actividades que
realiza Reganosa
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Seguridade, eficiencia operativa e flexibilidade

1.3 Principios
de xestión
Seguridade
O cero en accidentes
é posible.

Eficiencia
operativa
Optimización dos procesos
e aplicación das mellores
prácticas.

Flexibilidade
Adaptación constante ás
esixencias operativas e
necesidades dos clientes.
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1.4 As nosas
infraestructuras
(G4-SO2)
(G4-6)
(G4-8)

4 Gasoduto Mugardos-As Pontes-Guitiriz

1 Terminal de gnl de Mugardos
Capacidade de atraque: 15.600 m / 266.000 m

Lonxitude: 54,4 Km

Capacidade de almacenamento: 300.000 m

Estacións de regulación e medida: 1

Capacidade de regasificación: 412.800 Nm3/h

Posicións: 6

3

3

3

Presión de deseño: 80 bar

2 Gasoduto Abegondo-Sabón

Diámetro: 30/26/20/16˝

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

3 Gasoduto Cabanas-Abegondo
Lonxitude: 30,4 Km

Ferrol

Posicións: 1
Presión de deseño: 80 bar

1

Diámetro: 26˝

Mugardos
ctcc As Pontes

A Coruña

Cabanas

4
A Capela

3
Terminal de gnl de Mugardos

Refinaría

ctcc Sabón

Arteixo

Estación de regulación e medida

2

Puntos de conexión á rede

Miño

Carral

Guitiriz

Central de ciclo combinado
Refinaría
Porto

ct Meirama

Abegondo
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1.5 Estrutura
organizativa
Reganosa estrutúrase por liñas de negocio para actuar
con axilidade e especialización e para manter un estrito
cumprimento da normativa sectorial. A compañía desenvolve
actividades reguladas no sistema gasista español a través da
súa sociedade Regasificadora del Noroeste, s.a., certificada
como tso. No seu desempeño, analiza de maneira continua
as circunstancias do sistema gasista co fin de desenvolver
servizos de valor engadido para os seus clientes que soporten
as necesidades loxísticas do mercado de gas natural.
A experiencia de Reganosa en proxectos nacionais
e internacionais e a aposta continua pola innovación
desenvolveron as capacidades da compañía e xeraron
novas oportunidades de negocio. Para dar resposta a esta
realidade, en 2015 constituíuse Reganosa Servicios, s.l., unha
filial dedicada á prestación de servizos de o&m, enxeñaría,
consultoría e formación en relación coas actividades
de deseño, construción, posta en marcha, operación
e mantemento de plantas de regasificación, gasodutos
e infraestruturas gasistas da rede básica.
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1.6 Servizos
prestados
por Reganosa
(G4-4)

Transporte de gas natural
Mediante a rede de transporte troncal, titularidade de
Reganosa, transpórtase o gas conectando a terminal de
gnl co gasoducto Tui-Llanera, consumidores cualificados
directamente conectados á rede e redes de distribución

Descarga de buques

que subministran a diversos municipios.

As instalacións da terminal de Mugardos reciben
buques metaneiros, cunha capacidade de almacenamento

Carga de cisternas

de entre 15.600 m3 e 266.000 m3 que transportan o gnl

Na terminal de Mugardos préstase o servizo de

a unha temperatura de -160 ºC.

carga de cisternas, o que permite a subministración
a empresas e industrias do noroeste peninsular e abastece

Trasvase de gnl e arrefriamento de buques

aos consumidores domésticos de zonas pouco gasificadas

Na terminal, realízase o trasvasamento do gnl almacenado nos tanques aos

a través de plantas satélite conectadas ás redes de distribución.

buques e as operacións de arrefriamento, desde a posta de gas natural nos
tanques dos buques (gassing up) ata o arrefriamento paulatino dos mesmos

Análise de laboratorio

ata a súa temperatura de operación final (cool down).

O laboratorio de Reganosa presta servizos de análise da
composición do gas natural e gnl aos usuarios das súas

Almacenamento de gnl

instalacións e a empresas e entidades externas, mediante

A prestación de servizos inclúe o dereito a usar o almacenamento operativo

un equipamento perfectamente calibrado e verificado.

necesario nos termos que establece a normativa de acceso ás instalacións.

o&m, formación e consultoría.
Regasificación

Reganosa presta servizos de formación, simulación de redes de transporte,

O gnl, almacenado nos tanques da terminal a -160 ºC, transfórmase ao seu

enxeñería, asesoramento técnico e consultoría en relación co deseño,

estado gaseoso aumentando a súa temperatura mediante un proceso físico,

construción, posta en marcha, explotación, operación e mantemento

para o cal se empregan con carácter xeral vaporizadores de auga de mar.

de terminais de gnl e instalacións de transporte de gas.
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Ciclo de
reparación

No ano 2012, Navantia, Reganosa e Gas Natural asinaron un

Porto de Ferrol nun dos poucos do mundo no que un

acordo pioneiro para ofrecer conxuntamente servizos integrais

buque pode chegar, descargar, repararse, arrefriarse,

de reparación de buques gaseiros. Esta actividade converteu o

cargarse e partir cubrindo un ciclo de reparación completo.

Navantia
Aireación
Reparación
Inertización

Gassing up
Cool down
Carga

Plena carga
Plena carga

Reganosa
Descarga
Heel out
Warm up
Inertización

2.Reganosa
en cifras
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Datos da actividade [G4-9]

2013

2014

2015

Descarga de buques (GWh)

18.964

21.051

16.520

Produción (GWh)

19.215

20.131

16.576

13.561

10.190

14.385

Carga de cisternas (GWh)

1.939

2.994

2.138

Trasvasamento de gnl a buques (GWh)

3.604

6.947

53

13.827

10.824

14.392

42

44

36

2013

2014

2015

Beneficio neto (€)

12.890.931

12.010.021

15.501.491

ebitda (€)

46.383.716

44.882.033

47.319.143

Dividendos (€)

4.000.000

2.000.000

4.000.000

680.862

538.923

969.399

203.658.014

177.092.981

156.749.713

97.099.830

107.051.516

118.533.008

294.927.304

274.175.749

254.625.881

4,39

3,95

3,32

280.556

253.665

100.000

Datos sobre seguridade e medio ambiente [G4-EN31] [G4-OG13]

2013

2014

2015

Formación do persoal en materia de seguridade (horas/empregado)

14,97

48,7

33,6

2

3

4

Investimentos en melloras ambientais (€)

166.797

136.004

60.200

Gastos en estudos de control medioambiental (€)

127.524

116.630

171.229

6

6

7

2. Reganosa
en cifras

Regasificación (GWh)

Gas transportado na rede de gasodutos (GWh)
Coeficiente de utilización da terminal de Mugardos (%)

Información financeira [G4-EC1] [G4-EC4] [G4-9]

Investimentos (€)
Débeda neta (€)
Fondos propios (€)
Activos (€)
Cociente débeda neta/EBITDA
Axudas económicas concedidas polas Administracións (€)

Simulacros e exercicios de seguridade desenvolvidos (nº)

Auditorías de calidade e seguridade, internas e externas (nº)
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Motor de crecemento [G4-EC1] [G4-EC8] [G4-EC9]

2013

2014

2015

Valor económico xerado (€)

58.291.995

56.413.001

59.575.285

Valor económico distribuído (€)

28.335.980

27.744.117

29.547.304

Porcentaxe de provedores galegos contratados (%)

52

50,58

52,19

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

25

33

33

58.760.111

95.630.102

30.965.233

53.506

91.984

34.845

8,56

8,79

9,11

2013

2014

2015

Investimento social en relación co ebitda da compañía (%)

0,73

1

4,20

Investimento social en relación co beneficio neto da compañía (%)

2,61

3,75

12,90

336.940

443.006

2.005.531

43.200

206.378

1.799.659

Doazóns e patrocinios* (€)

176.670

137.704

121.300

Importe dedicado a becas (€)

117.070

98.924

84.572

5.645

6.141

6.264

33

22

19

Aforro económico nestas empresas gracias ao cambio a gas natural*1 (€)
Redución de emisións nestas empresas gracias ao cambio a gas natural*2 (tCO2eq)
Desenvolvemento do gas natural en Galicia*3 (índice de gasificación)
* Dato estimado. Considerouse que o combustible consumido antes do cambio a gas natural era gasóleo.
*3 Índice estimado a partir dos datos sobre o número de clientes de gas (fonte: Sedigas) e poboación (fonte: INE).
1e2

Acción social [G4-EC1] [G4-EC7]

Investimento social total (€)
Proxecto para a posta en valor dos restos arqueolóxicos do xacemento de Caldoval (€)

Persoas que participan nas diferentes entidades deportivas apoiadas por Reganosa (nº)
Bolsas e prácticas (nº de beneficiados)
* Inclúese ive
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Desenvolvemento profesional [G4-LA6] [G4-9] [G4-LA9] [G4-LA11]

2013

2014

2015

67

69

70

Tasa de rotación

0,03

0,01

0

Índice de novas contratacións

0,04

0,04

0,01

Empregados con contrato indefinido (%)

95,5

92,8

91,4

40,36

40,75

41,73

45

48

48,57

17,38

8,61

8,17

0,96

2,29

0,56

1,38

3,57

1,48

Formación por empregado (horas/empregado)

58,48

67,62

54,00

Empregados que reciben avaliacións do seu desenvolvemento (%)

92,54

91,30

90

2013

2014

2015

100

100

100

Satisfacción dos clientes (%)

74

76

83

Provedores contratados rexistrados na base de datos de homologación (%)

38

39

38

Provedores contratados rexistrados na base de datos de homologación
que foron certificadas de acordo con UNE 9.001 (%)

85

83

82

2013

2014

2015

14

20

20

7

10

5

Empregados que recibiron o Código Ético (%)

N/A

100

100

Comunicacións recibidas na Canle Ética (nº)

N/A

N/A

1

Incidentes relacionados coa corrupción (nº)

0

0

0

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

224

265

237

Persoas que visitaron a terminal de Mugardos (nº)

391

570

268

Empregados a 31 de decembro (nº)

Idade media do persoal (anos)
Perfís profesionais (% de titulados superiores e medios)
Índice de frecuencia*1
Índice de gravidade*2
Índice de absentismo*

3

*1
*2
*3

Índice de frecuencia = nº de accidentes con baixa x 1.000.000/horas traballadas
Índice de gravidade = nº de xornadas perdidas x 1.000 /horas traballadas
Índice de absentismo = horas perdidas/horas teóricas x 100

Clientes e cadea de subministración [G4-EN32] (G4-LA14) [G4-RH10] (G4-SO9)
Clientes que recibiron enquisas (%)

Goberno corporativo e transparencia [G4-SO4] [G4-SO5]
Conselleiros a 31 de decembro (nº)
Mulleres no Consello de Administración (%)

visión
3.Misión,
empresarial e valores
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Misión,
3.
visión empresarial
e valores

Un modelo
para enriquecer
o noso ambiente

Misión

Somos unha empresa enerxética que traballa para mellorar o benestar das
persoas e reducir o impacto do cambio climático. Garantimos a seguridade
do noso ambiente, implantando os últimos avances tecnolóxicos. Estamos
orientados á xeración de valor para a sociedade, para os nosos clientes
e para os accionistas.

Visión empresarial
O noso obxectivo é ser unha empresa innovadora, de calidade e comprometida
co medio ambiente, que mellore o benestar das persoas, ademais de fomentar
o seu desenvolvemento e crecemento, garantindo a dispoñibilidade das
infraestruturas enerxéticas necesarias e a súa xestión segura e eficiente.

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

A nosa comunidade:
• Abastecemento de enerxía
limpa e competitiva.
• Programas educativos
e culturais.
• Apoio a entidades
deportivas e artísticas.

As personas:
• Contribución ao
desenvolvemento
da comunidade.
• Cultura e valores sustentables.
• Formación e
desenvolvemento integral
dos nosos profesionais.

O medio ambiente:
• Reciclaxe e control
de residuos e emisións.
• Consumos responsables.
• Seguridade nas
nosas operacións.
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Comité de Ética
No ano 2015, constituíse o Comité de Ética de Reganosa, que informa
directamente ao Consello de Administración e está integrado por un
conselleiro, o letrado asesor do Consello de Administración e membros
da Dirección. De acordo co Regulamento Interno que rexe o seu

Pacto Ético
O Código Ético e de Conduta de Reganosa, aprobado polo Consello de
Administración, recolle os valores que regulan as actividades e operacións

Arraigamento
na cultura de
empresa
[G4-DMA]
[G4-HR4]
[G4-SO3]
[G4-15]
(G4-56)
(G4-57)
(G4-58)

da compañía e o comportamento de tódolos seus empregados. [G4-DMA]

funcionamento, este Comité ten como obxectivos:
• Impulsar a integración dun comportamento profesional,
ético e responsable na estratexia e xestión de Reganosa.
• Garantir o respecto e cumprimento dos principios
establecidos no Código.
• Desenvolver as competencias relativas á súa interpretación

O Código Ético e de Conduta subscribe de forma expresa tódolos principios

vinculante e á súa aplicación.

do Pacto Mundial das Nacións Unidas, unha iniciativa á que Reganosa se
adheriu no ano 2013. Ademais, fundaméntase nos valores desenvolvidos e
promovidos desde o Consello de Administración, deseñados para alcanzar

Canal Ético

os máximos estándares de responsabilidade e integridade profesional.

Os grupos de interese da compañía dispoñen dunha Canle Ética, accesible
desde a web corporativa, que xestiona as consultas relativas á aplicación do

A súa adopción foi un importante logro en materia de transparencia e trata

Código e axuda a resolver as dúbidas e inquietudes sobre o comportamento

de divulgar as boas prácticas de xestión e de bo goberno a tódalas entidades

ético no ámbito de traballo e nas relacións profesionais. [G4-57] [G4-58] [G4-LA16]

e provedores que traballan coa compañía. O Código atópase accesible
a través da web corporativa: www.reganosa.com/gl.

Control da
cadea de subministración
No ano 2015, Reganosa aprobou a inclusión nas súas Condicións Xerais
de Contratación dunha cláusula que establece o compromiso de tódolos
provedores de respectar os principios contidos no Código Ético e
de Conduta de Reganosa e no pacto Mundial das Nacións Unidas.
[G4-HR10] [G4-LA14] (G4-SO9)
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Accións
de difusión

En maio de 2015, o presidente de

mecanismos dispoñibles para asegurar

Reganosa reuniu a todo o persoal para

a súa plena efectividade e cumprimento.

transmitirlle a importancia de incorporar

Tras finalizar a reunión, tódolos

os principios contidos no Código Ético

profesionais da compañía recibiron

e de Conduta nas actividades diarias

un exemplar do Código de mans

de Reganosa e informarlle sobre tódolos

dos membros do Comité de Ética.

e
4.Cobertura
xestión de riscos
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Tipo de risco

Descrición do tipo de risco

Regulatorio

Reganosa opera nun sector regulado, polo que
os cambios no seu marco normativo poderían
ter incidencia nos seus resultados.
		
			
		
			

Medidas preventivas e accións correctivas 							 [G4-DMA] [G4-2] [G4-LA14]
Fluída comunicación cos organismos reguladores e administracións públicas nacionais e internacionais nun marco colaborativo.
Seguimento continuo das modificacións legais aprobadas en cada momento e realización de propostas de desenvolvemento regulador.
Participación en asociacións, foros de debate e grupos de traballo e interacción activa co resto de axentes do sector.
Defensa xurídica dos intereses da compañía nos casos nos que resulta necesario.

		
		
			
		
			
			

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

Negocio		
Seguridade, saúde e medio ambiente
		
A xestión adecuada garante que os impactos
		e os riscos se minimicen ou eliminen.
			
		
			
			
		
			
			
		
			
			

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

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

Uso do software de simulación da rede de transporte de gas ganeso, que permite simular a aplicación de multitude de políticas.
Participación activa nos grupos de traballo de entsog para o desenvolvemento dos Códigos de Rede europeos, que permitirán unha explotación 		
eficiente e un desenvolvemento adecuado do mercado interior do gas natural.				

Aprobación do Plan de Prevención de Riscos Laborais, onde se desenvolven as accións preventivas a integrar en toda a estrutura organizativa.
Realización anual da Planificación da actividade preventiva, na que se establecen as medidas a levar a cabo para controlar, reducir e eliminar os riscos
detectados nas avaliacións de riscos realizadas periodicamente.
Revisión periódica do Plan de Autoprotección e realización de simulacros para establecer a eficiencia das actuacións previstas nese plan e no Plan de
Emerxencia Exterior.
A compañía dispón dun paquete de seguros con empresas de recoñecido prestixio e experiencia internacional no sector enerxético para responder a
tódalas continxencias que puideran aparecer.
Seguimento constante do comportamento da demanda e participación en iniciativas para o desenvolvemento de novos usos do gas natural.

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

Desenvolvemento e implantación de procedementos e actuacións segundo criterios de calidade, medio ambiente e prevención,
(certificacións ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 e EMAS).

Financeiro
Risco dos tipos de xuro
		
			

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

		Fluxo de caixa
		
			

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

Validación dos métodos analíticos internos utilizados no laboratorio de acordo coa norma ISO 17.025 a través dunha auditoría de acreditación.
Revisión preventiva e preditiva de equipos, de acordo con programas específicos de mantemento.
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 alcanzadas, 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 asegura a 		
selección dos máis cualificados.

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

Seguimento exhaustivo e estimación da evolución futura do déficit do sector gasista en España.

sustentable:
5.Xestión
desempeño e obxectivos
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5.1 Seguridade nas nosas
operacións e protección
do medio ambiente
[G4-DMA]

Desempeño en 2015

Obxectivos para 2016

Seguridade e saúde

Seguridade e saúde

• Elaboración do Plan de Compromiso de Seguridade e Saúde,

• Desenvolvemento do plan de acción definido trala

que define as medidas específicas en materia de formación,
estruturas organizativas e novos procedementos para reforzar
a seguridade integrada entre o persoal.
• Desenvolvemento dun plan de simulacros na terminal de Mugardos.

elaboración do Plan de Compromiso de Seguridade e Saúde.
• Incorporación de criterios médicos, prácticas de primeiros auxilios
e protocolos de actuación en caso de incidentes laborais.
• Desenvolvemento dun plan de simulacros na terminal de Mugardos
destinado a optimizar as intervencións técnicas do persoal propio

Medio ambiente

e externo ante posibles situacións de accidente.

• Avance na análise da pegada de carbono da actividade de Reganosa.

• Implantación do Sistema Integrado de Xestión en Reganosa Servicios.

• Proxecto de mellora das instalacións para reducir os consumos

• Redución progresiva dos índices de frecuencia e gravidade.

de electricidade e gas nas operacións de transferencia de gnl.
• Redución dun 50% na xeración de residuos perigosos.

Medio ambiente

• Redución dun 23% na xeración de residuos non perigosos.

• Finalización da análise da pegada de carbono da actividade de Reganosa.

• Realización da auditoría enerxética segundo a UNE 216.501.

• Actualización da Análise de risco medioambiental de acordo co estándar establecido na

• Desenvolvemento do Plan de seguimento dos sedimentos
e organismos da franxa litoral próxima á terminal de Mugardos.
• Desenvolvemento de proxectos de mellora ambiental no marco
de Convenio de boas prácticas acordado entre Reganosa
e a Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao.

Guía metodolóxica para a elaboración das Análises de riscos medioambientais para plantas
de gnl, aprobada polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente en 2015.
• Mantemento do Plan de seguimento dos sedimentos e organismos da franxa litoral
próxima á terminal de Mugardos.
• Deseño do Plan de eficiencia enerxética.
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5.1.1
[G4-DMA]

A seguridade
é o primeiro
A seguridade é o principio básico de xestión da compañía. En cada unha das
súas actividades, Reganosa aplica os estándares internacionais máis esixentes
e desenvolve as prácticas necesarias para garantir a seguridade das persoas,
instalacións e do medio ambiente.
A compañía dispón dun Sistema Integrado de Xestión para toda a súa actividade,
revisado anualmente e certificado, entre outros, conforme ao estándar ohsas
18.001 que garante o cumprimento da lexislación en materia de seguridade
e saúde, a súa integración no sistema xeral da empresa, o compromiso de
adecuación e mellora continua e o control dos riscos, adoptando as medidas
necesarias para eliminalos e minimizalos.
Entre os procedementos do Sistema Integrado de Xestión, Reganosa desenvolveu
un método de vixilancia e observación en materia de seguridade, que permite
detectar e levar a cabo accións de mellora tanto no ámbito laboral como industrial,
e inclúe os criterios de comunicación, análise e resposta da organización ante
as incidencias detectadas.
Durante o ano 2015 desenvolveuse o Plan de compromiso de Seguridade e
Saúde, que aplica un programa de prevención na organización e fixa os obxectivos
da compañía para mellorar as condiciones de traballo e protección da saúde,
reforzando o obxectivo de seguridade integrada da empresa.
Tras un diagnóstico inicial, no que se realizou unha análise de riscos laborais e
industriais e dos sistemas de operación e xestión dos traballos do persoal interno
e externo, leváronse a cabo actividades formativas e de concienciación para
todo o persoal en función das necesidades que se detectaron. Ademais, fixáronse
as estratexias, procedementos e estándares de actuación que permitan alcanzar
o nivel de accidentes cero, e establecéronse os mecanismos de seguimento
e control do Plan que aseguren a súa máxima efectividade.
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Sistema de prevención de riscos laborais [G4-DMA]
O Plan de Prevención de Riscos Laborais de Reganosa establece as medidas a integrar nos
procesos operativos e nas condicións e organización do traballo, co fin de asegurar o control
dos riscos en tódalas instalacións.
Reganosa promove a cultura de seguridade entre os seus contratistas, difundindo tódalas
medidas e requisitos técnicos para a realización de actividades nas instalacións ás empresas
colaboradoras. Os contratistas son examinados antes de formalizar a relación contractual
e durante o desenvolvemento da mesma.
O compromiso coa seguridade e a saúde das persoas e o cumprimento exhaustivo das nosas
políticas permitiunos reducir os índices de frecuencia e gravidade do persoal propio con respecto
ao ano 2014 e manter en cero a taxa de enfermidades profesionais. [G4-LA6]
2013

2014

2015

Índice de frecuencia do persoal propio

17,38

8,61

8,17

Índice de gravidade do persoal propio

0,96

2,29

0,56

Índice de absentismo do persoal propio

1,38

3,57

1,48

Índice de frecuencia para traballadores externos

0

0

11,87

Taxa de enfermidades profesionais

0

0

0

Vítimas mortais

0

0

0

Estas cifras tamén son posibles gracias ao esforzo realizado en materia de formación, concienciación
e exercicios de seguridade, que se dirixiron tanto aos profesionais de Reganosa como ás persoas
e empresas externas que desempeñan actividades nas instalacións da compañía.
• 33,6 horas de formación por empregado en materia de seguridade, saúde e medio ambiente.
• 4 simulacros de accidentes na terminal de Mugardos en 2015.
• 100% charlas de seguridade previas para os contratistas que realizan traballos nas nosas instalacións.
Adicionalmente, o Comité de Seguridade e Saúde, composto por dous membros do colectivo de técnicos
e dous dos responsables e directivos de área, reúnese trimestralmente para revisar as actuacións
da empresa en materia de prevención de riscos laborais. [G4-LA5] [G4-LA8]
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Saúde laboral
Reganosa promove hábitos saudables

Tódalas adaptacións tecnolóxicas necesarias

entre os seus profesionais, realizando

nas instalacións sométense a un exhaustivo

recoñecementos médicos periódicos e

procedemento de xestión de cambios no que

impulsando a participación en campañas

se identifican as necesidades de realización

e actividades informativas sobre saúde.

de estudos cuantitativos e cualitativos de
riscos de acordo con estándares internacionais

• 92,85% do persoal someteuse a

de boas prácticas.

recoñecementos médicos en 2015.
• 50% dos operarios de planta recibiron
formación sobre primeiros auxilios.

Ademais, durante o ano 2015, Reganosa
realizou, dentro do seu programa intensivo
de formación en seguridade, catro simulacros

Seguridade das instalacións

nas instalacións da terminal de Mugardos.

[G4-DMA] [G4-PR1] [G4-SO1] [G4-OG13]

Nun deles, comprobou a capacidade de

Reganosa leva a cabo un seguimento

resposta nunha das situacións incluídas

continuo de tódalas súas instalacións mediante

no Plan de Autoprotección e contou coa

os máis avanzados sistemas de monitorización

participación dos remolcadores do Porto de

e control. Ademais, imparte formación sobre

Ferrol, activados pola Autoridade Portuaria.

seguridade e actuación en caso de emerxencia
ao 100% dos contratistas externos que

Igualmente, o persoal do parque de

traballan nas súas instalacións. Igualmente,

bombeiros de Ferrol realiza visitas periódicas

infórmase aos titulares das obras ou terreos

ás instalacións da terminal de Reganosa

por onde discorren os gasodutos sobre as

para coñecer e familiarizarse cos produtos

características e medidas de seguridade

manipulados e cos distintos sistemas contra

aplicables ás infraestruturas.

incendios instalados e participan, co persoal
que integra o equipo de intervención
da compañía, nas xornadas de formación
contra incendios.

Simulacro realizado na terminal de Mugardos
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5.1.2
[G4-DMA]
[G4-EN7]

Coidado do
medio ambiente
Reganosa é unha compañía que coida o medio ambiente. O noso compromiso

Control de consumos

vai máis alá do respecto á lexislación ambiental. Preocúpannos os recursos

Reganosa utiliza enerxía e materiais auxiliares para desenvolver as actividades

naturais que nos rodean e queremos contribuír ao seu mantemento e mellora

e servizos prestados nas súas instalacións. Anualmente, na auditoría do Sistema

a través das nosas accións.

Integrado de Xestión, realízase un control do rexistro destes consumos e lévase
a cabo unha comparativa cos de anos precedentes para avaliar a tendencia,

Por iso, a compañía certificouse conforme aos estándares máis esixentes:

comprobar a eficiencia dos procesos e fixar os obxectivos e medidas necesarias

a norma internacional iso 14.001 e o sistema europeo de Ecoxestión e

para os seguintes exercicios.

Ecoauditorías emas. A aplicación do Sistema de Xestión Integrado de acordo
con estas normas asegura unha xestión ambiental avanzada, o cumprimento
de tódalas previsións normativas e a sistematización dos procedementos
e pautas ambientais. Baixo este estándar, Reganosa asumiu un compromiso
de mellora continua para prever e minimizar os impactos asociados
á súa actividade. [G4-DMA] [G4-SO1]
A compañía establece un sistema de control que inclúe procedementos e
estudos periódicos facultativos e accións formativas entre o persoal. Ademais,
Reganosa asume obxectivos específicos na súa Declaración Ambiental anual
para reducir as emisión e os consumos de auga, enerxía e materiais e para
optimizar os procesos de xestión de residuos.
Todo o desempeño ambiental realízase con transparencia. A compañía
estableceu diversas canles de comunicación que permiten dar resposta
ás solicitudes de información de tódalas partes interesadas no seu
funcionamento. A través da Declaración Ambiental anual infórmase a tódolos
grupos de interese sobre os aspectos medioambientais da xestión e tódalas
dúbidas e suxestións poden dirixirse á canle de comunicación habilitada
na web www.reganosa.com/gl.
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Consumo
enerxético
[G4-DMA]
[G4-EN3]
[G4-EN5]
[G4-EN6)
[G4-EN7]

Durante o ano 2015 Reganosa tivo un consumo de
gas natural de 51.821 GJ. Adicionalmente, consumíronse
76.684 GJ de electricidade e 439 GJ de gasóleo.
Ao longo do período 2013-2015, o consumo

222

enerxético total en Reganosa foi de 883.481 GJ.

62.982

O incremento experimentado en 2014 debeuse
fundamentalmente aos días de operación por debaixo

257

do mínimo técnico e ás paradas de planta, que fan

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

necesaria a queima de gas natural.

Consumo enerxético total

72.575

443.329

175.172
2013

2014

0,385

439
76.684
51.821
2015

(GJ/t)

0,198

Intensidade enerxética total

2013

(GJ/t)

0,140
2013

2014

2015

0,0580

0,0460

0,0704

2013

2014

2015

0,118
2014

2015

Gas natural
O consumo de gas natural prodúcese nos momentos nos
que as instalacións operan por debaixo do mínimo técnico
e nas paradas de planta programadas no tempo. No ano
2015 reducíronse considerablemente os autoconsumos de
gas natural con respecto a 2014 porque, mantendo os valores
de actividade global da terminal, dedicouse menor cantidade
de gas natural ás operacións de trasvasamento de gnl a

443.329

buques e regasificáronse máis. Isto sumado ádistribución
das paradas de planta en períodos máis curtos de tempo
permitiron a redución.

(GJ)

175.172

0,337
51.821

Consumo de gas natural

2013

2014

2015

Intensidade enerxética
(consumo de gas natural)

(GJ)

72.575

62.986

76.684

(GJ/t)

2013

2014

2015

0,048

Electricidade
Emprégase principalmente para o funcionamento dos
equipos da terminal de gnl. Actualmente, a electricidade
constitúe o primeiro consumo enerxético por importancia.
O uso de electricidade experimentou un lixeiro aumento
no que inflúe principalmente o incremento da actividade
de regasificación.

Consumo de electricidade

Intensidade enerxética
(electricidade)
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Gasóleo
En 2015, o uso de gasóleo supuxo o 0,34% do consumo
enerxético total e orixinouse fundamentalmente nas
probas de funcionamento dos motores de emerxencia

Consumo de
materiais
[G4-DMA]
[G4-EN1]

0,000403

439

da terminal de Mugardos. Tamén se inclúen os consumos

(GJ)

de combustible da frota de vehículos da empresa.

Consumo de gasóleo

257

222

2013

2014

O tht é un composto empregado como odorífero na rede
de transporte de gas natural por motivos de seguridade.
A súa concentración no gasoduto vén determinada pola
17,77

realizada. En 2015 produciuse un aumento do consumo

(t)

debido ao incremento da actividade de regasificación.

THT

2013

13,02
2014

18,75

2015

Nitróxeno
O seu consumo está relacionado cos inertizados de equipos
que se realizan antes e despois das tarefas de mantemento,
así como co varrido e baleirado dos brazos ao finalizar as
operacións de carga e descarga do gnl dos buques e carga
de cisternas. En 2015, produciuse unha diminución no

353,29

seu consumo debido á tipoloxía dos servizos e ás labores

(t)

de mantemento realizadas.

Nitróxeno

228,72

272,02

2013

2014

2015

6,13

3,33

6,10

2013

2014

2015

Bisulfito sódico
Este composto utilízase na planta para neutralizar o
hipoclorito sódico utilizado dentro do circuíto de auga
de mar. Á súa vez, o hipoclorito sódico xérase de maneira
continua nunha planta de electrocloración ao comezo do
circuíto e serve para evitar a formación de microorganismos

(t)

no interior de tubaxes e equipos.

Bisulfito sódico

0,000169

2013

2014

(GJ/t)
2015

THT (Tetrahidrotiofeno)

normativa e o seu consumo está ligado á regasificación

0,000205
Intensidade enerxética
(gasóleo)

2015
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Consumo
de auga
[G4-DMA]
[G4-EN8]
[G4-EN9]
[G4-EN22]

Auga para servizos nas instalacións
O consumo de auga realízase principalmente nos usos
principais e na limpeza. Tamén se inclúen os usos sanitarios
e auxiliares. O aumento do consumo en 2015 debeuse
principalmente ao uso de equipos de reserva para as
funcións de climatización e presurización de salas,

(m3)

os cales utilizan auga en continuo como refrixerante.

Consumo de auga potable

701

615

2.180

2013

2014

2015

Auga de mar
A terminal utiliza auga de mar no seu proceso de
regasificación para aumentar a temperatura do gnl e

34.874.355

32.709.056
24.795.265

conseguir o seu cambio de fase líquido a gas. O volume

Límite máximo: 0,1 mg/l

empregado devólvese integramente ao medio mariño

(m3)

cunha mínima diminución da súa temperatura. No ano

Captación de auga de mar

2013

2014

2015

Diminución da temperatura

2013

2014

2015

(ºC)

-4,36

-4,20

-4,43

2015 prodúcese un incremento do uso de auga de mar polo
aumento da actividade de regasificación. Os parámetros de
cloro e temperatura de auga devolta ao mar atópanse moi
por debaixo dos límites establecidos.

Límite máximo: -6 ºC

(mg/l)

0,011

0,011

Cloro residual

2013

2014

0,025
2015
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Emisións
[G4-DMA]
[G4-EN15]
[G4-EN16]
[G4-EN21]

Emisións de gei
Reganosa desenvolve as verificacións de control
atmosférico anuais previstas no Regulamento (ue)
601/2012. As emisións directas (Alcance 1 segundo o
estándar ghg Protocol) xéranse pola combustión de gas
natural de autoconsumo e polo consumo de gasóleo nos
motores auxiliares dos equipos da terminal. As emisións,
de acordo co citado Regulamento, calcúlanse sobre a
base de fontes fixas por xeración, polo que non está incluído
o consumo da frota de vehículos. As emisións indirectas
de gases de efecto invernadoiro (Alcance 2 segundo o

(t)

estándar ghg Protocol) correspondentes á xeración de

9.723

Emisións alcance 1

2013

24.846
2014

3.432

(t)

2015

Emisións alcance 2

electricidade consumida mantiveron unha tendencia

6.753

5.861

6.348

1
2013*

2
2014*

3
2015*

* En 2013 e 2014 utilizouse 335 grCO2/KWh, último factor publicado por unesa para 2011.
*3 En 2015 utilizouse 298 grCO2/KWh, último factor publicado por unesa para 2014.
1e2

estable no período 2013-2015.

Emisións doutros gases
En 2015, as emisións de NOx no vaporizador de

Xestión de
residuos
[G4-DMA]
[G4-EN23]
[G4-EN25]

197

combustión somerxida da terminal de Mugardos

(kg)

alcanzaron un mínimo ata situarse en 44 kg.

NOx		

135,5
44

2013

2014

2015

5,21

0,59

2014

2015

3,16

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

42,61

residuos non perigosos en 2013 debeuse á limpeza

Residuos non perigosos (t)
Residuos perigosos (t)

das balsas e arquetas.

Residuos xerados

e o 98% dos residuos non perigosos foron destinados
a procesos de recuperación e reciclado.

5,64

2,83

5,83

4,48

2013

2014

2015

(t)

5,79

6,26

6,719

(t)

Residuos destinados a reciclaxe

2013

2014

2015

Residuos destinados a vertedoiro

A compañía recicla e reutiliza os residuos sempre que
é posible. No ano 2015, o 83% dos residuos perigosos

39,98

2013
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Iniciativas colaborativas para
mellorar o noso desempeño
ambiental [G4-15]
Convenio en materia
de boas prácticas ambientais,
acordado entre apfsc e Reganosa.

Boas Prácticas ambientais aprobada por Portos do

Estudo de «Seguimento periódico da
evolución das comunidades bentónicas
infralitorais da enseada de Santa Lucía»
desempeñado pola Estación de Bioloxía
Mariña da Graña, da Universidade de
Santiago de Compostela.

Estado e a aplicar sistemas de mellora continua no

[G4-DMA] [G4-EN9] [G4-EN12] [G4-OG4] [G4-EN26]

control das operacións e tarefas de mantemento.

Desde o ano 2006, Reganosa elabora, de forma voluntaria

Mediante a sinatura deste Convenio en 2013, Reganosa
comprometeuse a cumprir o establecido na Guía de

e con carácter bimestral, un estudo dirixido ao seguimento
Como medida de verificación, realízase un seguimento

periódico da composición e estrutura das comunidades

e revisión anual no que se esixe á compañía, entre outros

bentónicas infralitorais da enseada de Santa Lucía.

requisitos, manter a certificación do seu sistema de xestión
ambiental segundo a norma internacional ISO 14.001 e

As análises permiten realizar un control da evolución destas

o Regulamento EMAS e desempeñar o seu compromiso

comunidades e avaliar o substrato, a cantidade de materia

de mellora continua a través de investimentos ambientais.

orgánica depositada e a influencia que ten o hidrodinamismo
do vertido de Reganosa nos procesos de sedimentación.
Os resultados demostran que o vertido non afecta ni
á composición nin á estrutura das comunidades
bentónicas situadas nas inmediacións da terminal.
Ademais, a comparación con datos históricos do estado
dos sistemas de microorganismos (anteriores á presencia
de Reganosa), acreditou igualmente a inexistencia
de impacto da terminal no medio mariño.
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5.2 Compromiso coas
comunidades
e a contorna
Reganosa, a través do desempeño 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.

5.2.1

Xeración de
riqueza e actividade
Valor económico
directo distribuído
por Reganosa

Contribución económica
indirecta da nosa actividade
[G4-DMA] [G4-EC7] [G4-EC8]

A actividade de Reganosa xera importantes impactos indirectos:

[G4-12] [G4-EC1] [G4-EC8]

6,3 M€ de valor distribuído á sociedade vía imposto.
3,8 M€ de valor distribuído a empregados.
2,0 M€ en investimento social na comunidade.
7,9 M€ de valor distribuído a provedores.
9,7 M€ de valor distribuído a provedores de capital.

Favorece a eficiencia produtiva das
industrias do noroeste peninsular.

Incrementa os tráficos portuarios.
O valor económico xerado derivado do tráfico

Máis do 90% das operacións de carga de

portuario en 2015 ascende a 7.714.984 M €.

cisternas dirixiuse a industrias e empresas.
O cambio de combustible nos seus procesos propiciou

Reforza a actividade doutros sectores.

unha mellora da súa competitividade en termos de

A contratación de provedores xera emprego indirecto,

aforro en custos, ademais dunha considerable redución

favorecendo especialmente o desenvolvemento

das emisións de CO2. En concreto, a redución de

económico das comunidades locais, dado que se

emisións debido ao cambio de combustible

contratou en Galicia o 52,19% dos servizos e obras

alcanzou en 2015 as 34.854 tCO2eq.

en 2015. [G4-EC9]
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5.2.2

Compromiso social

[G4-DMA]
[G4-EC8]

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.

Desempeño en 2015
• Finalización dos traballos de construción do Centro de Interpretación
que alberga os restos arqueolóxicos do xacemento romano de Caldoval.
• Colaboracións con Universidades e centros educativos
en programas formativos e de investigación.
• Investimento no programa de bolsas e prácticas para
perfís de formación profesional e titulados universitarios.
• Patrocinio de actividades sociais, culturais e deportivas.
• Convocatoria da XV Edición de arte Reganosa.
• Desenvolvemento do programa de reunións e visitas ás instalacións da terminal de Mugardos.

Obxectivos para 2016
• Colaboración para a apertura ao público, xestión e mantemento do Centro de
Interpretación que alberga os restos arqueolóxicos do xacemento romano de Caldoval.
• Aprobación do Programa de patrocinios.
• Aprobación do Programa de voluntariado corporativo.
• Mantemento do programa de bolsas e prácticas formativas.
• Cooperación con Universidades e centros educativos en programas formativos e de investigación.
• Colaboración activa en xornadas, seminarios e conferencias do sector.
• Mantemento do programa de reunións e visitas ás instalacións da terminal de Mugardos.
• Elaboración do Plan estratéxico de sustentabilidade.
• Sinatura dun convenio para o apoio á aula de simulación e formación continuada no ámbito
do soporte vital e técnicas asistenciais de centros hospitalarios da comunidade local declarada
de Interese Galego por orde da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
• Convocatoria da XVI Edición de arte Reganosa.
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Promoción do coñecemento
e a investigación científica
A compañía colabora con distintas universidades, escolas
de negocios e centros de estudo en Galicia. Deste modo,
contribúe ao desenvolvemento da investigación, á xeración
de coñecemento técnico e á formación de estudantes.

Desenvolvemento dunha ferramenta
de modelado da rede gasista (ganeso).

Programas de formación con
universidades e centros educativos

Programas de
bolsas e prácticas

Este proxecto de investigación desenvolveuse entre

Reganosa mantén unha colaboración continua con

Para atraer o talento e fomentar a formación e inserción

Reganosa e o Departamento de Estadística e Matemática

centros educativos e universidades galegas. Os directivos

laboral dos mozos, Reganosa desenvolve un programa

Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela

e profesionais da compañía imparten clases en distintos

anual que permite a alumnos universitarios e de formación

(USC) e está dirixido polo catedrático de Matemática

másteres universitarios (MBA e Máster en Loxística e

profesional beneficiarse de prácticas e bolsas na compañía.

Aplicada D. Alfredo Bermúdez de Castro.

Transporte na Universidade de A Coruña e o Máster

No período 2013-2015, 54 estudantes e novos titulados

Interuniversitario en Técnicas Estadísticas entre as

participaron neste programa, nas áreas de produción,

Mediante o modelado matemático, elaborouse

universidades de Vigo, A Coruña e Santiago), grados de

finanzas, asesoría xurídica, desenvolvemento, laboratorio

unha ferramenta de simulación e optimización do

enxeñería, escolas de formación profesional, no Instituto

e contratación.

comportamento físico da rede española de gasodutos de

Matemático de Tecnoloxía Industrial (ITMATI) e en varios

transporte primario. Igualmente, o software pode simular

institutos de ensinanza secundaria, entre outras institucións.

a rede de transporte gasista de calquera país do mundo.
A ferramenta pode replicar redes complexas de gasodutos
con tódolos seus elementos (estacións de compresión,
posicións de válvulas, plantas de GNL e licuefacción,
almacenamentos subterráneos, etc) e pode considerar
calquera situación de demanda e condicións de operación.
Os resultados das simulacións permiten tomar decisións
sobre planificación enerxética e desenvolvemento
de infraestruturas, operación do sistema, políticas
regulatorias e metodoloxías de tarifas.
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Accións culturais
e deportivas
[G4-EC7] [G4-EC8] [G4-SO1]

Patrocinios

A selección dos proxectos nos que se colabora realízase

Reganosa apoia e patrocina actividades sociais e iniciativas

mediante a identificación das necesidades da contorna,

solidarias con tres obxectivos fundamentais: acción social,

de forma proactiva ou a través da recepción de peticións

fomento do deporte e hábitos saludables e promoción

dos axentes interesados. O Comité de Dirección encárgase

artística e cultural.

de valorar as iniciativas e aprobar as colaboracións
que se axusten aos principios e á cultura da compañía
e son susceptibles de xerar valor e impactos positivos
na comunidade. No ano 2015, Reganosa dedicou
121.300 euros en forma de doazóns e patrocinios.
As entidades beneficiadas por estas contribucións no
programa de fomento do deporte e hábitos saludables
contan con 6.264 socios e beneficiarios.
.
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Principais actividades e asociacións
patrocinadas por Reganosa en 2015
• Club do mar de Mugardos.
• Racing de Ferrol Club de fútbol.
• S.D.G. Galicia de Mugardos.
• Asociación de amas de casa de Mugardos.
• Segunda edición dos Premios Galicia de Enerxía.
• Green Energy Ports Conference.
• IV Congreso Gasnam.
• Promoción turística do concello de Mugardos.
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O proxecto para a posta en valor dos
restos arqueolóxicos do xacemento de Caldoval

XV Edición de arte Reganosa

Reganosa finalizou en 2015 a construción do Centro de Interpretación do xacemento de

selección de artistas galegos das disciplinas de pintura, escultura, collage e fotografía,

Caldoval. Esta iniciativa, desenvolvida xunto coa Xunta de Galicia e o concello de Mugardos,

escollidos en base ao seu traballo e traxectoria. A temática da Convocatoria foi

puxo en valor os restos arqueolóxicos do xacemento romano, que proceden do século II.

o ambiente da empresa Reganosa.

A compañía, un ano máis, convocou a Edición de Arte Reganosa, á que invitou a unha

Para iso, no ano 2010 firmouse un Convenio de colaboración coa Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria e co concello de Mugardos, co obxectivo de construír

A obra seleccionada, de David Catá, entrou a formar parte da Colección de

na comunidade local a primeira infraestrutura cultural en Galicia que expuxese a actividade

arte Reganosa e, a partir dela, produciuse unha serie limitada de exemplares.

deportiva no mundo romano.
O apoio proporcionado por Reganosa neste proxecto consistiu nunha achega económica
total de 2.9 millóns de euros. En decembro de 2015 finalizaron as labores de musealización
e a urbanización da contorna.
No proxecto traballaron museólogos, arqueólogos e restauradores de recoñecida
traxectoria. Os restos, consistentes en parte dun complexo con funcións de recreo, unha
zona termal e unha palestra con espazo porticado, móstranse na actualidade nun edificio
singular, que recrea as condicións topográficas que permiten contemplalos na súa posición
orixinal. O centro foi deseñado polo arquitecto Alfonso Penela, cuxa proposta foi seleccionada
trala realización dun concurso de ideas. Durante o ano 2016, a infraestrutura porase
a disposición da comunidade.
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5.3 Creación de valor
para os nosos
accionistas
(G4-DMA]
[G4-EC1]

Reganosa mantivo en 2015 a súa solvencia e resultados. Este ano, o segundo trala
reforma gasista, os ingresos regulados medraron un 5,6% con respecto a 2014, situándose

57,99

56,41

59,58

2013

2014

2015

46,38

44,88

47,32

ebitda		

2013

2014

2015

(millóns €)

12,89

12,01

15,50

Beneficio neto

2013

2014

2015

en 59,58 millóns de euros. O ebitda alcanzou a cifra de 47,32 millóns de euros e o beneficio

(millóns €)

neto ascendeu a 15,50 millóns de euros.

Ingresos

Para minimizar o impacto dos recortes na retribución regulada, e en liña con exercicios
anteriores, maximizáronse os esforzos en eficiencia a través dun plan de control de custos
e optimización dos procesos operativos.

(millóns €)

59, 58 M€ ingresos regulados.
47,32 M€ ebitda.
15,50 M€ beneficio neto.
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5.4 Ambiente
laboral
[G4-DMA]
[G4-10]

Reganosa promove un ambiente de traballo, cuxos eixes
fundamentais son a seguridade, o respecto ás persoas, a
igualdade de oportunidades, o desenvolvemento profesional
e a retención de talento. A compañía ten na actualidade un
cadro de persoal cunha idade media de 41,7 anos, constituída
por un 48,5% de titulados superiores e medios e cunha taxa
de rotación de 0.
[G4-LA1] [G4-LA12].

Homes
Mulleres
Nº de empregados

67

69

70

14

14

15

53

55

55

2013

2014

2015

28
2M

19

8M
26H

11

H (Homes)
M (Mulleres)
<30 (anos)
30-50 (anos)
> 50 (anos)
Cadro de persoal

		

3M
4
0

4H

2

8H

2M

Operarios e
Técnicos
administrativos		

11H

4
4H

2
0

2H

Responsables
e directivos
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Prestacións sociais
Reganosa ofrece aos seus empregados seguros médicos
e de vida, facilita a adopción das baixas por maternidade
e paternidade, incluíndo a modificación e adaptación das
condicións de traballo, e establece reducións de xornada
laboral en caso de ser necesarias. Ademais, establécense
mecanismos de conciliación a través do teletraballo e
implantouse un horario de xornada continua para todo
o persoal non sometido a quendas. [G4-LA2] [G4-EC1]

Formación e desenvolvemento profesional
Formación e desenvolvemento profesional. Os planes
de formación son unha parte fundamental da política

197

de recursos humanos. Procúrase o mantemento do
alto nivel formativo dos profesionais, a actualización dos

72M

seus coñecementos xerais e específicos e a dotación de

130

coñecementos que lles permitan dar resposta a tódalas
93
8M

[G4-DMA]

formación en idiomas durante todo o ano, asisten a
cursos de especialización e teñen acceso á realización
de programas máster. [G4-LA9] [G4-LA10]

2013 (horas/empregado)
2014 (horas/empregado)
2015 (horas/empregado)
Media de horas de formación
impartidas aos empregados
[G4-LA9]

20M 44
85H

35M

30H

125H

30M
94H

83H

14M
46H

36M
73

72

66

H (Homes)
M (Mulleres)

136
24M

63M

necesidades que puideran xurdir no seu posto de traballo.

Igualmente, os profesionais de Reganosa reciben

146

37H

Operarios e
Técnicos
administrativos		

112H

43H
Responsables
e directivos
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Sistema de avaliación por competencias

Estes mesmos criterios esténdense tamén á política

O sistema de xestión por competencias que a compañía ten

salarial, a cal establece criterios diferenciadores en base a

implantado é unha valiosa ferramenta que permite guiar as

méritos e grao de responsabilidade dentro da organización.

carreiras profesionais e detecta necesidades de formación en

Adicionalmente, a remuneración variable está ligada á

competencias e habilidades clave para cada posto de traballo

consecución de obxectivos individuais e corporativos.

e perfil. [G4-LA11]
A retribución media dos empregados de Reganosa
Ademais, o mecanismo de xestión por competencias permite

sitúase por riba do dobre do salario mínimo e establécense

promocionar aos traballadores en base aos seus méritos e

bandas salariais que aseguren a equidade interna e sexan

capacidades. De esta maneira, garántese a igualdade de

competitivas para fomentar a captación e la retención

oportunidades de acceso a postos, eliminando calquera

de talento.

discriminación en base a sexo, idade, relixión e calquera outro
criterio distinto ao desempeño, para tódalas categorías profesionais.

Perspectivas 2016
Durante o ano 2016, Reganosa desenvolverá o seu Plan

O respecto á diversidade e a prevención de calquera tipo de

de recursos para identificar as necesidades de formación

discriminación, tanto nos procesos de selección e contratación

e incorporación de perfís profesionais na compañía,

como no desenvolvemento da carreira profesional, regúlase

co fin de desenvolver os obxectivos establecidos no

no Código Ético e de Conduta da compañía. [G4-DMA]

Plan Estratéxico.

O 90% do persoal
recibiu avaliacións do
desempeño en 2015
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5.5 Orientación
ao cliente
Manter a satisfacción dos clientes é unha prioridade

Con obxecto de garantir o acceso de terceiros á rede,

recollida na Política de Calidade. Reganosa axusta os seus

Reganosa publica información clara e detallada sobre os

servizos ás súas necesidades e focaliza esforzos no eficiencia
74

operativa e na mellora continua dos seus procesos.

76

83

servizos que ofrece a través da súa web, especificando
tódalas cuestións técnicas necesarias. Ademais, a través
dunha ferramenta común para tódolos TSO (modelo de

A compañía conta coa certificación ISO 9.001 para tódalas

(%)

súas actividades, que acredita a implantación continua

Grado de stisfacción

transparencia) facilita información sobre a xestión da
2013

2014

2015

dos sistemas e recursos necesarios para verificar e mellorar
o rendemento e a eficiencia de tódalas súas actividades.
Ademais, no exercicio 2015 realizouse a auditoría de
acreditación do cumprimento da norma internacional
ISO 17.025 que verifica a adopción dos máximos estándares
e requisitos de calidade dos laboratorios de ensaio
e de calibración na compañía.
Co fin de coñecer a opinión e necesidades dos clientes
sobre as operacións e servizos prestados, a compañía
realiza de maneira periódica enquisas de satisfacción.
A partir das respostas, Reganosa identifica aspectos de
mellora e contrasta expectativas, o que lle permite adoptar
novas medidas e deseñar accións que ofrezan un servizo
cada vez máis satisfactorio.

O 100%
dos clientes
recibiron enquisas
en 2015

rede de transporte da compañía.
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5.6 Xestión da
cadea de subministración
[G4-DMA]
[G4-EC9]

A cadea de subministración de Reganosa está integrada por:
• Provedores de materiais e equipos.
• Provedores de obras e servizos necesarios para a construción, operación e mantemento das infraestruturas. [G4-12]

Tipoloxía de
provedores
en 2015
[G4-12]
[G4-EC9]
[G4-EN32]
[G4-LA14]
[G4-HR10]
[G4-SO9]

Reganosa dispón dun procedemento de homologación de provedores, co fin de
comprobar o seu desempeño en materia laboral, ambiental, técnica, de calidade e

8,37%

seguridade, e nos aspectos de responsabilidade social corporativa, de forma que se

28,47%

comprobe a súa idoneidade para participar nos procedementos de licitación. En 2015,
12 novos provedores foron homologados seguindo este procedemento.
Igualmente, recorre a unha base de datos de rexistro de provedores externa (Repro)

52,19%

39,42%

requisitos legais. Unha vez adxudicadas as licitacións, Reganosa establece nos contratos
acordos de nivel de servizo a través dos que mide a calidade do servizo prestado.

Homologación
de provedores
[G4-DMA]
[G4-EN33]
[G4-LA15]
[G4-HR11]
[G4-SO10]

71,53%

para comprobar o cumprimento dos criterios establecidos e asegurar que cumpren cos
Comunidade autónoma
Nacional
Internacional

Homologación:
• Disposición por parte dos provedores de sistemas de xestión ambiental, de seguridade e de calidade.

Materiais e equipos
Obras e servizos

52,19% de
provedores
galegos

• Cumprimento de requisitos legais.
• Capacidades técnicas e credenciais.
• Respecto ao Pacto Mundial de Nacións Unidas e á Declaración Universal de Dereitos Humanos.

Selección:

Avaliación:

As adxudicacións realízanse aos provedores

Avaliacións periódicas e auditorías a través dos acordos de nivel de servizo

con mellor cualificación técnica e económica.

nas que se miden factores coma a calidade do servizo e as faltas incorridas.
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5.7 Relacións cos nosos
grupos de interese
Desempeño en 2015

Obxectivos para 2016

• Lanzamento da Canle Ética.

• Aprobación do Plan de comunicación con grupos de interese.

• Creación do Comité de Ética.

• Informar sobre o desempeño da compañía durante o exercicio mediante

• Lanzamento da nova web corporativa de Reganosa.

a elaboración do primeiro informe anual integrado.

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

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

• Informar sobre o desempeño da compañía durante o exercicio mediante

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

a elaboración do Informe de Sustentabilidade 2015.
• Desenvolvemento do programa de visitas ás instalacións da terminal
de Mugardos.

Clientes
Accionistas

Administracións
públicas e autoridades
reguladoras

Reganosa

Reganosa ten a firme convicción de que un dos maiores valores que pode
aportar aos seus grupos de interese é a a xeración de confianza e, para iso,
establece canles que permitan unha comunicación fácil, transparente e honesta.
A aspiración da compañía é entender as necesidades e expectativas dos grupos
de interese e, desde este coñecemento, desenvolver unha estratexia operativa

Comunidades
locais

Empregados

e sustentable que permita dar resposta a tódolos intereses dos grupos, persoas
e entidades cos que se relaciona. Ademais, identificar as opinións e preferencias
dos grupos de interese é unha valiosa ferramenta de avaliación, que fai posible
un procedemento de mellora continua.
A compañía identifica de maneira constante a estes grupos, analiza as
cuestións relevantes para eles, establece un procedemento de comunicación
continuo e leva a cabo un seguimento periódico para poder responder
adecuadamente ás súas demandas.

Medios de
comunicación

Entidades
financeiras

Asociacións
sectoriais
Provedores
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Relación cos
grupos de interese
O compromiso de Reganosa cos seus grupos de interese
reflíctese no seu esforzo por manter un contacto fluído
e por identificar os asuntos relevantes para cada un deles.
Para xestionar os procesos de comunicación con estes
grupos, a compañía desenvolveu canles específicas
adaptadas ás súas características. A través delas,
trátanse todos os aspectos relevantes para ambas
as partes, dialógase e realízanse propostas.
[G4-16] (G4-24) (G4-25) [G4-26] [G4-27] [G4-37] [G4-DMA] [G4- SO1]

Grupo de interese

Mecanismos de relación

Administracións Públicas
e Autoridades reguladoras
			
		
			

O carácter regulado da actividade implica un contacto continuo con estas institucións. As súas consultas e opinións forman parte da actividade diaria da compañía.

		
Clientes		
		
			

Reunións periódicas.
Seminarios e conferencias sectoriais.
Información remitida para cumprir as obrigas legais.
Enquisas de calidade.
Reunións periódicas para dar resposta a tódolos seus intereses e necesidades.

		

Na web de Reganosa incúese información para o desenvolvemento das operacións.

		

Seminarios e conferencias sectoriais.

Empregados		
		
			
		
			

Reunións periódicas e por solicitude dos traballadores que conforman o Comité da Empresa.
Intranet.
Área de recursos humanos.

		

Redes sociais.

		

Canle Ética.
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Grupo de interese

Mecanismos de relación

Comunidades locais
			
			
		
			
		
			

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

		

Noticias de prensa.

		

Canle de comunicación na web.

			

Canle Ética.

Accionistas		

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

Provedores		
		
		

Os provedores manteñen unha comunicación directa coa área de contratación á que podes trasladar calquera suxestión ou consulta.

Medios de comunicación
			
		
		
		
		
Asociacións sectoriais
		
		
		
		
		
		
Entidades financeiras
		
		

Web corporativa.
Reganosa mantén unha relación de confianza e transparencia cos medios de comunicación, cos que se comunica en todo momento. A Dirección de Reganosa celebra entrevistas con
representantes destes medios aos que lles ofrece información sobre o desempeño da empresa.
Web corporativa.
Redes sociais.
Reganosa organiza reunións periódicas cos representantes e integrantes das asociacións ás que pertence ou forma parte dos seus órganos de goberno.
Grupos de traballo.
Xornadas, foros e conferencias.
Enquisas e trámites de información pública.
Envío regular de información.
Información financeira publicada.
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5.8 Perspectivas
de negocio
Desempeño en 2015
• Desenvolvemento da enxeñería para a construción dun buque
de subministración de gnl como combustible no marco do
Convenio asinado entre a Consellería de Economía e Industria
da Xunta de Galicia e Reganosa, para o fomento do gas natural
licuado como combustible marítimo.
• Finalización dos estudos para o proxecto «Hub de gnl no
noroeste da Península Ibérica», financiado pola Comisión
Europea.
• Maior factor de utilización entre as plantas de regasificación
en España (36%).

• Presentación do proxecto «Hub de gnl no noroeste da Península Ibérica»
na 26º Conferencia Mundial do Gas.
• Incorporación dunha nova funcionalidade a ganeso que permite realizar
un seguimento da rede a tempo real e medicións da calidade do gas.
• Participación na iniciativa core lngas hive, presentada na
Convocatoria multianual do programa cef (Connecting Europe Facility).
• Cursos especializados sobre gas natural licuado en colaboración con diversas
asociacións do sector.
• Desenvolvemento do Plan de actuacións de mantemento das instalacións.
28.242 horas de actuacións.

• Organización e participación en diversos eventos do sector
relacionados coa promoción do gas natural como combustible.

Obxectivos para 2016
• Participación en diversos proxectos de desenvolvemento
de infraestruturas gasistas a nivel internacional aportando
o coñecemento e a experiencia da compañía.
• Impulso do proxecto tecnolóxico de innovación
en redes Smart Grids.

• Participación na elaboración das normas que desenvolvan
o mercado organizado de gas.
• Desenvolvemento de tódalas infraestruturas necesarias para crear
o «Hub de gnl no noroeste da Península Ibérica».
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1

Business As Usual: Como TSO, Reganosa centra

Neste sentido, o Plan de eficiencia enerxética é un driver

unha parte importante dos seus obxectivos en

estratéxico que ten como obxectivo reducir os consumos

optimizar o desenvolvemento, operación e

enerxéticos (ata un 20%) e as emisións (obxectivo cero)

mantemento das infraestruturas no sistema gasista

e adoptar as melloras tecnolóxicas que minimicen

español, adaptando a súa operativa ás esixencias do

as incertezas de mediciónn.

ambiente sectorial e poñendo especial atención no

Plan
Estratéxico
2016-2020
O Consello de
Administración de Reganosa

Estratexia
de Reganosa

2

seguimento e desenvolvemento do marco regulatorio

Obxectivo: asegurar un negocio ambiental e

e na xestión eficiente da súa actividade.

economicamente sustentable, robusto, flexible e eficiente.

Crecemento nacional e internacional: Reganosa continuará examinando o mercado nacional e internacional

aprobou en decembro de

na busca de novas oportunidades de investimento e colaboración que encaixen dentro dos seus parámetros

2015 o Plan Estratéxico

financeiros e estratéxicos.

para el período 2016 – 2020
que establece as liñas

Estratexias básicas:

que permitan á compañía

• Promoción nos procesos de planificación dun sistema seguro, eficiente e flexible preparado para asumir os

afrontar os retos futuros.

retos do futuro.
• Fomento do desenvolvemento das infraestruturas que posibiliten a implantación dun hub de gnl no noroeste

Liñas
estratéxicas

peninsular, proporcionando o acceso a un combustible máis limpo e competitivo.
• Ampliación do negocio levando a cabo actividades non reguladas en relación co deseño, a construción, operación

El Plan establece tres liñas

e mantemento de infraestruturas gasistas, participando en proxectos nacionais e internacionais.

de actuación sobre as que
Reganosa construirá o seu

Obxectivo: utilizar o coñecemento e a experiencia de Reganosa na operación e promoción de infraestruturas gasistas

futuro desenvolvemento:

como panca de crecemento.

3

Innovación: A compañía continuará investindo en plataformas de innovación que aporten valor ao negocio actual e
doten a Reganosa dun coñecemento diferencial.
Obxectivo: desenvolver e potenciar as capacidades de Reganosa.
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Hub de gnl
no noroeste da
Península Ibérica
(G4-EC2)

Durante o ano 2015, realizáronse tódolos estudos

Ese apoio europeo reforzouse en 2015 coa aprobación

necesarios para desenvolver o proxecto; o mercado

do proxecto para o fomento do GNL como combustible

e a demanda, condicións de navegación, procedementos

CORE LNGas hive, adxudicado pola Comisión Europea na

de transvasamento, elementos para crear a cadea de

convocatoria multianual do programa «Conectar Europa» (CEF).

subministración, adaptacións técnicas necesarias na terminal
de Mugardos e marco regulatorio. Actualmente, tódalas

Esta iniciativa, que engloba varias infraestruturas, dispón dun

infraestruturas necesarias foron incluídas no TYNDP.

orzamento total de 33,3 millóns de euros, dos que a Comisión

Reganosa recibiu en 2014 unha axuda financeira

Europea financia o 50%. Reganosa participa xunto a outros

da Comisión Europea, no marco do programa TEN-T,

A implantación dun hub no noroeste da península,

socios co obxectivo de desenvolver unha cadea loxística segura

para realizar os estudos de deseño das infraestruturas,

no centro das rutas atlánticas, sería unha panca de

e eficiente para a subministración do GNL como combustible

instalacións e procedementos necesarios para implantar

crecemento para a comunidade galega e situarían ao

no sector transporte e, en particular, no ámbito marítimo.

un centro de subministración de GNL como combustible en

Porto de Ferrol como un referente na subministración de

Galicia, que axude a reducir o uso e o impacto ambiental dos

GNL. Un combustible máis limpo e a menor custo impactará

carburantes derivados do petróleo. Reganosa participa neste

na produtividade das empresas e o aumento do tráfico

proxecto xunto coa APFSC, o INEGA, a USC e Navantia, S.A.

portuario xerará importantes sinerxías.
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A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía

O buque deseñado ten 119,35 metros de eslora e 20,5 de manga.

e Industria, e Reganosa asinaron en 2015 un Convenio para

O sistema de almacenamento garda unha relación óptima entre

o fomento do gas natural licuado como combustible marítimo.

a capacidade de GNL transportado e o reducido peso e tamaño do

Froito desta colaboración, empresas especializadas de

propio barco, o que implica un mellor rendemento enerxético e, en

referencia en Europa deseñaron un buque de subministración

consecuencia, reduce as emisións. Por dimensións e capacidades,

de GNL capaz de transportar 10.000 metros cúbicos

trátase dun buque de referencia no uso desta tecnoloxía.

de combustible.
Ademais, dotouse do equipamento máis eficaz desde unha perspectiva

Deseño dun buque
para subministrar gnl
como combustible na costa
noroccidental atlántica da
Península Ibérica

Este buque completa a cadea loxística, proporcionando

medioambiental e operativa. O barco dispón dun sistema de xeración

flexibilidade para atender ao maior número de demandantes,

gas/diésel-eléctrico con propulsores azimutais, o que permite un

tanto terminais terrestres como buques en navegación.

alto rendemento enerxético versatilidade operativa e a máxima

Deseñouse para realizar operacións en condicións adversas

maniobrabilidade. A configuración das bombas e os medios de

e pode navegar de forma ininterrompida desde a terminal

transferencia do GNL garanten ao buque un amplio rango de

de Mugardos ata os portos do norte de Europa.

caudais con diferentes puntos de conexión a ambas bandas.
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• Operar de forma segura, eficiente, flexible e ambientalmente responsable.
• Contribuír á seguridade da subministración e ao desenvolvemento do sistema gasista.

Compromisos

• Crear valor para os accionistas.
• Continuar sendo un motor de crecemento para Galicia.
• Investir no desenvolvemento e benestar da comunidade local.
• Garantir o bo goberno e o comportamento ético nas operacións e nas relacións cos grupos de interese.
• Ofrecer ao persoal un ambiente de traballo seguro e enriquecedor.

6.Goberno
corporativo
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6. Goberno
corporativo

Desempeño en 2015

Obxectivos para 2016

• Reafirmación do apoio ao Pacto Mundial

• Revisión do modelo de prevención

das Nacións Unidas.

• Aprobación do Regulamento
Interno do Comité de Ética.

• Elaboración do informe diagnóstico

de delitos.
• Creación do Comité de Cumprimento.
• Revisión do Plan Estratéxico 2016-2020.
• Revisión da matriz xeral de riscos.

e plan de acción en materia de

• Revisión da política anticorrupción.

responsabilidade penal.

• Revisión da política de actuación

• Aprobación do Plan Estratéxico 2016-2020.

en casos de conflito de intereses.

Reganosa | Informe de sustentabilidade 2015 | Goberno corporativo 56

6.1 Composición
accionarial

18%
16%
20%
15%
21%

A estrutura accionarial de Reganosa é un importante
activo, pola súa diversidade, solidez e coñecemento
do sector. Actualmente, os accionistas da compañía
son os seguintes: [G4-7]

100%

10%

Reganosa:
Gasifica sa
Gallega de Distribuciones de Alimentación sa
Comunidad Autónoma de Galicia
Forestal del Atlántico sa
First State Regasificadora slu
Sonatrach Petroleum Investment Corporation bv

Reganosa Servicios:
Regasificadora del Noroeste sa

6.2 Órganos
de goberno
Xunta
Xeral

Presidente

jose maría paz goday

Os órganos de goberno de Reganosa son a Xunta
Comisión Executiva. A súa actuación baséase nos principios

Consello de
Administración

Comisión
executiva

de independencia, especialización e transparencia. [G4-34]

Director xeral

emilio Bruquetas Serantes

Director de
Regulación e Estratexia
sergio barral gonzález

Director de
Produción

carlos vales fernández

Directora de
Administración

lucía garcía garcía

Director de
Desenvolvemento
rodrígo díaz ibarra

Comité de Dirección

Xeral de Accionistas, o Consello de Administración e a
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6.2.1

Xunta Xeral
de Accionistas

6.2.2

Consello de
Administración

A Xunta Xeral de Accionistas é o máximo

O Consello de Administración é o órgano

O Consello está integrado por 20 membros,

órgano de goberno. Tal e como dispoñen

que toma as principais decisións sobre a

un 5% dos cales son mulleres. O órgano está

os Estatutos Sociais, a vontade dos

xestión da compañía, excepto aquelas legal

asistido por un letrado asesor que realiza

accionistas, expresada na Xunta Xeral,

ou estatutariamente reservadas á Xunta Xeral

un labor de control da legalidade sobre os

rexe a vida da sociedade, con arranxo

de Accionistas. É o núcleo esencial da xestión

acordos e decisións que se adopten, e presta

á Lei e aos propios Estatutos.

e supervisión, encargándose da aprobación

asesoramento xurídico. Igualmente, os

das políticas e estratexias xerais da sociedade

conselleiros están obrigados a dedicar á súa

A Xunta reúnese necesariamente dentro do

e, en particular, do Plan Estratéxico, do Plan

función o tempo e esforzo necesarios para

primeiro semestre do exercicio social para

de Negocio e do modelo de xestión, así como

desempeñar o cargo con dilixencia e eficacia,

avaliar a xestión da sociedade, aprobar as

da supervisión da actuación da Comisión

adoptando as medidas precisas para a boa

contas anuais e decidir sobre a aplicación

Executiva, constituída no seu seo,

dirección e control da sociedade. [G4-LA12]

do resultado.

e da Dirección de Reganosa.
[G4-35] [G4-42] [G4-44] [G4-45] [G4-46]

O Consello de Administración reúnese
coa frecuencia necesaria para o correcto

Reganosa facilítalle aos seus accionistas o dereito
de información, asistencia e participación na

O Consello de Administración é informado

desenvolvemento das súas funcións de

Xunta Xeral de Accionistas e pon a disposición

periodicamente de todos os procedementos,

administración e supervisión e, en todo

dos seus accionistas a información adecuada para

plans e propostas que lle son expostos pola

caso, unha vez ao trimestre. [G4-47]

o exercicio dos seus dereitos de voto, de acordo

Dirección, e que se someten á súa deliberación

coa Lei e os Estatutos.

e, no seu caso, acordo, para unha adecuada

Igualmente os conselleiros desempeñan

xestión e control de riscos.

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. [G4-DMA] [G4-SO4]
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Composición do
Consello de Administración
a 31 de decembro de 2015
[G4-39)

Nome do conselleiro

Cargo

Natureza do cargo

Cargo na Comisión Executiva

José María Paz Goday

Presidente

Executivo

Presidente

Ángel Bernardo Tahoces

Conselleiro

Dominical

María Del Socorro Martín

Conselleira

Dominical

Manuel Galdo Pérez

Secretario

Dominical

Germán María González Del Valle Chávarri

Conselleiro

Dominical

Manuel Lara Coira

Conselleiro

Dominical

Marcos López

Conselleiro

Dominical

Jesús Louro Carballeira

Conselleiro

Dominical

José Luis Méndez López

Conselleiro

Dominical

Niall Patrick Nills

Conselleiro

Dominical

Tomás Pedraza Bosi

Conselleiro

Dominical

Ivan Seoane Abuin

Conselleiro

Dominical

Roberto Tojeiro Peleteiro

Conselleiro

Dominical

Roberto Tojeiro Rodriguez

Conselleiro

Dominical

Vogal

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro

Dominical

Vogal

Forestal Del Atlántico, sa (Andrés Fuentes Martín-Corral)

Conselleiro

Dominical

Impregnaciones Melamínicas Gallegas, sa (Jesús Louro Carballeira)

Conselleiro

Dominical

Gallega de Distribuidores de Alimentación, sa (Roberto Tojeiro Rodriguez)

Conselleiro

Dominical

MInderdip Singh Sean

Conselleiro

Dominical

Valeriano Martínez García

Conselleiro

Dominical

Secretaria

Vogal
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6.2.3

6.2.4

Comisión
Executiva
O Consello de Administración constituíu

nos Estatutos «Acordos Básicos do Consello

unha Comisión Executiva á que delegou

de Administración» e que dota á xestión

tódalas súas facultades, salvo as

da sociedade de gran operatividade.

indelegables legalmente e as denominadas

[G4-38]

Comité de
Dirección
O Comité de Dirección é o órgano que

elevar ao Consello de Administración

coordina as diferentes áreas de negocio

as preocupacións principais sobre a xestión

de Reganosa e realiza un control interno

e as propostas de actuación que sexan

da actividade da sociedade Está integrado

necesarias para o desenvolvemento

polo Director Xeral e os Directores das

da actividade da compañía.

diferentes áreas do negocio: Regulación
e Estratexia, Produción, Administración

De acordo cos Estatutos Sociais,

e Desenvolvemento.

a definición da organigrama e o
nomeamento dos directivos deben ser

Entre as súas funcións principais atópase

acordados por unha maioría de dous terzos

a de estudar e propor os obxectivos

do Consello de Administración en base

corporativos e o orzamento anual,

aos criterios de máxima competencia
e profesionalidade. [G4-38]
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6.3 Bo goberno
da compañía
[G4-40]
[G4-41]

Prácticas de
xestión do
Consello de
Administración
de Reganosa

• Os Estatutos Sociais preveñen os conflitos de interese prohibindo
a participación dos conselleiros nos órganos de sociedades
con intereses en produción ou comercialización.
• Supervisión do cumprimento regulatorio e normativo da compañía.
• Avaliación periódica da calidade e eficiencia do seu propio funcionamento
e do da Comisión Executiva.

Os órganos de goberno de Reganosa son a Xunta Xeral

• Os criterios para o nomeamento dos conselleiros, representen ou non a

de Accionistas, o Consello de Administración e a Comisión

un accionista significativo, son a independencia, diversidade e especialización.

Executiva. A súa actuación baséase nos principios de

• Análise trimestral do desempeño.

independencia, especialización e transparencia. [G4-34]

Retribución
do Consello de
Administración
[G4-51]
[G4-52]
[G4-53]

A retribución dos membros

Executiva, cuxo importe é fixado

do Consello de Administración,

con carácter anual mediante acordo

cuxo sistema está detallado nos

da Xunta Xeral de Accionistas,

Estatutos Sociais, consiste nunha

dentro dos límites máximos

axuda de custo por asistencia a cada

establecidos pola lexislación

reunión, e no seu caso á Comisión

vixente en cada momento.
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Informe de
verificación
independente
[G4-32]
[G4-33]
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Metodoloxía
e análise
do material
desenvolvido

De conformidade co establecido na guía

unha análise específica coa que Reganosa

de Global Reporting Initiative G4, este

avaliou que cuestións son claves, ben porque

documento recolle información sobre

afectan as decisións que puidesen tomar

os indicadores correspondentes a aqueles

os seus grupos de interese, ou ben porque

aspectos de sustentabilidade que se

son importantes no éxito a longo prazo

xulgaron materiais. Por iso, abordouse

da estratexia da compañía.

Especificamente as actividades desenvolvidas para esta análise de materialidade consistiron en:
• Avaliación do contexto sectorial a través da identificación dos aspectos en materia
de sustentabilidade que son críticos para outras compañías con actividades semellantes
ás de Reganosa.
• Realización de entrevistas aos directivos para detectar cales son os principais riscos
e oportunidades existentes en sustentabilidade, así como as prioridades da compañía
no futuro.

Acerca
deste informe

• Identificación dos principais grupos de interese, así como dos aspectos que maior
relevancia teñen para eles no que respecta ao desempeño de Reganosa. A opinión
dos directivos foi importante neste apartado e definiuse a importancia destes grupos en
función da súa relevancia para cada un dos ámbitos de xestión. As principais expectativas

[G4-18]
[G4-19]
[G4-20]
[G4-21]
[G4-26]

destas partes interesadas foron, igualmente, determinadas a partir das cuestións que
con maior frecuencia se expoñen nos procesos de comunicación entre elas e os xestores
da compañía. Esta identificación de grupos de interese e apartados de importancia para
eles complementouse coa seguinte actividade.

• Mantemento de conversacións telefónicas con representantes das principais partes
interesadas de Reganosa, tales como empregados, reguladores, asociacións sectoriais,
clientes e provedores, con obxecto de avaliar directamente as súas preocupacións
e principais expectativas.
• Análise de noticias aparecidas en medios de comunicación e notas de prensa emitidas
pola compañía con relación ás distintas variables incluídas na sustentabilidade.
• Identificación dos requisitos e indicadores marcados pola guía GRI G4 e o suplemento
para o sector de Oil & Gas relevantes para Reganosa.
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+
Influencia do aspecto
nas decisións dos grupos de interese

O resultado destas accións permitiu elaborar a
seguinte matriz de materialidade para a compañía:
Integración na comunidade local
(Avaliación impactos, diálogo, colaboración)

o informe realizouse da seguinte maneira:

Desempeño
económico

Ética e
integridade

Saúde e seguridade
dos traballadores

Emprego de
calidade
Relacións
laborais

Uso da
auga
Liberdade de asociación
e negociación colectiva

Mecanismos de reclamación
en materia ambiental
Presenza no mercado
(Salario inicial vs mínimo e Directivos locais)

Impactos ambientais por
actividades de transporte

Privacidade
dos clientes

Gastos
ambientais

As fichas incluíron sempre unha explicación detallada
dos apartados que se demandan, así como suxestións

Preparación ante
emerxencias

sobre o método de cálculo máis adecuado a empregar.
• Resolución de dúbidas e desenvolvemento de contidos

Integridade de activos e
seguridade de procesos

para cada un dos capítulos do informe. Cos datos recibidos

Consumo enerxético nas
operacións da compañía

Non
discriminación

e a información de contexto obtida a través das actividades
Igualdade de
oportunidades

desenvolvidas na análise de materialidade, Reganosa

Aspectos materiais

elaborou a versión final deste informe. Naqueles casos

Mecanismos de reclamación
das práctica laborais

nos que non foi posible cubrir tódolos requisitos da guía
á hora de reportar un determinado indicador, manifestouse

Protección
de ddhh

Política
pública
Mecanismos de reclamación
por impacto social
Competencia
desleal

Comunicacións
de mercadotecnia

-

Saúde e seguridade
dos clientes

Consumo
de materiais

solicitándolles datos relativos aos indicadores de GRI.

Desempeño
operativo

Emisións de co2 e
outros gases contaminantes

Vertidos
e residuos

• Envío de fichas aos responsables da compañía

Diversificación dos
produtos e servizos

Formación e
desenvolvemento profesional

Esixencias á cadea
de subministración

a súa cobertura, a recompilación de información para elaborar

Impulso do gnl como enerxía
sustentable e competitiva

Transparencia
con gdi

Xeración de riqueza
na contorna

Unha vez identificáronse os aspectos materiais e determinouse

Marco regulatorio
enerxético e ambiental

Prevención de impactos
sobre a biodiversidade

esta circunstancia na citada táboa.

Productos
e servizos

Dimensión económica e operativa
Dimensión ambiental
Dimensión social

Nota: outros aspectos non materiais
non foron representados no diagrama
por motivos gráficos. Entre eles, algúns
dos recollidos no Suplemento Sectorial
«Oil and Gas» que non resultan de aplicación.
.

Impacto en/polas actividades da compañía

Ademais, a compañía asume un compromiso de mellora nos
seus sistemas de información con obxecto de ter dispoñibles
os datos demandados en futuras edicións do informe.

+

Máis
información
[G4-31]

Se desexa calquera aclaración adicional sobre a información
incluída neste documento ou sobre o desempeño en materia
de sustentabilidade da compañía, pode contactar con
Reganosa a través do seguinte enderezo de correo:
reganosa@reganosa.com
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Contidos
básicos xerais

Contidos
básicos
xerais

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Estratexia e análise
G4-1

3

Non

Declaración do máximo responsable e estratexia sustentable.

G4-2

3 / 22

Non

Descrición dos principais impactos, riscos e oportunidades.

Perfil da organización
G4-3

10

Non

Nome da organización.

G4-4

11

Non

Principais marcas, produtos e/ou servizos.

G4-5

A sede social da compañía atópase en Mugardos
(A Coruña).

Non

Localización da sede principal da organización.

G4-6

9

Non

Nome e número de países nos que opera a organización e nos que desempeña
actividades significativas.

G4-7

Regasificadora del Noroeste, S.A. é unha sociedade anónima e Reganosa Servicios, S.L. e unha sociedade limitada.

Non

Natureza do réxime de propiedade e forma xurídica.

G4-8

14 / 16

Non

Mercados servidos.

G4-9

Si. 61 


Dimensións da organización (número de empregados, número de operacións,
ventas netas, etc.)

G4-10

Durante o ano 2015 non existiron cambios significavos no número de traballadores de Reganosa.

Si. 61 


Clasificación do colectivo de traballadores por tipo de emprego, por contrato e
por rexión.

G4-11

No momento de presentación deste informe Reganosa
atópase en proceso de negociación dun novo pacto
laboral.

Si. 61 


Porcentaxe de empregados cubertos por un convenio colectivo.

G4-12

34 / 45

Si. 61 


Descrición da cadea de subministración.

G4-13

En 2015 constituíuse Reganosa Servicios, S.L.

Non

Cambios significativos no tamaño, estrutura, propiedade accionarial ou cadea
de subministración.

G4-14

22

Non

Descrición de como a organización adoptou o principio de precaución.

G4-15

19 / 33

Non

Principios ou iniciativas sociais, ambientais e económicas que a organización
asina ou desenvolveu.

Índice de
contidos gri
G4-16

6 / 47

Principais asociacións ou organizacións ás que Reganosa pertence ou presta
apoio, nacionais e internacionais, nas cales:

Non

· Estea presente nos órganos de goberno.
· Participe en proxectos ou comités.
· Proporcione unha achega de fondos importante,
que exceda as cotas como socio.
· A súa participación sexa estratéxica.
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Contidos
básicos xerais

Contidos
básicos
xerais

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Aspectos materiales e cobertura
G4-17

As Contas Anuais corresponden unicamente a
Regasificadora del Noroeste, S.A. (Reganosa).

Non

Listado de entidades incluídas na consolidación financeira e identificación de
aquelas que no estean incluídas no presente informe.

G4-18

62

Non

Proceso de definición do contido do informe e o alcance de cada aspecto.
Explicación de como se aplicaron os principios de reporte para definir o contido
do informe.

G4-19

62

Non

Listado dos aspectos materiais.

G4-20

62

Non

Identificación dos aspectos que son materiais dentro da organización.
Limitación alcance.

G4-21

62

Non

Aspectos materiais identificados pola compañía, localización xeográfica na que
o aspecto é material e limitacións ao alcance fóra da organización.

G4-22

Non se produciu ningunha reformulación na
información.

Non

Descrición do efecto que poida ter a reformulación da información pertencente
a informes anteriores.

G4-23

Regasificadora del Noroeste, S.A. é unha sociedade
anónima e Reganosa Servicios, S.L. é unha sociedade
limitada.

Non

Cambios significativos no alcance e cobertura con respecto a informes
anteriores.

Participación dos grupos de interese
G4-24

47

Non

Relación dos grupos de interese relacionados coa organización.

G4-25

Durante o ano 2015 non existiron cambios significativos
no número de traballadores de Reganosa.

Non

Criterios para a identificación e selección de grupos de interese.

G4-26

No momento de presentación deste informe, Reganosa
atópase en proceso de negociación dun novo pacto laboral.

Non

Participación dos grupos de interese (frecuencia de colaboración).

G4-27

47

Non

Principais preocupacións e aspectos de interese xurdidos a raíz da participación
dos grupos de interese e a forma na que respondeu a organización aos mesmos
na elaboración do informe.

Perfil do informe
G4-28

2015 (ano natural con peche a 31 de decembro).

Non

Período que cubre o informe.

G4-29

Este informe é o segundo elaborado pola compañía.
O último informe é do ano 2014.

Non

Data do informe anterior máis recente.

G4-30

Reganosa actualiza anualmente este informe.

Non

Ciclo de presentación de informes.

G4-31

62

Non

Punto de contacto.

G4-32

O presente informe elaborouse en conformidade coa
opción exhaustiva de GRI G4.

Non

Opción «in accordance».

G4-33

61

Non

Política e práctica actual en relación coa verificación externa do informe,
relación coa empresa que revisa a información e máximo responsable ou
órgano da compañía que participe na solicitude de verificación.
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Contidos
básicos xerais

Contidos
básicos
xerais

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Gobierno
G4-34

56 / 60

Non

Estrutura do goberno da organización responsable da toma de decisións sobre
cuestións económicas, sociais e ambientais.

G4-35

57

Non

Descrición do proceso para delegar a toma de decisións en relación cos
impactos económicos, sociais e ambientais.

G4-36

A dirección rende contas directamente ao Consello de
Administración.

Non

Existencia dun nivel executivo con responsabilidade en temas económicos,
ambientais e sociais e relación deste posto co máximo órgano de goberno.

G4-37

47

Non

Procesos mediante os cales os grupos de interese poden consultar ou
comunicar recomendacións ou indicacións ao máximo órgano de goberno.

G4-38

59

Non

Composición do máximo órgano de goberno e dos seus comités.

G4-39

58

Non

Indicar si o presidente do máximo órgano de goberno ocupa tamén un cargo
executivo.

G4-40

60

Non

Proceso de nomeamento e criterios de selección do máximo órgano de
goberno e dos seus comités comités.

G4-41

60

Non

Proceso de xestión de posibles conflitos de interese.

G4-42

57

Non

Órgano responsable da revisión e aprobación dos valores, misión e visión da
compañía, políticas e estratexias relacionadas cos obxectivos económicos,
ambientais e sociais.

G4-43

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

Non

Mecanismos para incrementar o coñecemento do máximo órgano de goberno
en relación cos aspectos económicos, ambientais e sociais.

G4-44

57

Non

Procedementos para avaliar o desempeño do máximo órgano de goberno
con respecto aos asuntos económicos, ambientais e sociais (independencia do
proceso, autoavaliación e accións realizadas como consecuencia do resultado
da avaliación).

G4-45

57

Non

Papel do máximo órgano de goberno na identificación e xestión de impactos,
riscos e oportunidades nos ámbitos económico, social e ambiental, así como o
seu papel na aplicación dos procesos de debida dilixencia. Consultas aos grupos
de interese para utilizar no traballo do órgano de goberno.

G4-46

57

Non

Funcións do órgano de goberno na revisión da efectividade do proceso de
xestión de riscos.

G4-47

57

Non

Periodicidade de revisión de impactos económicos, ambientais e sociais, riscos
e oportunidades por parte do máximo órgano de goberno.

G4-48

O Consello de Administración revisa e aproba o Informe
de Sustentabilidade.

Non

Cargo de maior importancia encargado da revisión e aprobación do Informe de
Sustentabilidade que asegura que tódolos asuntos materiais foron cubertos.
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Contidos
básicos xerais

Contidos
básicos
xerais

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Gobierno
G4-49

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

Non

Proceso de comunicación de asuntos críticos ao Consello de Administración.

G4-50

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

Non

Número e tipo de preocupacións importantes comunicadas ao Consello de
Administración e mecanismos aplicados para a súa resolución.

G4-51

60

Non

Retribución do máximo órgano de goberno e alta dirección, e relación entre
os criterios relativos ao desempeño que afectan á política retributiva cos
obxectivos económicos, ambientais e sociais.

G4-52

60

Non

Proceso para establecer a remuneración.

G4-53

60

Non

Implicación dos grupos de interese na definición de políticas de remuneración.

G4-54

A retribución total anual do empregado co salario máis
alto é 3,8 veces maior ca retribución anual media de
todo o cadro de persoal.

Si. 61 


Cociente entre a retribución do empregado coa retribución máis alta respecto á
media de todo o cadro de persoal.

G4-55

Non se aplica. Non houbo ningún incremento salarial
de 2014 a 2015 debido ás negociacións en proceso do
pacto laboral.

Si. 61 


Cociente entre a porcentaxe de incremento na remuneración do empregado
coa remuneración máis alta respecto á media da porcentaxe de incremento
total de empregados.

Ética e integridad
G4-56

19

Non

Descrición dos valores, principios, estándares e normas da organización, tales
como códigos de conduta ou códigos éticos.

G4-57

19

Non

Mecanismos internos ou externos para o asesoramento sobre o
comportamento ético e asuntos relacionados coa integridade
(liñas de atención ou de axudas).

G4-58

19

Non

Mecanismos para o reporte de comportamentos non éticos ou non íntegros.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

ECONOMÍA
Desempeño económico
G4-DMA

40

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-EC1

14 / 15 / 34 / 40

Si. 61 


Valor económico directo xerado e distribuído, incluíndo ingresos, custos de
explotación, retribución a empregados, doazóns e outros investimentos na
comunidade, beneficios non distribuídos e pagados a provedores de capital
e gobernos.

G4-EC2

51

Si. 61 


Consecuencias financeiras e outros riscos e oportunidades para as actividades
da organización debido ao cambio climático.

G4-EC3

Reganosa no ten un plan de pensións de xubilación para
os seus empregados.

Si. 61 


Cobertura das obrigas da organización debidas a programas de beneficios
sociais.

G4-EC4

14

Si. 61 


Axudas financeiras de gobernos.

Consecuencias económicas indirectas
G4-DMA

34

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-EC7

15 / 34 / 37

Si. 61 


Desenvolvemento e impacto do investimento en infraestruturas e tipos de
servizos.

G4-EC8

15 / 34 / 35 / 37

Si. 61 


Impactos económicos indirectos significativos e alcance dos mesmos.

Prácticas de adquisición
G4-DMA

45

G4-EC9

15 / 34 / 45 / O 52,19% do gasto en provedores
corresponde a provedores galegos.

Non
Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Proporción de gasto correspondente a provedores locais en lugares onde se
levan a cabo operacións significativas.

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Materiais
G4-DMA

24 / 28

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-EN1

30

Si. 61 


Materiais por peso ou volume.

G4-EN2

Ningún dos materiais consumidos por Reganosa que se
reportan no informe está constituído por compoñentes
reciclados.

Si. 61 


Porcentaxe dos materiais utilizados que son materiais reciclados.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Enerxía
G4-DMA

24 / 28 / 29

G4-EN3

29 / Reganosa non consume combustibles
nin fontes enerxéticas renovables.

G4-EN4

29 / Os consumos de enerxía máis relevantes
fóra da organización son os consumos
asociados ao transporte de gas por estrada
e ao transporte dos empregados desde
o seu domicilio ata o seu lugar de traballo.
O cálculo de intensidade enerxética unicamente
ten en conta o consumo interno de enerxía.

G4-EN5

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

Si. 61 


Consumo enerxético interno total.

Si. 61 


Consumo enerxético externo.

29 / Utilizouse como medida para o cálculo da
intensidade a produción da terminal (Gj/t).

Si. 61 


Intensidade enerxética.

G4-EN6

29

Si. 61 


Redución do consumo enerxético (clasificación por tipo) debido á
conservación e ás melloras na eficiencia e métodos/asuncións empregadas.

G4-EN7

29 / Reganosa desenvolverá en 2016 o Plan de
eficiencia enerxética, que ten como obxectivo
a redución do autoconsumo de gas natural e o
consumo eléctrico.

Si. 61 


Reducións no consumo de enerxía como resultado de iniciativas para
proporcionar produtos e servizos eficientes no consumo de enerxía.

G4-OG2

Reganosa non utiliza combustibles nin outras
enerxías renovables.

Si. 61 


Investimento en enerxías renovables.

G4-0G3

Reganosa non utiliza combustibles nin outras
enerxías renovables.

Si. 61 


Xeración de enerxías renovables por fonte.

Actualmente
Reganosa non dispón
de sistemas que
permitan estimar este
dato, espérase poder
indicalo
no Informe de
Sustentabilidade 2016

Auga
G4-DMA

24 / 31

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-EN8

31

Si. 61 


Captación total de auga segundo a fonte.

G4-EN9

31 / 33

Si. 61 


Fontes de auga afectadas significativamente pola captación de auga.

G4-EN10

Reganosa non reutiliza auga nas súas
operacións.

Si. 61 


Porcentaxe e volume total de auga reciclada e reutilizada.

Biodiversidade
G4-DMA

24 / 33

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

G4-EN11

A 31 de decembro de 2015, os gasodutos
de Reganosa ocupan unha área de 217,424
m2 en espazos naturais protexidos e Rede
Natura 2000 (LIC); 187,55m2 do gasoduto
Mugardos- As Pontes-Guitiriz, 18,3m2 do
gasoduto Abegondo-Sabón e 11,5 m2 do
gasoduto Abegondo-Sabón.

Sí. 61 


Descrición de instalacións propias adxacentes ou localizadas dentro
de espazos naturais protexidos ou de áreas de alta biodiversidade non
protexidas.

G4-EN12

33

Sí. 61 


Descrición dos impactos máis significativos na biodiversidade en espazos
naturais protexidos ou en áreas de alta biodiversidade non protexidas,
derivados das actividades, produtos e servizos.

G4-EN13

Durante o período de reporte considerado
no informe, non se realizou ningunha
actividade nese sentido.

Sí. 61 


Hábitats protexidos ou restaurados.

G4-EN14

Nas zonas protexidas por onde
discorren os gasodutos de Reganosa
(Ver G4-EN11) habitan máis de 30 especies
de mamíferos, aves, anfibios e réptiles,
peces e invertebrados protexidos. Nos
correspondentes estudos de impacto
ambiental analizouse o impacto das
instalacións sobre estes hábitats
e establecéronse as medidas
necesarias para minimizalo.

Sí. 61 


Número de especies incluídas na Lista Vermella da IUCN e en listados
nacionais de conservación cuxos hábitats atópanse áreas afectadas polas
operacións segundo o nivel de perigo de extinción da especie.

G4-OG4

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

Sí. 61 


Número e porcentaxe de lugares significativos nos que se avaliou e se realizou
un seguimento do risco de biodiversidade.

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Emisións
G4-DMA

24 / 32

G4-EN15

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

Sí. 61 


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

G4-EN16

32

Sí. 61 


Emisións directas de gases de efecto invernadoiro (Alcance 2).

Sí. 61 


Emisións directas de gases de efecto invernadoiro (Alcance 3).

G4-EN17

Actualmente Reganosa non calcula as
emisións indirectas de alcance 3.

Non

Actualmente Reganosa
non dispón de sistemas
que permitan estimar
as emisións indirectas de
alcance 3, espérase poder
reportalas no Informe de
Sustentabilidade de 2016.

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

G4-EN18

A intensidade das emisións é de 0,0032tCO2/ t.
O denominador utilizado foi a produción da terminal
(toneladas).

Si. 61 


Intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro.

G4-EN19

Actualmente non se puxo en marcha ningún proxecto
de redución de emisións de CO2 a excepción de
aqueles que deron lugar a un aforro no consumo de
electricidade. De cara a futuros exercicios
planificáronse accións neste sentido. No momento que
se poñan en marcha, estimarase o potencial de redución
de emisións ao que poden dar lugar.

Si. 61 


Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.

G4-EN20

Reganosa non consume nin emite gases que conteñan
substancias que esgoten a capa de ozono.

Si. 61 


Emisión de substancias que afectan á capa de ozono.

G4-EN21

32 / Non se calcularon as emisión de NOx por unidade
de produción, por considerarse pouco significativas.

Si. 61 


NOx, SOx e outras emisións atmosféricas significativas.

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Efluentes e residuos
G4-DMA

24 / 32

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-EN22

31

Si. 61 


Volume de vertidos de auga por calidade e destino.

G4-EN23

32 / Redución dun 50% na xeración de residuos
perigosos e redución dun 23% na xeración de residuos
non perigosos con respecto ao exercicio 2014.

Si. 61 


Peso total de residuos xestionados, segundo o tipo e método de tratamento.

G4-EN24

Non se produciron vertidos durante o período de
reporte.

Si. 61 


Número total e volume dos vertidos accidentais máis significativos.

G4-EN25

32 / Tódolos residuos son transportados por xestores
autorizados.

Si. 61 


Peso dos residuos transportados, importados, exportados ou tratados que se
consideran perigosos segundo a clasificación do Convenio de Basilea, anexos I,
II, III e IV e porcentaxe de residuos transportados internacionalmente.

G4-EN26

Durante 2015 ningunha masa de auga nin hábitat viuse
afectado polos vertidos ou escorras procedentes da
organización.

Si. 61 


Identificación, tamaño, estado de protección e valor de biodiversidade das
masas de auga e os hábitats relacionados afectados significativamente por
vertidos e escorras procedentes da organización.

G4-OG5

No é de aplicación para a actividade de Reganosa
porque non ventila hidrocarburos en continuo.

Si. 61 


Volume de formación ou produción de auga.

G4-OG6

Durante 2015 o volume de gas natural queimado foi de
1.588.057,3 Nm3.

Si. 61 


Volume de hidrocarburos ventilados e/ou queimados.

G4-OG7

No é de aplicación para a actividade de Reganosa
porque non ventila hidrocarburos en continuo.

Si. 61 


Residuos de perforación (lodo de perforación e cortes). Estratexias aplicadas
para o seu tratamento e eliminación.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Cumprimento regulatorio
G4-DMA

22

G4-EN29

Durante 2015, Reganosa non recibiu a través das canles
dispoñible ao efecto multas significativas (> 1.000€)
ou sancións non monetarias por incumprimento da
lexislación e da normativa ambiental.

Non

Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Valor monetario das multas significativas e número de sancións non
monetarias por incumprimento da lexislación e da normativa ambiental.

Avaliación ambiental dos provedores
G4-DMA

19 / 45

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4- EN32

16 / 45

Si. 61 


Porcentaxe de novos provedores que se examinaron en función de criterios
ambientais.

G4- EN33

46

Si. 61 


Impactos ambientais negativos significativos, reais e posibles na cadea de
subministración e medidas ao respecto.

DESEMPEÑO SOCIAL – PRÁCTICAS LABORAIS E ÉTICA NO TRABALLO
Emprego
G4-DMA

41

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-LA1

41 / En 2015 contratouse a 1 persoa e non se produciu
ningunha baixa.

Si. 61 


Número total de empregados e rotación media de empregados clasificados
por grupos de idade, sexo e rexión.

G4-LA2

42

Si. 61 


Prestacións sociais para os empregados con xornada completa que non se
ofrecen aos empregados temporais ou de media xornada, clasificado por
localizacións significativas de actividade.

G4-LA3

Do cadro de persoal de Reganosa, o 100% dos
empregados que solicitaron a baixa por paternidade
en 2015 puideron gozar dela. Todos eles
reincorporáronse ao finalizala.

Si. 61 


Índices de reincorporación ao traballo e de retención tras baixas por
maternidade ou paternidade, clasificados por sexo.

Relacións entre os traballadores e a dirección
G4-DMA

Reganosa sométese ao establecido no Estatuto dos
Traballadores e ás normas que o desenvolven.

Non

G4-LA4

Reganosa sométese ao establecido no Estatuto dos
Traballadores e ás normas que o desenvolven.

Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Prazos mínimos de aviso previo de cambios operativos e posible inclusión
destes nos convenios colectivos.

Saúde e seguridade no traballo
G4-DMA

24 / 25 / 26

G4-LA5

26

Non
Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Porcentaxe total de traballadores que están representados en comités de
seguridade e saúde conxuntos de dirección-empregados, establecidos para
axudar a controlar e asesorar sobre programas de seguridade e saúde no traballo.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

G4-LA6

16 / 26 / A taxa de absentismo global é de 1,48.
No caso das mulleres é de 0,31 e dos homes 1,81.

Si. 61 


Taxas de absentismo, enfermidades profesionais, días perdidos e número de
vítimas mortais relacionadas co traballo por rexión.

G4-LA7

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

Si. 61 


Traballadores cuxa profesión ten incidencia ou risco de padecer enfermidades
profesionais.

G4-LA8

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

Si. 61 


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

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Capacitación e educación
G4-DMA

42

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-LA9

16 / 42

Si. 61 


Media de horas de formación ao ano por empregado, clasificado por categoría.

G4-LA10

42 / 278 horas de formación en lingua inglesa ao ano.

Si. 61 


Programas de xestión de habilidades e de formación continua que fomenten a
empleabilidade dos traballadores e que os apoien na xestión do final das súas
carreiras profesionais.

G4-LA11

48 / En total, o 90% dos empregados reciben
avaliacións de desempeño, o 94,54% dos homes
e o 73,30% das mulleres.

Si. 61 


Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións regulares de desempeño e
de desenvolvemento profesional, por sexo e categoría.

Diversidade e igualdade de oportunidades
G4-DMA

41

G4-LA12

41 / 57

Non
Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Composición dos órganos de goberno corporativo e cadro de persoal,
clasificada por sexo, grupo de idade, pertencente a minorías e outros
indicadores de diversidade.

Igualdade de retribución entre mulleres e homes
G4-DMA

43

G4-LA13

A retribución fixada non discrimina entre homes
e mulleres.

Non
Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Relación entre o salario base dos homes con respecto ao das mulleres,
clasificado por categoría profesional e por localizacións, significativas
de actividade.

Avaliación das prácticas laborais dos provedores
G4-DMA

19 / 45

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-LA14

16 / 45

Si. 61 


Porcentaxe de novos provedores que se examinaron en función de criterios
relacionados coas prácticas laborais.

G4-LA15

45

Si. 61 


Impactos negativos significativos, reais e posibles, das prácticas laborais na
cadea de subministración e medidas ao respecto.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Mecanismos de reclamación sobre prácticas laborais
G4-DMA

19

G4-LA16

Durante 2015, Reganosa non rexistrou, a través das
canles dispoñibles ao efecto, ningunha reclamación
relacionada coas prácticas laborais.

Non

Número de reclamacións sobre prácticas laborais que se presentaron,
abordaron e resolveron mediante mecanismos formais de reclamación.

Si. 61 


DESEMPEÑO SOCIAL – DEREITOS HUMANOS
Non discriminación
G4-DMA

19

G4-HR3

Durante o ano 2015 non se produciu ningún caso de
discriminación.

Non
Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Número de casos de discriminación e medidas correctivas adoptadas.

Liberdade de asociación e negociación colectiva
G4-DMA

19

G4-HR4

En 2015, Reganosa reafirmou o seu compromiso cos
principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas.

Non
Si. 61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Identificación de centros e provedores nos que a liberdade de asociación e o
dereito a acollerse a convenios colectivos poden infrinxirse ou estar ameazados,
e medidas adoptadas para defender estes dereitos.

Avaliación dos provedores en materia de dereitos humanos
G4-DMA

19 / 45

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-HR10

16 / 45

Si. 61 


Porcentaxe de novos provedores que se examinaron en función de criterios
relacionados cos dereitos humanos.

G4-HR11

45

Si. 61 


Impactos negativos significativos en materia de dereitos humanos, reais e
posibles, na cadea de subministración e medidas adoptadas.

DESEMPEÑO SOCIAL – SOCIEDADE
Comunidades locais
G4-DMA

34 / 35

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-SO1

27 / 28 / 37 / 47 / Reganosa aplica estes programas
na contorna da súa instalación en Mugardos.

Si. 61 


Porcentaxe de centros onde se implantaron programas de desenvolvemento,
avaliacións de impactos e participación da comunidade local.

G4-SO2

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

Si. 61 


Operacións con impactos negativos significativos, posibles o reais, nas
comunidades locais.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

OG10

Reganosa dispón de canles accesibles para os seus
grupos de interese que permiten recibir e atender os seus
comentarios. O compromiso da compañía é entender as
necesidades e expectativas dos seus grupos de interese
e, desde este coñecemento, desenvolver unha estratexia
operativa e de responsabilidade social corporativo, que
permita dar resposta aos intereses tanto dos grupos,
coma das persoas e entidades cos que se relaciona.

Si. 61 


Conflitos significativos con comunidades locais e indíxenas.

OG11

Durante 2015, Reganosa non rexistrou, a través das canles
dispoñibles ao efecto, ningunha reclamación relacionada
coas prácticas laborais.

Si. 61 


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

Omisións

Verificación
externa

Descrición

Loita contra a corrupción
G4-DMA

19 / As instalacións de Reganosa réxense polo establecido
no Código Ético e de Conduta.

G4-SO3

19

Si.61 


Porcentaxe e número de unidades de negocio analizadas con respecto a riscos
relacionados coa corrupción e riscos significativos detectados.

G4-SO4

16 / 57

Si.61 


Comunicación e formación en materia anticorrupción.

G4-SO5

16 / Durante 2015, Reganosa non rexistrou, a través das
canles dispoñibles ao efecto, ningún caso de corrupción
entre os seus empregados.

Si.61 


Casos confirmados de corrupción e medidas adoptadas.

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

Cumprimento regulatorio
G4-DMA

22

G4-SO8

Durante 2015, Reganosa non recibiu, a través das canles
dispoñibles ao efecto, multas significativas (> 1.000 €) ou
sancións non monetarias por incumprimento da lexislación
e da normativa que se aplica.

Non

Si.61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Valor monetario das multas significativas e número de sancións non monetarias
por incumprimento da lexislación e da normativa.

Avaliación da repercusión social dos provedores
G4-DMA

19 / 45

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-SO9

16 / 45

Si.61 


Porcentaxe de novos provedores que se examinaron en función de criterios
relacionados coa repercusión social.

G4-SO10

45

Si.61 


Impactos sociais negativos significativos, reais e posibles, na cadea de
subministración e medidas adoptadas.

Preparación ante emerxencias
G4-DMA

25 / 26 / 27

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

Integridade de activos e seguridade de proceso
G4-DMA

27

G4-og13

14 / 27

Si.61 


Número de eventos de seguridade acontecidos nas operacións por actividade.
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Contidos básicos
específicos

Contidos
básicos
específicos

Páxina ou resposta directa

Omisións

Verificación
externa

Descrición

DESEMPEÑO SOCIAL – RESPONSABILIDADE SOBRE PRODUTOS
Liberdade de asociación e negociación colectiva
G4-DMA

25 / 26 / 27

Non

Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.

G4-PR1

Reganosa avalia os posibles impactos en materia de
seguridade e saúde, de tódolos servizos que presta.

Si.61 


Porcentaxe de categorías de produtos e servizos significativos cuxos impactos en
materia de saúde e seguridade se avaliaron para promover melloras.

G4-PR2

Durante 2015, Reganosa non rexistrou incidentes derivados
do incumprimento da normativa ou dos códigos voluntarios
relativos á saúde e á seguridade de produtos e servizos.

Si.61 


Número de incidentes derivados do incumprimento da normativa ou dos códigos
relativos aos impactos dos produtos e servizos na saúde e seguridade durante o
seu ciclo de vida, clasificado en función do tipo de resultado de tales incidentes.

Cumprimento regulatorio
G4-DMA

22

G4-PR9

Durante 2015, Reganosa non recibiu a través das canles dispoñible
ao efecto multas ou sancións non monetarias por incumprimento
da lexislación e da normativa que se aplica.

Non
Si.61 


Materialidade do aspecto e enfoque de xestión.
Valor monetario das multas significativas froito do incumprimento da normativa
en relación coa subministración e o uso de produtos e servizos.
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Glosario
de termos e
abreviaturas
apfsc: Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

gts: Xestor Técnico do Sistema.

boil off gas: Vapor de gas natural que se produce nas terminais de

inega: Instituto Enerxético de Galicia.

regasificación nas situacións nas que se opera por debaixo do mínimo
técnico e nas operacións de carga e descarga de buques.

minetur: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

cnmc: Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.

NOx: Óxido de nitróxeno.

d&o: Responsabilidade Civil de Directivos e Conselleiros.

mtmsa: Marine Terminal Management and Self Assessment.

entsog: European Network Transmission System Operator for gas:

ocimf: Oil Companies International Marine Forum.

Rede Europea de Xestores de Redes de Transporte.
o&m: Operación e Mantemento.
gasnam: Asociación Española do Gas Natural para a Mobilidade.
sedigas: Asociación Española do Gas.
gie: Gas Infrastructure Europe.
sergas: Servizo Galego de Saúde.
global compact: Pacto Mundial das Nacións Unidas.
tso: Transmission Sestem Operator.
gnl: Gas Natural Licuado.
ue: Unión Europea.
gte: Gas Transmission Europe.
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