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Se ben unha enumeración exhaustiva de toda a normativa de aplicación a Retegal pode 
tornarse excesiva, si se expoñen a continuación as principais normativas de aplicación a 
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. 

- Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, polo que se crea a sociedade Redes de 
Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. 

- Estatutos da sociedade Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., aprobados 
polo Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, e modificados polos decreto 96/1998, do 20 
de marzo, 294/2000, do 9 de novembro, 477/2005, do 25 de agosto, 137/2010, do 5 de 
agosto, pola Resolución do 9 de abril de 2013, da secretaría xeral Técnica e do 
Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordena a publicación da 
modificación dos estatutos da sociedade Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, 
S.A., autorizada polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xuño de 
2012 e do 7 de febreiro de 2013 e pola Resolución do 21 de outubro de 2015, da 
Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se 
ordena a publicación da modificación dos estatutos da sociedade mercantil pública 
autonómica Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., autorizada polo 
acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de maio de 2015 

- Decreto 352/2009, do 2 de xullo, polo que se declara medio propio instrumental e 
servizo técnico da Administración da Xunta de Galicia a sociedade Redes de 
Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., e se modifican os seus estatutos 

- Instrucións internas de contratación  
- Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), no disposto para os 
contratos non harmonizados celebrados por poderes adxudicadores. 

- Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP 
- Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da 

LCAP (en adiante RXLCAP) en todo o que non contradiga ao TRLCSP e non resulte 
derrogado polo RD 817/2009 

- Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de sociedades de capital 

- Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia 
- Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 

xeral e do sector público autonómico de Galicia (Título III, Disposicións adicionais e 
transitorias) 

- Lei 3/2009, de 3 de abril, sobre modificacións estruturais das sociedades mercantís 
- Decreto 217/2008, do 25 de setembro, polo que se regula o contido mínimo das 

propostas de creación de novas entidades do sector público autonómico    
- Lei 19/2005, do 14 de novembro, sobre a sociedade anónima europea domiciliada en 

España    
- Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 

1/1999, do 7 de outubro (Capítulos IV e V do Título III e o Título IV)    
- Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento para a execución 

da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma galega. 
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- Guía marco de contratación e xestión de persoal aplicable no ámbito das Sociedades 
Públicas Autonómicas 

- Lei 10/1996, do 5 de novembro, de actuación de entes e empresas nas que ten 
participación maioritaria a Xunta de Galicia, en materia de persoal e contratación. 

- Resolución do 31 de marzo de 1999 pola que se ordena a publicación do acordo do 
Consello da Xunta da Galicia do 18 de marzo de 1999, no que se lle dá aplicación á 
previsión do artigo 103 da Lei 11/1992, de réxime financeiro e orzamentario de 
Galicia, respecto do control financeiro. 

- Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. 
- Convenio Colectivo 
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 


