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CLASE 8.ª 
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.U. 

Balances 
31 de decembro de 2021 e 2020 

lnmobilizado intanxible 
Patentes, Licencias, marcas e similares 
Aplicacións informát icas 

lnmobilizado material 
Terreas e construcións 

(Expresados en euros) 

lnstalacións técnicas, maquinaria, utillaxe, mobiliario, e outro 
inmobilizado material 

lnversións financeiras a Largo prazo 
Outros activos financeiros 

Activo por imposto diferido 

Total activos non correntes 

Existencias 
Anticipos a provedores 

Debedores comerciais e outras contas a cobrar 
Clientes por vendas e prestacións de servizos a curto prazo 
Clientes empresas do grupo e asociadas a curto prazo 
Debedores varios 
Persoal 
Activos por imposto corrente 
Outros créditos coas Administracións Públicas 

lnversións financeiras a curto prazo 
Periodificacións a curto prazo 
Efectivo e outros activos Líquidos equivalentes 

Tesourería 

Total activos correntes 

Nota 

5 

6 

18 

11 

10 
10 

10 e 20 
10 

18 
18 

12 
13 

002124292 

2021 2020 

141.358,64 178.026,88 
1.712,70 1.913,94 

139.645,94 176.112,94 
1.339.548,56 1.392.889,06 

149.545,66 167.951,94 

1.190.002,90 1.224 .937,12 
60,00 60,00 
60,00 60,00 

23.734,98 31.646,64 

1.504.702,18 1.602.622,58 

16.287,07 16.076,38 
16.287,07 16.076,38 

2.382.234,55 2.286.549,96 
1.836.337,25 1.501.949,51 

507.130,27 767.706,97 
11.979,78 11.979,78 

1.001,91 1.106,85 
22.046,78 68,27 

3.738,56 3.738,58 
2.769,08 304,51 

86.609,88 63.143,37 
7.439.222,31 7.421.649,43 
7.439.222,31 7.421.649,43 

9.927.122,89 9.787.723,65 

Total activo 11.431.825,07 11.390.346,23 

A memoria axunta forma parte integrante das cantas anua is do exercicio 2021 . 
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CLASE 8.ª 
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.U. 

Balances 
31 de decembro de 2021 e 2020 

(Expresados en euros) 

Nota 

Fondos propios 14 
Capital 

Capital escriturado 
Reservas 

Legal e estatutarias 
Outras reservas 

Outras achegas de socios 
Resultado do exercicio 

Subvencións, doazóns e Legados recibidos 15 

Total patrimonio neto 

Provis ións a Longo prazo 23 
Outras provisións 

Pasivos por imposto diferido 18 

Total pasivos non correntes 

Débedas a curto prazo 16 
Outros pasivos financeiros 

Acredores comerciais e outras contas a pagar 16 
Acredores varios 16 
Persoal (remuneracións pendentes de pago) 16 
Pasivos por imposto corrente 18 
Outras débedas coas Administracións Públicas 18 
Anticipos de clientes 

Periodificacións a curto prazo 

Total pasivos correntes 

Total patrimonio neto e pasivo 

A memoria axunta forma parte integrante das contas anua is do exercicio 2021. 
2 

2021 2020 

6.771.274,80 6.051.044,87 
60.110,00 60.110,00 
60.110,00 60.110,00 

4.582.892,51 3.645.795,98 
87.336,37 87.336,37 

4.495.556, 74 3.558.459,61 
208.798,76 208.798,76 

1.919.473,52 2.136.340,13 
513.602,99 586.802,41 

7.284.877,79 6.637.847,28 

2.877.847,19 2.622.838,00 
2.877.847,19 2.622.838,00 
171.200,85 195.600,72 

3.049.048,04 2.818.438,72 

27.056,16 109.879,66 
27.056,16 109.879,66 

1.068.613,93 1.776.599,50 
857.054,70 1.528.335,30 

2.192,49 964,10 
35.865,61 

195.042,49 197.110,24 
14.324,25 14.324,25 
2.229,15 47.581,07 

1.097.899,24 1.934.060,23 

11.431.825,07 11.390.346,23 
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CLASE 8.ª 
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, $.A.U. 

Contas de Perdas e Ganancias 

para os exercicios anuais t e rminados e n 
31 de decembro de 2021 e 2020 

(Expresadas en euros) 

Importe neto da cifra de negocios 
Prestacións de servizos 

Aprovisionamentos 
Consumo de materias primas e outras materias cons umibles 
Traballos realizados por outras empresas 

Gastos de persoal 
Soldas, sala rios e asimilados 
Cargas sociais 

Outros gastos de explotación 
Servizos ext eriores 
Tributos 

Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións 
comercia is 

Outros gast os de xestión corrente 
Amortización do inmobilizado 
Imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e 
out ras 
Excesos de provisións 
Beneficios procedentes vta Inmovilizado 
Outros resultados 

Resultado de explotación 

Ingresos financeiros 
De valores negociables e outros instrumentos financeiros 
De terceiros 

Resu ltado financeiro 

Resultado antes de impostos 

Imposto sobre beneficios 

Resultado do exe rcicio procedente de operacións continuadas 

18 

Nota 

21 

21 

21 

10 

5y6 

15 
23 
21 
21 

A memoria adxunta forma parte integrante das cantas anuais do exercicio 2021. 
3 

2021 

10.197.053,99 
10.197.053,99 
(671.754,03) 
(377.910,68) 
(293.843,35) 

(2.589.610,27) 
(2.047.662,65) 

(541.947,62) 
(4.347.003,93) 

(4.522.451,84) 
(6.105,85) 

181.553,76 

(352.594,79) 

97.599,29 
230.400,81 

11.181,96 
(9.833,25) 

2.565.439,78 

2.565.439,78 

(645.966,26) 

1.919.473,52 

2020 

11.080.392,21 
11.080.392,21 

(1.336.519,04) 
(1.088.093,35) 

(248.425,69) 
(2.642.450,43) 

(2.117.626,76) 
(524.823,67) 

(4.408.822,74) 
(4 .088.541,80) 

(2.480,66) 
(317.800,28) 

(320.884,66) 

107.386,54 
374.379,31 

78,57 

2.853.559, 76 

0,08 

0.08 

(0,08) 

2.853.559,84 

(717.219,71) 

2.136.340,13 



CLASE 8.ª 
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.U. 

Estados de Cambios no Patrimonio Neto 
Correspondent es aos exercicios anuais terminados a 

31 de decembro de 2021 e 2020 
A) Estados de Ingresos e Gastos Recoñecidos 

002124289 

correspondentes aos exercicios anuais terminados en 31 de decembro de 2021 e 2020 

Resultado da conta de perdas e ganancias 

Subvencións, doazóns e l egados 
Efecto impositivo 

(Expresados en euros) 

Nota 

Total ingresos e gastos imputados directamente no patrimonio neto 15 

Subvencións, doazóns e legados 
Efecto impositivo 

Total transferencias a conta de perdas e ganancias 

Total de ingresos e gastos recoñecidos 

A memoria adxunta forma parte integrante das contas anuais do exercicio 2021. 
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15 

2021 

1.919.473,52 

(97.599,29) 
24.399,87 

(73.199,42) 

2020 

2.136.340,13 

(107.386,54) 
26.846,64 

(80.539,90) 

1.846.274,10 2.055.800,23 



CLASE 8.ª 
Redes de Telecomunicación Ga legas Retegal, S.A.U. 

Estados de Cambios no Patrimonio Neto 
Correspondentes aos exercicios anuais terminados a 

31 de decembro de 2021 e 2020 
B) Estados Totais de Cambios no Pat rimonio Neto 

002124288 

correspondentes aos exercicios anua is t erminados en 31 de decembro de 2021 e 2020 

(Expresados en euros) 

2021 (Euros) 

Outras 
Capital Resultado do achegas 

Escriturado Reservas exercicio de socios 

Saldo a 1 de xaneiro de 2021 60.110,00 3.645.795,98 2.136.340,13 208.798,76 

Ingresos e gastos recoñecidos 1.919.473,52 
Operacións co accionista único (nota 3) (1.199.243,60) 
Outras variación do patrimonio neto 937.096,53 (937.096,53) 

Saldo a 31 de decembro de 2021 60.110,00 4 .582.892,51 1.919.473,52 208.798,76 

2020 (Euro s) 

Out ras 
Capital Resultado do achegas de 

Escriturado Reservas exe rcicio socios 

Saldo a 1 de xane iro de 2020 60.110,00 2.681.230,95 2.051.017,24 208.798,76 

Ingresos e gastos recoñecidos 2.136.340,13 
Operacións co accionista ún ico (1.086.152,21) 
Outras variación do patrimonio neto 964.565,03 (964.865,03) 

Sa ldo a 31 de decembro de 2020 60.110,00 3.645.795,98 2.136.340,13 208.798,76 

A memoria adxunta forma parte integrante das cantas anuais do exercicio 2021. 
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Subvencións, 
doazóns e 
legados 

recibidos Total 

586.802,41 6.637.847,28 

(73.199,42) 1.846.274,10 
(1.199.243,60) 

513.602,99 7 .284.877,79 

Subvencións, 
doazóns e 
legados 
recibidos Total 

667.342,31 5.668.499,26 

(80.539,90) 2.055.800,23 
(1.086.152,21) 

(300,00) 

586.802,41 6.637.847,28 
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CLASE 8.ª 
TRES CENTIMOS 

DE EURO ._ .... 
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.U. 

Estados de Fluxos de Efectivo 
Correspondentes aos exercicios anuais terminados a 

31 de decembro de 2021 e 2020 

Resultado do exe rcicio antes de impostos 

Axustes ao resultado 
Amort ización do res ult ado 
Correccións valorativas por deterioro 
Variación de provisións 
Imputación de subvencións 

(Expresados en euros) 

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 
Ingresos financeiros 
Gastos financeiros 
Outros ingresos e gast os 

Cambios no capital circulante 
Existencias 
Debedores e cantas a cobrar 
Outros activos correntes 
Acredores e outras contas a pagar 
Outros pasivos correntes 

Out ros fluxos de efectivo das actividades de explotación 
Cobros de intereses 
Cobros/(pagos) por imposto sobre beneficios 

Fluxos de efectivo das actividades de explotación 

Fluxos de efect ivo das act ividades de inve rsión 
Pagos por investimentos 

lnmobilizado intanxible 
lnmobilizado material 
Outros act ivos fin anceiros 

Cobros por desinversiones lnm. Material 

Fluxos de efectivo das actividades de inversión 

Fluxos de efectivo das actividades de financia mento 
Dividendos 
Devolución e amortización doutras débedas 

Fluxos de efectivo das actividades de financiamento 

Aumento/ Diminución neta do efectivo ou equivalentes 

Efectivo ou equiva lent es o comezo do exe rcicio 

Efect ivo ou equiva lentes ao fina l do exercicio 

Nota 

5y6 
10 
23 
15 
6 

3 

A memoria adxunta forma parte integrante das contas anuais do exercicio 2021. 
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2021 
2.565.439,78 

317.268,97 
352.594,79 

(181.553,76) 
255.009,19 
(97.599,29) 
(11.181,96) 

(633.301,39) 

107.742,72 
(23.361,55) 

(671.491,28) 
(46.191,28) 

(695.898,72) 

(695.898, 72) 

1.553.508,64 

(22.805,27) 
(325.917,24) 

(2.464,56) 

11.181,95 

(34 0.005,12) 

(1.199.243,60) 
3.312,96 

(1.195.930,64) 

17.572,87 

7.421.649,44 

7.439.222,31 

2020 
2.853.559,84 

152.119,01 
320.884,66 
317.800,28 
(379.179,31) 

(107.386,54) 

(0,08) 

(562.577,71) 

(426.865,51) 
15.681,68 

(228.696,82) 
77.302,94 

(802.794,20) 
0,08 

(802.794,28) 

1.640.306,94 

(69.269,20) 
(31.776,98) 

(304,52) 

(101.350,70) 

(1.695.364,13) 
(704,32) 

(1.696.068,45) 

(157.112,21) 

7.578.761,65 

7.421.649,44 
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CLASE 8.ª 

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.U. 

Memoria das Contas Anuais 

31 de decembro do 2021 

(1) Natureza e actividades da Sociedade 

REDES DE TELECOMUNICACIÓNS GALEGAS, RETEGAL S.A.U. (a Sociedade) nace no mes de febreiro do 1998, 
a raíz do Decreto da Xunta de Galicia 58/1997, que supuxo o primeiro paso para a reorganización dos 
sistemas de telecomunicacións en Galicia, co fin de mellorar a súa organización, ampliar a súa eficiencia 
e rendibilidade económico-social, e xestionar a innovación e adaptación a un contorno en continuo 
desenvolvemento, como son as actividades conforte presenza de l+D. 

Completando os requisitos xurídico-mercantís precisos para a constitución da Sociedade, outorgouse a 
correspondente escritura de constitución o día 7 de abril do 1998, quedando definitivamente inscrita no 
Rexistro Mercantil competente o día 26 de maio dese mesmo ano. O domicilio social da Sociedade fíxase 
en Complexo San Marcos, Edificio Usos Múltiples, en Santiago de Compostela, no lugar no que se 
encentra o principal establecemento da Sociedade. 

A Sociedade é unha entidade mercantil pública autonómica. Ten a consideración de medio propio e servizo 
técnico da Administración Xe ral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumenta is do 
sector público autonómico que teñan a consideración de medios propios na lexislación vixente. En 
consecuencia, a Sociedade está abrigada a executar as encomendas ou encargos que a Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e estas entidades públicas instrumentais lle realicen dentro 
do ámbito do seu obxecto social. As súas relacións teñen natureza instrumenta l, non contractual, sendo, 
para todos os efectos, de carácter interno, dependente ou subordinado. 

As encomendas que se realicen á Sociedade instrumentaranse mediante unha resolución do ente 
encomendante na que, como mínimo, se precisarán as actuacións concretas que constitúan o obxecto da 
encomenda, así como os termos e as condicións en que deba executarse. 

Segundo o artigo número 2 dos Estatutos, o obxecto social da Sociedade é a rea lización de actividades 
dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, 
para as que obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso. As í mesmo, terá por 
obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, 
sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e 
estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia. 

En particular constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades: 

A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento 
e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de 
telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Ga lic ia ou en que esta 
participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións. 

A prestación de actividades de consultaría en materia de avaliación, planificación, promoción, 
adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación, control de calidade e, en 
xeral, calquera materia relacionada co sector das telecomunicacións, especialmente no eido da 
tecnoloxía das telecomunicacións. 

As actividades abranguidas no obxecto social poderanse realizar, total ou parcialmente, ben mediante a 
creación de sociedades filiais, ben participando neutras sociedades de obxecto idéntico ou análogo, ou ben 
mediante calquera outra fórmula admitida en dereito, respectando en todo caso o marco normativo 
aplicable á Sociedade. 

A Sociedade divide o seu devir económico en exercicios sociais que coinciden co ano natural. 

A Entidade non participa en ningunha outra sociedade, nin ten relación a lgunha con outras entidades coas 
cales se poida establecer unha relación de grupo ou asociada de acorde cos requ is itos establecidos no Art. 
42 do Código de Comercio e nas Normas 13ª e 15ª da Terceira Parte do Rea l Decreto 1514/2007 polo que se 
aprobou o Plan Xeral de Contabilidade. 

7 
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CLASE 8.ª 

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.U. 

Memoria das Contas Anuais 

31 de decembro do 2021 

En relación á norma 15ª da Terceira Parte do Real Decreto 1514/2007 polo que se aprobou o Plan Xera l de 
Contabilidade, debemos indicar que a sociedade foi constituida por un ha Administración Pública Autonómica, 
senda por tanto, o seu único socio a Xunta de Galicia. 

RETEGAL é medio propio personificado da Xunta de Galicia, xa que cumpre cos requisitos esixidos polo 
artigo 32 da Leí 9/2017 de Contratos do Sector Público: 

• Máis do 80% das actividades de Retega l lévanse a cabo no exercicio dos cometidos que lle son 
confiados pola Xunta de Galicia ou entidades controladas por ela. 

• A totalidade do seu capital é de titularidade da Xunta de Ga licia. 

• A Xunta de Galicia exerce sobre a sociedade un control, directo ou indirecto, semellante ao que 
pode exercer sobre os seus propios servizos ou unidades. 

• Nos estatutos da sociedade se indica que a sociedade ten a consideración de medio propio e servizo 
técnico da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades 
instrumenta is do sector público autonómico. 

(2) Bases de presentación 

(a) lmaxe fiel 

Estas cantas anuais formuláronse a partires dos rexistros contables de Redes de Telecomunicación 
Galegas Retegal, S.A.U. As cantas anuais do exercicio 2021 preparáronse de acordo coa lexislación 
mercantil vixente e coas normas establecidas no Real Decreto 1514/2007 polo que se aproba o Plan 
Xeral de Contabilidade, e de acordo coa Orde EHA/733/2010 do 25 de marzo pola que se aproban 
aspectos contables de empresas públicas, co obxecto de mostrar a imaxe fiel do patrimonio e da 
situación financeira ao 31 de decembro de 2021 e dos resultados das súas operacións, dos cambios 
no patrimonio neto e dos fluxos de efectivo correspondentes ao exercicio anual fina lizado en dita 
data. 

Os Administradores da Sociedade estiman que as cantas anuais do exercicio 2021, van ser aprobadas 
polo Accionista Único sen modificación algunha. 

(b) Principios contables non obrigatorios aplicados 

Para a elaboración destas cantas anua is non se aplicaron pnnc1p1os contables non obrigatorios. 
Adicionalmente, os Administradores da Sociedade formularo n estas Contas Anua is tendo en canta a 
totalidade dos principios e normas contables de aplicación obrigatoria que teñen efectos significativo 
nas contas anuais. Non existe ningún principio contable que sendo obrigatorio deixe de aplicarse. 

(c) Comparación da información 

As cantas anuais presentan a efectos comparativos con cada unha das partidas do ba lance, da canta 
de perdas e ganancias, do estado de cambios no patrimonio neto, do estado de fluxos de efectivo e 
da memoria, ademais das cifras do exercicio 2021, as correspondentes ao exercicio anterior, que 
formaban parte das cantas anuais do exercicio 2020 aprobadas polo Accion ista Único con data 8 de 
xuño de 2021. 

A comparación entre os exercicios 2021 e 2020 debe facerse considerando a circunstancia exposta na 
Nota 2.i (Efectos da primeira aplicación da modificación do PGC 2021) 

(d) Elementos recollidos en varias partidas 

Os elementos patrimoniais rexistrados en dous ou máis partidas do ba lance, indícanse neutros puntos 
da memoria cos seus correspondentes importes. 

8 
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CLASE 8.ª 

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.U. 

Memoria das Contas Anuais 

31 de decembro do 2021 

(e) Agrupación de partidas 

Durante o exercicio, non se realizaron agrupacións de partidas nin no balance, conta de perdas e 
ganancias, estado de cambios no patrimonio neto ou no estado de fluxos de efectivo. Con todo, na 
medida en que foi significativo, incluíuse a información desagregada de partidas no balance e na 
conta de perdas e ganancias, nas correspondentes notas da memoria. 

(f) Moeda funcional e de presentación 

As contas anua is preséntanse en euros, que é a moeda funcional e de presentación da Sociedade. 

(g) Aspectos críticos da valoración e estimación das incertezas e xuízos relevantes na aplicación de 
políticas contables 

Estas contas anuais, así como os detalles e explicacións inherentes contidos na presente Memoria, 
preséntanse sobre a base da continuidade ilimitada na xestión e non a efectos de calcular o valor 
liquidativo ou de alleamento do patrimonio da Sociedade, de modo que a sociedade elaborou os seus 
estados financeiros baixo o principio de entidade en funcionamento, sen que exista ningún tipo de 
risco importante que poida supor cambios s ignificativos no valor dos activos ou pasivos no exercicio 
seguinte. 

A elaboración das presentes contas anuais non requiriu a aplicación de xuízos e estimacións relevantes 
que poden afectar de maneira significativa á aplicación das políticas contables e a importes 
rexistrados dos activos, pasivos, ingresos e gastos. Neste sentido, as estimacións que maior 
relevancia teñen correspóndense coa determinación do valor recuperable de determ inadas contas a 
cobrar con clientes. 

As estimacións son constantemente revisadas e están baseadas na experiencia histórica e outros 
factores, incluídas as expectativas de sucesos futuros que se creen razoables baixo estas 
circunstancias. 

Malia que estas estimacións realizáronse en func ión da mellor información dispoñible na data de 
formulación destas contas anuais sobre os feitos analizados, é posible que acontecementos que 
poidan ter lugar no futuro obriguen a modificalas (á alza ou á baixa) en próximos exercicios, o que se 
faría de forma prospectiva, recoñecendo os efectos do cambio de estimación nas correspondentes 
contas anuais futuras. 

(h) Financiamento das actividades de explotación da Sociedade 

A Sociedade financia as súas actividades a través dos recursos propios obtidos. Nos exercicios 2021 e 
2020 a Sociedade non recibiu ningunha axuda. 

(i) Efectos da primeira aplicación da modificación do PGC 2021 (RO 1/2021 de 12 de xaneiro) 

Durante o exercicio anual 2021 entraron en vigor novas normas contables que, por tanto, foron tidas 
en conta na elaboración das presentes contas anuais. O impacto de ditas modificacións require 
cambios na clasificación ou recoñecemento das operacións con impacto en exercicios anteriores. 

o Norma 9° Instrumentos Financieros e Coberturas Contables. A aplicación dos novos criterios a 
partir do 1 de xaneiro de 2021 supuxo cambios na clasificación. 

a. A conciliación na data de primeira aplicación entre cada clase de activos e pasivos 
fina nceiros, clasificación e valoración de acorde coa nova categoría e a seguinte: 

9 



CLASE 8.ª 

Redes de Telecomunicación Galegas Retega l, S.A.U. 

Memoria das Contas Anua is 

31 de decembro do 2021 

Reclasificado a: 

Reclasificado de: 

(sa ldo a 1 de xaneiro de 2021) 

Préstamos e partidas a cobrar 

Reclasificado a: 

Reclasificado de: 

(saldo a 1 de xaneiro de 2021) 

Débitos e partidas a pagar 

Activos a 

coste 

amortizado 

2.299.184,01 

Pasivos 

financeiros a 

coste 

amortizado 

1.653.503,31 

002124283 

b. A aplicación dos novos criterios da disposición transitoria segunda do RO 1/2021 de 12 
de xaneiro non tivo impacto algún no patrimonio neto da entidade. 

o Norma 14ª. Ingresos por vendas e prestación de servizos. O impacto da aplicación dos novos 
criterios non ten efectos significativos nos datos das contas anuais correspondentes ao 
exercicio 2020. 

(3) Distribución de Resultados 

A proposta de distribución do resultado do exercicio 2021, formulada polos Administradores e que se espera 
sexa aprobada polo Accionista Único, é a seguinte: 

Euros 

Bases de reparto 

Beneficio do exercicio 1.919.473,52 

Distribución 
Reserva voluntaria 1.919.473,52 

1.919.473,52 
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A distribución dos beneficios da Sociedade do exercicio 2020, aprobada polo Accionista Único o 8 de xuño 
de 2021 donde se aprueban e l reparto foi a seguinte: 

Bases de reparto 

Beneficio do exercicio 

Distribución 
Reparto de dividendos 
Reserva voluntaria 

Euros 

2.136.340,13 

1.199.243,60 
937.096,53 

De acorde co acta da Xunta Xeral de data 8 de xuño de 2021, foi d istribuído aos Accionistas un dividendo 
de 1.199.243,60 euros, o cal está pagado ao peche da anualidade 2021. 

Os beneficios imputados directamente ao patrimonio neto non poden ser obxecto de distri bución, nin 
directa nin indirectamente. 

Ao 31 de decembro de 2021 e 2020 o importe das reservas non distribuíbles correspóndense coa Reserva 
Legal por importe de 87.336,37 euros. 

(4) Normas de Rexistro e Valoración 

(a) lnmobilizado intanxible 

Os activos incluídos no inmobilizado intanxible figuran contabi lizados polo seu prezo de adquisición ou 
o seu custo de produción, seguindo os mesmos principios que os establecidos na determ inación do 
custo de produción das existencias. A capitalización do custo de produción, no seu caso, realízase a 
través do epígrafe "Traballos realizados pala empresa para o seu activo" da canta de perdas e 
ganancias. O inmobilizado intanxible preséntase no balance polo seu va lor de custo minorado no 
importe das amortizacións e correccións valorativas por deterioro acumuladas. 

(O Patentes e licencias 

Contabilízanse pala totalidade dos custos derivados da adquisición en firme dos dereitos 
correspondentes, a través da súa inscrición no rexistro competente. 

(ii) Aplicacións informáticas 

Preséntanse valoradas polo seu custo de adquisición ao provedor correspondente, ou be n polos 
custos de produción cando os elementos contabilizados son desenvolvidos pola propia Sociedade. 
Os gastos de mantemento das aplicacións informáticas considéranse gastos no momento no que 
se incorre neles. 

(iii) Custos posteriores 

Os custos posteriores nos que se incorra no inmobilizado intanxible rexístranse como gasto, agás 
que aumenten os beneficios económicos futuros esperados dos activos. 

(iv) Vida útil e Amortizacións 

A amortización dos inmobilizados intanxibles realízase distribuíndo o importe amortizable de xeito 
sistemático ó longo da súa vida útil mediante a aplicación dos seguintes criterios: 
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CLASE 8.ª 

Redes de Telecomunicación Galegas Retega l, S.A.U. 
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Patentes e licencias 
Aplicacións informáticas 

31 de decembro do 2021 

Método de 
amortización 

Lineal 
Lineal 

002124281 

Anos de vida 
úti l estimada 

5 
3 

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización dos inmobilizados 
intanxibles no peche de cada exercicio. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos 
se recoñecen como un cambio de estimación. 

(b) lnmobilizado material 

(i) Recoñecemento inicial 

Os activos incluidos no inmobilizado material figuran contabilizados polo seu prezo de adquis ición 
ou custo de produción, seguindo os mesmos principios que os establecidos na determinación do 
custo de produción das existencias. A capitalización do custo de produción se realiza a t ravés do 
epígrafe "Traballos realizados pota empresa para o seu activo" da conta de perdas e ganancias. 
Os ingresos accesorios obtidos no período de probas e posta en marcha se recoñecen como unha 
minoración dos custos incorridos. O inmobilizado material se presenta no balance polo seu valor 
de custo minorado polo importe das amortizacións e correccións valorativas por deterioro que se 
teñan acumuladas. 

O custo do inmobilizado material inclúe a estimación dos custos de desmantela mento ou retiro, as í 
como de a rehabilitación do lugar sobre o que se encentra s ituado, sempre que constitúan obrigas 
nas que se teñan incorridas como consecuencia do uso e con propósito distinto da produción de 
existencias. 

As pezas de recambio destinadas a ser montadas en insta lacións, equipos e máquinas para 
substituir a outras semellantes, valóranse seguindo os criterios expostos anteriormente. As pezas 
con ciclo de almacenamento inferior ao ano rexístranse como existencias. As pezas con ciclo de 
almacenamento superior ao ano e que corresponden de maneira exclusiva a determinados activos 
rexístranse e amortízanse conxuntamente cos mesmos, e neutro caso rexístranse como outro 
inmobilizado e amortízanse liñalmente no período estimado de substitución. 

A Sociedade contabiliza como activos materiais os dereitos sobre bens adscritos, os dereitos de uso 
e os dereitos sobre fibras, que a través dos Decretos 365/1998 e 156/200 se adscriben á Sociedade 
xa que a través dos mesmos, se desafectan estes bens do dominio público e adquiren natureza 
patrimonial da Sociedade co fin da súa xestión e explotación no ámbito do obxecto social da 
Sociedade. Estes bens incorpóranse ao activo en función do valor neto contable notificado polo 
organismo que adscribe o ben, ou no seu caso, ao anterior beneficiario do dere ito de adscrición. 
A amortización verificase de xeito lineal, tomando como base o custo orixinario, que foi facilitado 
en casos pola CRTVG, e en casos pola Xunta de Galicia, e en función da vida úti l restante dos bens 
adquiridos. Os mencionados bens, cun custo total de 5,32 millóns de euros encóntranse 
totalmente amortizados. 

Pela súa banda, os dereitos reais sobre terreas e os dere itos de uso de infraestrutu ras de 
telecomunicacións, incorporados ao activo polo seu prezo de adquisición, amortízanse no período 
de vixencia do respectivo dereito, no caso de que exista, non amortizándose neutro caso. 
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(ii) Amortizacións 

A amortización dos elementos de inmobilizado materia l se realiza distribuíndo o seu importe 
amortizable de xeito sistemático o longo da súa vida úti l. Se entende por importe amortizable o 
custo de adquisición menos o seu valor residual. A Sociedade determina o gasto de amortización 
de xeito independente para cada compoñente que teña un custo s ignificativo en relac ión ao custo 
total do elemento e unha vida útil distinta do resto do elemento. 

A amortización dos elementos do inmobilizado material se determina mediante a aplicación dos 
seguintes criterios: 

Método de Anos de vida 
amortización útil estimada 

Construcións Lineal 14 
lnstalacións Lineal 6a12 
Maquinaria Lineal 5 a 12 
Mobiliario Lineal 10 
Equipos informáticos Lineal 4 
Elementos de transporte Lineal 7 
Outro inmobilizado Lineal 3 a 12 

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización do inmobilizado material 
ao peche de cada exercicio. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos recoñécense 
como un cambio de estimación. 

(iii) Custos posteriores 

Con posterioridade ao recoñecemento inicial do activo, só se capita lizan aqueles custos que 
supoñan un aumento da súa capacidade, produtividade ou a largamento da vida útil, téndose que 
dar de baixa o valor contable dos elementos substituídos. Deste xeito, os custos de mantemento 
diario do inmobilizado material rexístranse nos resultados na medida que se vai incorrendo neles. 

(c) Arrendamentos 

A Sociedade ten cedido o dereito de determinados activos baixo contratos de arrendamento. 

Os arrendamentos nos que o contrato t ransfire á Sociedade todos os riscos e beneficios inherentes a 
propiedade dos activos clasifícanse como arrendamentos financeiros e noutro caso clasifícanse como 
arrendamentos operativos. 

A Sociedade avalía o fondo económico dos contratos co obxecto de determinar a existencia de 
arrendamentos implícitos. Un contrato contén un arrendamento se o cumprimento do acordo 
depende do uso dun activo ou activos específicos. Nestes casos, a Sociedade separa no inicio do 
contrato, en función dos seus valores razoables, os pagamentos e contraprestacións relativos ao 
arrendamento dos correspondentes ao resto de elementos incorporados ao acordo. Os pagamentos 
relativos ao arrendamento se rexistran mediante a aplicación dos criterios aos que se fai referencia 
neste apartado. 

As cotas derivadas dos arrendamentos operativos, netas dos incentivos recibidos, recoñécense como 
gasto de xeito lineal durante o prazo de arrendamento, agás que sexa máis representativa outra base 
sistemática de reparto por recoller mellar o patrón tempora l dos beneficios do arrendamento. 
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A Sociedade ten rexistrados no capítulo de instrumentos financeiros, aqueles contra tos que dan 
lugar a un activo financei ro nunha empresa e, simultaneamente, a un pasivo financeiro ou a un 
instrumento de patrimonio noutra empresa. Por tanto, a presente norma resulta de aplicación 
aos seguintes instrumentos financeiros: 

(i) Activos financeiros: corresponden básicamente a efectivo e outros activos líquidos equivalentes e 
créditos por operacións comercia is: clientes e deudores va rios~ 

o Activos financeiros a custo amortizado 

Un activo financeiro inclúese nesta categoría, mesmo cando estea admitido a negociación nun 
mercado organizado, se a Sociedade mantén o investimento co obxectivo de percibir os fluxos de 
efectivo derivados da execución do contrato, e as condicións contractuais do activo fi nance iro dan 
lugar, en datas especificadas, a fluxos de efectivo que son unicamente cobranzas de principal e 
intereses sobre o importe do principal pendent e. Os fluxos de efectivo cont ractuais que son 
unicamente cobranzas de principal e interese sobre o importe do principal pendente son 
inherentes a un acordo que ten a natureza de préstamo ordinario ou común, sen prexuízo de que 
a operación se acorde a un tipo de interese cero ou por baixo de mercado. 

Con carácter xeral, inclúense nesta categoría os créditos por operacións comercia is, e os créditos 
por operacións non comerciais aqueles activos financeiros que, non senda instrumentos de 
patrimonio nin derivados, non teñe n orixe comercial e cuxos cobranzas son de contía determinada 
ou determinable, que proceden de operacións de préstamo ou crédito concedidos pola Sociedade. 
É dicir, dentro desta categoría estarían os préstamos e contas a cobrar, así como aqueles valores 
representativos de débeda, cunha data de vencemento fixada, cobranzas de cont ía det erminada 
ou determinable, que se negocien nun mercado activo e que a Sociedade ten intención e 
capacidade de conservar ata o seu vencemento. 

Valoración inicial: Inicialmente valóranse polo seu valor razoable, máis os custos de transacción 
que lles sexan directamente atribuíbles. Con todo, os créditos por operacións comerciais con 
vencemento non superior a un ano e que non teñen un tipo de interese contractual explícito, así 
como os créditos ao persoal, os dividendos para cobrar e os desembolsos esix idos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuxo importe espérase recibir no curto prazo, poderanse valorar 
polo seu valor nominal cando o efecto de non actualizar os fluxos de efectivo non sexa 
significativo. 

Valoración posterior: faise a custo amortizado e os intereses devengados contabilízanse na cont a 
de perdas e ganancias, aplicando o método do tipo de int erese efectivo. 

Os créditos con vencemento non superior a un ano que, de acordo co disposto no apartado anterior, 
valórense inicialmente polo seu valor nominal, continuarán valorándose polo devandito importe, 
salvo que se deterioraron. 

Cando os fluxos de efectivo contractuais dun activo financeiro modifícanse debido ás dificultades 
financeiras do emisor, a Sociedade analizará se procede contabilizar unha perda por deterioro de 
valor. 

Deterioro: A Sociedade rexistra os correspondentes deterioros pola diferenza existente entre o 
importe para recuperar das contas por cobrar e o valor en libros polo que se atopan rexistradas. 
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Polo menos ao peche do exercicio, efectúanse as correccións va lorat ivas necesarias sempre que 
existe evidencia obxectiva de que o valor dun activo financeiro incluído nesta categoría, ou dun 
grupo de activos financeiros con similares características de risco valorados colect ivamente, 
deterio rouse como resultado dun ou máis eventos que ocorresen despois do seu recoñecemento 
inicial e que ocasionen unha redución ou atraso nos fluxos de efectivo estimados futuros, que 
poden vir motivados pola insolvencia do debedor. 

A perda por deterioro do valor destes activos financeiros é a d iferenza entre o seu valor en libros 
e o valor actual dos fluxos de efectivo futuros, incluídos, no seu caso, os procedentes da execución 
das garantías reais e persoais, que se estima van xerar, descontados ao tipo de interese efectivo 
calculado no momento do seu recoñecemento inicial. 

As correccións de valor por deterioro, así como a súa reversión cando o importe da devandita perda 
diminuíse por causas relacionadas cun evento posterior, recoñécense como un gasto ou un ingreso, 
respectivamente, na conta de perdas e ganancias. A reversión do deterioro ten como límite o 
valor en libros do activo que estaría recoñecido na data de reversión se non se rexistrou a 
deterioro do valor. 

o Reclasificación de activos financeiros 

Cando a Sociedade cambia a forma en que xestiona os seus activos financeiros para xerar fluxos de 
efectivo, reclasifica todos os activos afectados de acorde cos criterios establecidos nos apartados 
anteriores desta norma. A reclasificac ión de categoría non é un suposto de baixa de balance senón 
un cambio no criterio de valoración. 

o Baixa de activos financeiros 

A Sociedade dá de baixa os activos financeiros cando expiran ou se cederon os dereitos sobre os 
fluxos de efectivo do correspondente activo financeiro e transferíronse substancialmente os 
riscos e beneficios inherentes á súa propiedade. No caso concreto de contas a cobrar enténdese 
que este feito prodúcese en xeral se se transmitiron os riscos de insolvencia e amora. 

Cando o activo financeiro dáse de baixa a diferenza entre a contraprestación recibida neta dos 
custos de transacción atribuíbles e o valor en libros do activo, máis calquera importe acumulado 
que se recoñeceu directamente no patrimonio neto, determina a ganancia ou perda xurdida ao 
dar de baixa devandito activo, que forma parte do resultado do exercicio en que esta se produce. 

Pala contra, a Sociedade non dá de baixa os activos financeiros, e recoñece un pasivo financeiro por 
un importe igual á contraprestación recibida, nas cesións de activos financeiros nas que se reteña 
substancialmente os riscos e beneficios inherentes á súa propiedade. 

o Efectivo e outros medios líguidos eguivalentes 

Baixo este epígrafe do balance de situación adxunto rexístrase o efectivo e n caixa e bancos, 
depósitos á vista e outros investimentos a curto prazo con vencemento inferior a tres meses de 
alta liquidez que son rapidamente realizables en caixa e que non teñen risco de cambios no seu 
valor. 

(ii) Pasivos financeiros: básicamente débitos por operacións comercia is: provedores e acredores varios, 
outros pasivos financeiros, débedas con terceiros, fianzas e depósitos recibidos. 

o Pasivos financeiros a custo amortizado 

Dentro desta categoría clasifícanse todos os pasivos financeiros excepto cando deben va lorarse a 
valor razoable con cambios na canta de perdas e ganancias. Con carácter xeral, inclúense nesta 
categoría os débitos por operacións comercia is e os débitos por operacións non comercia is. 
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Valoración inicial: Inicialmente valóranse polo seu valor razoable, que, salvo evidenc ia en contrario, 
é o prezo da transacción, que equivale ao valor razoable da contraprestación recibida axustado 
polos custos de transacción que lle sexan directamente atribuíbles. Con todo, os débitos por 
operacións comercia is con vencemento non superior a un ano e que non teñan un tipo de interese 
contractual, así como os desembolsos esixidos por terceiros sobre part icipacións, cuxo importe 
espérase pagar no curto prazo, pódense valorar polo seu valor nominal, cando o efecto de non 
actualizar os fluxos de efectivo non sexa significativo. 

Valoración posterior: faise a custo amortizado. Os intereses devengados contabilíza nse na canta 
de perdas e ganancias, aplicando o método do tipo de interese efectivo. Con todo, os débitos con 
vencemento non superior a un ano que, de acordo co disposto no apartado anterior, valórense 
inicialmente polo seu valor nominal, continuarán valorándose polo devandito importe. activo 
financeiro e un pasivo financeiro son obxecto de compensación só cando a Sociedade ten o dereito 
esixible de compensar os importes recoñecidos e ten a intención de liquida r a cantidade neta ou 
de realizar o activo e cancelar o pasivo simultaneamente. 

o Baixa de pasivos financeiros 

A Sociedade dá de baixa un pasivo financeiro, ou parte do mesmo, cando a obrigación extinguiuse; 
é dicir, cando fose satisfeita, cancelada ou expirase. 

(iii) Fianzas entregadas e recibidas 

Os depósitos ou fianzas constituídas en garantía de determ inadas obrigacións valóranse polo 
importe efectivamente satisfeito, que non difire significativamente do seu valor razoable. 

Nas fianzas entregadas ou recibidas por arrendamentos operativos ou por prestación de servizos, 
a diferenza entre o seu valor razoable e o importe desembolsado considérase como un pago ou 
cobranza anticipado polo arrendamento ou prestación do servizo, que se imputa á canta de 
perdas e ganancias durante o período do arrendamento ou durante o período no que se presta o 
servizo, de acordo coa norma sobre ingresos por vendas e prestación de servizos. 

Ao estimar o valor razoable das fianzas, tómase como período remanente o prazo contractual 
mínimo comprometido durante o cal non se poida devolver o seu importe, sen tomar en 
consideración o comportamento estatístico de devolución. 

Cando a fianza sexa a curto prazo, non é necesario realizar o descanto de fluxos de efectivo se o 
seu efecto non é significativo. 

(iv) Valor razoable 

O valor razoable é o importe polo que pode ser intercambiado un activo ou liquidado un pasivo, 
entre partes interesadas e debidamente informadas, que realicen unha transacción en condicións 
de independencia mutua. 

Con carácter xeral, na valoración de instrumentos financeiros va lorados a valor razoable, a 
Sociedade calcula este por referencia a un valor fiable de mercado, constit uíndo o prezo cotizado 
nun mercado activo a mellar referencia do devandito valor razoable. Para aqueles instrumentos 
respecto dos cales non exista un mercado activo, o valor razoable obtense, no seu caso, mediante 
a aplicación de modelos e técnicas de valoración. 

Asúmese que o va lor en libros dos créditos e débitos por operacións comerciais ap roxímase ao seu 
valor razoable. 

(v) Instrumentos de patrimonio propio 

Os Todos os instrumentos financeiros que se inclúen dentro dos fondos propios, tal como as 
acc ións ordinarias emit idas ou participacións no capital social. 
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(e) Subvencións, doazóns e legados 

As subvencións, doazóns e Legados contabilízanse como ingresos e gastos recoñecidos en patrimonio 
neto cando se obtén a concesión oficial das mesmas e se teñen cumprido as condicións para a súa 
concesión ou non existen dúbidas razoables sobre a recepción das mesmas. 

As subvencións, doazóns e legados de carácter monetario valóranse polo valor razoable do importe 
concedido e as de carácter non monetario polo valor razoable do activo recibido. 

En exercicios posteriores as subvencións, doazóns e legados impútanse aos resultados atendendo a 
súa finalidade. 

As subvencións de capital impútanse ao resultado do exercicio en proporción á amortización 
correspondente aos activos financiados coas mesmas ou, no seu caso, cando se produza a 
enaxenación, baixa ou corrección valorativa por deterioro dos mesmos. 

No caso de activos non depreciables, a subvención impútase a resultados do exercicio no que se 
produce a enaxenación, baixa ou corrección valorativa por deterioro dos mesmos. 

As subvencións para financiar gastos específicos impútanse a ingresos no exercicio que se devengan 
os gastos financiados. 

(f) Ingresos e gastos 

(i) Aspectos comuns 

A Sociedade recoñece os ingresos polo desenvolvemento ordinario da súa actividade cando se produce 
a transferencia do control dos bens ou servizos comprometidos cos clientes. Nese momento, a 
Sociedade valorará o ingreso polo importe que reflicte a contrap restación á que espera te r dereito a 
cambio dos devanditos bens ou servizos. 

OiJ Recoñecemento 

A Sociedade recoñece os ingresos derivados dun contrato a medida que se produce a transferencia ao 
cliente do control sobre os bens ou servizos comprometidos. 

O control dun ben ou servizo (un activo) fai referencia á capacidade para decidir plenamente sobre o 
uso dese elemento patrimonial e obter substancialmente todos os seus beneficios restantes. O 
control inclúe a capacidade de impedir que outras entidades decidan sobre o uso o act ivo e obteñan 
os seus beneficios. 

Para cada obrigación para cumprir (entrega de bens ou prestación de servizos) que se identifica, a 
Sociedade determina ao comezo do contrato se o compromiso asumido cumprirase ao longo do 
tempo ou nun momento determinado. 

Os ingresos derivados dos compromisos (con carácter xeral, de prestacións de servizos ou venda de 
bens) que se cumpren ao longo do tempo recoñécense en función do grao de avance ou progreso cara 
ao cumprimento completo das obrigacións contractuais sempre que a Sociedade dispón de 
información fiable para realizar a medición do grao de avance. 

A Sociedade revisa e, se é necesario, modifica as estimacións do ingreso para recoñecer, a medida que 
cumpre co compromiso asumido. A necesidade de tales revisións non indica, necesariamente, que o 
desenlace ou resultado da operación non poida ser estimado con fia bilidade. 
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Cando, a unha data determinada, a Sociedade non é capaz de medir razoablemente o grao de 
cumprimento da obrigación, a índa que espera recuperar os custos incorridos para satisfacer o 
devandito compromiso, só recoñécense ingresos e a correspondente contraprestación nun importe 
equivalente aos custos incorridos ata esa data. 

Cando existan dúbidas relativas á cobranza do dereito de crédito previamente recoñecido como 
ingresos por venda ou prestación de servizos, a perda por deterioro rexistrarase como un gasto por 
corrección de valor por deterioro e non como un menor ingreso. 

(iii) Cumprimento da obrigación ao Longo do tempo 

Enténdese que a Sociedade transfire o control dun activo (con carácter xeral, dun servizo ou produto) 
ao longo do tempo cando se cumpre un dos seguintes criterios: 

o O cliente recibe e consome de forma simultánea os beneficios proporcionados pala actividade 
da Sociedade a medida que se desenvolve, como sucede nalgúns servizos recorrentes. En tal 
caso, se outra empresa asumise o contrato non neces itaría realizar novamente de forma 
substancial o traballo completado ata a data. 

o A Sociedade produce ou mellara un activo (tanxible ou intanxible) que o cliente controla a 
medida que se desenvolve a actividade. 

o A Sociedade elabora un activo específico para o cliente sen un uso alternativo e ten un dereito 
esixible á cobranza pela actividade que se completou ata a data. Se a transferencia do control 
sobre o activo non se produce ao longo do tempo a Sociedade recoñece o ingreso seguindo os 
criterios establecidos para as obrigacións que se cumpren nun momento determinado. 

(iv) Indicadores de cumprimento da obrigación nun momento do tempo 

Para identificar o momento concreto en que o cliente obtén o control do activo, a Sociedade considera, 
entre outros, os seguintes indicadores: 

o O cliente asume os riscos e beneficios significativos inherentes á propiedade do activo. 

o A Sociedade transferiu a posesión física do activo. 

o O cliente recibiu o activo de conformidade de acorde cas especificacións contractuais. 

o A Sociedade ten un dereito de cobranza por transferir o activo. 

o O cliente ten a propiedade do activo. 

(v) Valoración 

Os ingresos ordinarios procedentes da venda de bens e da prestación de servizos valóranse polo 
importe monetario ou, no seu caso, polo valor razoable da contrapartida, recibida ou que se espere 
recibir, derivada da mesma, que, salvo evidencia en contrario, é o prezo acordado para os activos para 
transferir ao cliente, deducido o importe de calquera descanto, rebaixa no prezo ou outras partidas 
similares que a Sociedade poida conceder, así como os intereses incorporados ao nomina l dos 
créditos. Con todo, poderán incluirse os intereses incorporados aos créditos comerciais con 
vencemento non superior a un ano que non teñan un tipo de interese contractual, cando o efecto de 
non actua lizar os fluxos de efectivo non é s ignificativo. 

Non forman parte dos ingresos os impostas que gravan as operacións de entrega de bens e prestación 
de servizos que a Sociedade debe repercutir a terceiros como o imposto sobre o valor engadido e os 
impostas especiais, así como as cantidades recibidas por canta de terceiros. 
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A Sociedade toma en conta na valoración do ingreso a mellor estimación da contraprestación variable 
se é altamente probable que non se produza unha reversión s ign ificativa do importe do ingreso 
recoñecido cando posteriormente resólvase a incerteza asociada á citada contraprestación. 

Os gastos impútanse en función do criterio de pagamento, é dicir, cando se produce a corrente real de 
bens e servizos que os mesmos representan, con independencia do momento en que se produza a 
corrente monetaria cu financeira derivada deles. 

(g) Imposto sobre beneficios 

O gasto ou ingreso polo imposto sobre beneficios comprende tanto o imposto corrente como o 
imposto diferido. 

O imposto sobre beneficios corrente cu diferido recoñécese e n resu ltados, agás que xurda dunha 
transacción ou suceso económico que fara recoñecido no mesmo exercic io cu en cutre diferente 
contra patrimonio neto cu be n dunha combinación de negocios. 

(i) Recoñecemento de pasivos por imposto diferido 

A Sociedade recoñece pasivos por imposto diferido en todos os casos agás que proveñan do 
recoñecemento inicial do fondo de comercio cu dun activo cu pasivo nunha transacción que non 
é unha combinación de negocios e que na data da transacción non afecta nin ao resultado contable 
nin á base impoñible fiscal. 

(ii) Recoñecemento de activos por imposto diferido 

A Sociedade recoñece os activos por imposto diferido sempre que resu lte probable q ue existan 
ganancias fiscais futuras suficientes para a súa compensación. Sen embargo, os activos que 
xurdan do recoñecemento in icial de activos cu pasivos nunha transacción que non é unha 
combinación de negocios e na data da transacción non afecta nin ao resu ltado contable nin á base 
impoñible fiscal, non son obxecto de recoñecemento. 

Salvo proba e n contrario, non se considera probable que a Sociedade dispoña de ganancias fiscais 
futuras cando se prevea que a súa recuperación futura se vai producir nun prazo superior aes dez 
anos contados dende a data de peche do exercicio, ao marxe de cal sexa a natu reza do act ivo por 
imposto diferido, ou no caso de tratarse de créditos derivados de deduc ión e outras vantaxes 
fisca is pendentes de aplicar fiscalmente por insuficiencia de cota, cando producíndose a 
actividade cu obtendo o rendemento que orixine o dereito á dedución cu bonificación, existan 
dúbidas razoables sobre o cumprimento dos requisitos para facelas efectivas. 

(iii) Valoración 

Os activos e pasivos por imposto diferido valóranse polos t ipos impos itivos que va ian ser de 
aplicación nos exercicios nos que se espera realizar os activos cu pagar os pasivos, a partir da 
normativa e tipos que estean vixentes ou ap robados e pendentes de publicación e unha vez 
consideradas as consecuencias fisca is que se derivarán da forma na que a Sociedade espera 
recuperar os activos ou liquidar os pasivos. A estes efectos, a Sociedade considerou a dedución 
por reversión de medidas temporais desenvolvida na disposición t ransitoria trixésimo sétima da 
Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, como un axuste ao t ipo impositivo 
aplicable á diferenza temporaria deducible asociada á non deducibilidade das amortización 
practicadas nos exercicios 2013 e 2014. 

(iv) Compensación e clasificación 

A Sociedade só compensa os activos e pasivos por imposto sobre beneficios se existe un dereito 
legal fronte as autoridades fiscais e ten a intención de liquidar as débedas que resulten polo seu 
importe neto ou ben realizar os activos e liquidar as débedas de xeito s imultáneo. 
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Os activos e pasivos por imposto diferido recoñécense no balance como activos ou pasivos non 
correntes, independentemente da data esperada de realización ou liquidación. 

(h) Medioambiente 

A Sociedade realiza cando é necesario operacións co propósito principa l de previr, reducir ou reparar o 
dano que como resultado das súas actividades poida producir no medio ambiente. 

Durante o exercicio económico Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. mantivo a 
certificación ISO 14001:2015. 

Os gastos derivados das actividades medioambientais recoñécense como Outros gastos de explotación 
no exercicio no que se incorren. 

(i) Provisións 

Na formulación das contas anua is, os Administradores da Sociedade diferencian entre: 

• Provisións: saldos acredores que cobren obrigas actuais derivadas de sucesos pasados, nos 
que a súa cancelación é probable que orixine unha saída de recu rsos, pero que resultan 
indeterminados en canto ó seu importe e/ou o momento de cancelación. 

• Pasivos continxentes: obrigas posibles como consecuencia de sucesos pasados, nos que a súa 
materialización futura está condicionada a que aconteza, ou non, un ou máis eventos futuros 
independentes da vontade da Sociedade. 

As contas anuais recollen todas as provisións significativas con respecto a que se estima que as 
probabilidades de que se teñan que atenderá obriga é maior có do contrario. Os pasivos cont inxentes 
non se recoñecen nas contas anua is, sino que se informa sobre os mesmos nas Notas da Memoria, na 
medida en que non sexan considerados como remotos. 

Os importes recoñecidos no balance de situación corresponden á mellor estimación á data de peche 
dos desembolsos necesarios para cancelar a obriga presente, unha vez conside rados os riscos e 
incertidumes re lacionados coa provisión e, cando resulte significativo, o efecto finance iro producido 
polo descanto, sempre que se poida determinar con fiabilidade os desembolsos que se van a efectuar 
en cada período. O tipo de desconto se determina antes de impostes, considerando o va lor temporal 
do d iñeiro, así como os riscos específicos que non teñen s ido considerados nos fluxos futuros 
relacionados coa provisión. 

As abrigas individuais valóranse polo desenlace individual que resulta máis probable. Se a abriga 
implica unha cantidade importante de partidas homoxéneas, esta se valora ponderando os 
desenlaces posibles polas súas probabilidades. Se existe un rango continuo de desenlaces posibles e 
cada punto do rango ten a mesma probabilidade que o resto, a obriga valorase polo importe medio. 

O efecto financeiro das provisións recoñécese como gastos financei ros na canta de perdas e ganancias. 

As provis ións non inclúen o efecto fiscal, nin as ganancias esperadas polo alleamento ou abandono de 
activos. 

As provisións revértense contra resultados cando, ó peche do exercicio, non e probable que exista unha 
saída de recursos para cancelar tal abriga. 

G) Criterios empregados en transaccións con partes vinculadas 

Esta norma de va loración afecta ás partes vinculadas que se recollen na Norma 15ª de elaboración das 
cantas anuais do Plan Xeral de Contabilidade. Neste sentido: 
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• Entenderase que unha empresa forma parte do grupo cando ambas estean vinculadas por 
unha relac ión de control, directa ou indi recta, análoga á previs t a no artigo 42 do Código de 
Comercio, ou cando as empresas estean controladas por calq uera medio por unha ou varias 
persoas xuríd icas que actúen conxuntamente ou se achen baixo dirección única por acordes 
ou cláusulas estatutarias. 

• Entenderase que unha empresa é asociada cando, sen que se trate dunha empresa do grupo 
no sentido sinalado, a empresa ou as persoas físicas dominantes exerzan sobre esa e mpresa 
asociada unha influencia s ignificativa, tal e como se desenvolve detidamente na citada Norma 
15ª de elaboración das contas anua is. 

• Unha parte considérase vinculada a outra cando unha delas exerce ou ten a posibilidade de 
exercer directa ou indirectamente ou en virtude de pactos ou acordes entre accionistas ou 
partícipes, o control sobre outra ou unha influencia significat iva na toma de decisións 
financeiras e de explotación da outra, tal como se detalla detidamente na Norma 15ª de 
elaboración das contas anuais. 
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(5) lnmobi lizado lnt anxible 

A composición e o movemento nas cantas incluídas no inmobilizado intanxible durante os exercicios 2021 e 
2020 preséntanse a contin uación: 

2021 
Euros 

Aplicacións 
Licencias informáticas Total 

Custo a 1 de xaneiro de 2021 8.415,90 536.245,75 544 .661,65 
Altas 0,00 22.805,27 22.805,27 

Custo a 31 de decembro de 2021 8.415,90 559.051,02 567.466,92 

Amortización acumulada a 1 de xaniero de 2021 (6.501,96) (360.132,81) (366.634,77) 
Amortizacións (201,24) (59.272,27) (59.473,51) 

Amortización acumulada a 31 de decembro de 2021 (6.703,20) (419.405,08) (426.108.28) 

Valor neto contable a 31 de decembro de 2021 1.712,70 139.645,94 141.358,64 

2020 
Euros 

Aplicacións 
Licencias informáticas Total 

Custo a 1 de xaneiro de 2020 8.415,90 360.496,55 368.912,45 
Altas 0,00 175.749,20 175.749,20 

Custo a 31 de decembro de 2020 8.415,90 536.245,75 544.661,65 

Amortización acumulada a 1 de xaneiro de 2020 (6.300,72) (347.516,40) (353.817,12) 
Amortizacións (201,24) (12.616,41) (12.817,65) 

Amortización acumulada a 31 de decembro de 2020 (6.501,96) (360.132,81) (366.634,77) 

Valor neto contable a 31 de decembro de 2020 1.913,94 176.112,94 178.026,88 
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(a) Bens totalmente amortizados 

O custo dos inmobilizados intanxibles que están totalmente amortizados e que a índa están en uso a 
31 de decembro de 2021 e 2020 é como segue: 

Licencias 
Aplicacións informáticas 

(6) lnmobilizado Material 

Euros 
2021 

6.085,40 
368.417,21 

374.502,61 

2020 

6.085,40 
348.858,21 

354.943,61 

A composición e o movemento nas contas incluídas no lnmobilizado material durante os exercicios 2021 e 
2020 recóllense no seguinte cadro: 

2021 
Euros 

lnstalac ións 
técnicas, 

maquinaria e 
outras Utillaxe e Outro 

Terrees Construcións instalacións mobilia rio inmobilizado Total 

Custo a 1 de xaneiro de 2021 123.626,73 511.242,02 12.759.146,56 143.318,97 1.227.635,65 14.764.969,93 

Altas/Baixas 143.542,76 26.174,47 169.717,23 

Custo a 31 de decembro de 
2021 123.626,73 511.242,02 12.902.689,32 143.318,97 1.253.810,12 14.934.687,16 

Amortización acumulada a 1 de 
xaneiro de 2021 (466.916,81) (11.673.960,48) (137.318,03) (1.093.885,55) (13.372.080,87) 

Amortizacións/Baixas (18.406,28) (21 3.800,80) (1.001,44) 10.150,79 (223.057,73) 

Amortización acumulada a 31 
de decembro de 2021 (485.323,09) (11.887.761,28) (138.319,47) (1.083.734, 76) (13.595.138,60) 

Valor neto contable a 31 de 
decembro de 2021 123.626,73 25.918,93 1.014.928,04 4.999,50 170.075,36 1.339.548,56 
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Out ro 
inmobilizado Total 

Custo a 1 de xaneiro de 2020 
Altas 

123.626,73 511.242,02 12.728.725,40 
30.421,16 

143.318,97 1.225.684,51 14.732.597,63 
1.951,14 32.372,30 

Traspasos 
Custo a 31 de decembro de 2020 123.626,73 511 .242,02 12.759.146,56 143.318,97 1.227.635,65 14.764.969,63 

Amortización acumulada a 1 de 
xaneiro de 2020 

Amortizacións 

Amortización acumulada a 31 de 
decembro de 2020 

Valor neto contable a 31 de 
decembro de 2020 

(a) Xeral 

123.626,73 

(445.160,58) (11.439.792,24) 
(21.756,23) (234.168,24) 

(466.916,81) (11.673.960,48) 

44.325,21 1.085.186,08 

(135.145,14) (1.043.915,90) (13.064.013,86) 
(2.172,89) (49.969,65) (308.067,01) 

(137.318,03) (1.093.885,55) (13.372.080,87) 

6.000,94 133.750,10 1.392.889,06 

Determinados axustes menores derivan da consideración como IVE deducible o soportado na 
adquisición de elementos de inmobilizado no exercicio 2001 a 2005, consideración que fo i posible co 
gallo da sentencia do 6 de outubro de 2005 da Sala Terceira do Tribunal das Comunidades Europeas 
no asunto C-204/03, no que se declarou non conforme coa Sexta Di rectiva os a rt igos 102-uno e 
104-dos de acorde coa redacción dada pala Lei 66/1997, de 30 de Decembro, de Medidas Fiscais, 
Administrativas e da Orde Social. A resulta da mesma, a Sociedade instou a devolución dos ingresos 
indebidos producidos nos exercicios 2001 a 2004 de xeito, que sendo estimada pola AEAT, 
determinou que houbese que axustar o prezo de adq uisición dos elementos afectados 
(orixinariamente o devandito IVE se considerou maior custo de adquisición ao estar financiados con 
subvencións de capital), e consecuentemente tamén a amortización acumulada, que se tiña feita nos 
exercicios precedentes sobre a base orixinaria, e a imputación a resultados das devanditas 
subvencións. 

A partida de instalacións técnicas e maquinaria inclúe o dereito de uso sobre os bens adsc ritos pola 
Xunta de Galicia á Sociedade por importe de 5.321.775 e atópanse totalmente amortizados a 31 de 
decembro de 2021 e 2020. 

Asimesmo se inclúen dereitos de uso de infraestrutura de fibra óptica, por importe de 1.554.342 euros, 
os cales a inda non están totalmente amortizados. 
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Tamén se inclúen instalacións técnicas e maquinaria por importe de 831.872 euros, cedidas pola 
Compañía de Radio Televisión de Galicia, que tamén estaban totalmente amortizados a 31 de 
decembro de 2021 e 2020. 

Asimesmo a entidade recibiu subvencións de capita l en anos anteriores concedidas pola Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para financiar adquisicións de inmovilizado (ver 
nota 15). 

(b) Bens totalmente amortizados 

O custo dos elementos do inmobilizado material que están totalmente amortizados e que están en 
uso a 31 de decembro de 2021 e 2020 é como segue: 

Dereitos sobre bens adscritos 
Construcións 
lnsta lacións técnicas e maquinaria 
Outras instalacións, utillaxe e mobiliario 
Outro inmobilizado 

(c) Seguros 

Euros 
2021 

5.321.775,01 
286.981,36 

4 .746.918,81 
121.001,27 

995.947,95 

11.472.624,40 

2020 
5.321.775,01 

201.199,67 
4.596.232,10 

121.001,27 
995.947,95 

11.236.155,99 

A Sociedade ten contratadas varias pólizas de seguro para cubrir os riscos ós que están suxeitos os 
elementos do inmobilizado material. A cobertura destas pólizas considérase suficiente. 

(7) Arrendamentos operativos 

A Sociedade tiña arrendado a terceiros dende o exercicio 2007 as dependencias nas que se situaban as súas 
instalacións en réxime de arrendamento operativo así como outra maquinaria. As ditas oficinas pasaron 
a estar no recinto de San Marcos a partir de outubro de 2017. 

O importe total das cotas de arrendamentos operativos recoñecidas como gastos do exercicio 2021 
ascenden a 109.201,05 euros (114.504,21 euros no exercicio 2020). 

Os pagos mínimos futuros por arrendamentos operativos non cancelables son os seguintes: 

Ata un ano 
Entre un e cinco anos 
Mais de cinco anos 

(S) Política e Xestión de Riscos 

(a) Factores de risco financeiro 

Euros 
2021 

97.570,79 
144.553,65 
165.346,76 

407.471,20 

2020 

97.100,95 
138.043,73 
102.351,43 

337.496,11 

As actividades da Sociedade están, en termos xerais, expostas a riscos financeiros: risco de mercado, 
risco de crédito e risco de liquidez. 
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(i) Risco de mercado 

A Sociedade non se encentra exposta a riscos de mercado significativos por activos non financeiros . 

(ii) Risco de crédito 

A Sociedade non ten concentracións significativas de risco de crédito. A Sociedade ten políticas para 
asegurar que as vendas e prestacións de servizos se efectúen a clientes cun historial de crédito 
adecuado (na súa meirande parte entidades públicas). A corrección va lorativa por insolvencias de 
clientes implica un seguimento e levado pola Dirección e a revisión de saldos individuais en base 
á calidade crediticia dos clientes, tendencias actuais do mercado e análises histórico das 
insolvencias a nivel conxunto. 

(iii) Risco de liquidez 

A Sociedade executa unha xestión prudente do risco de liquidez, fundada no mantemento de 
suficiente efectivo e a xestión de dispoñibilidade de financiamento. 

(9) Activos Financeiros por Categorías 

(a) Clasificación dos activos financeiros por categorías: 

A clasificación dos activos financeiros por categorías é a seguinte: 

Activos a coste amortizado 
Clientes por ventas e prestación de servizos 
Clientes empresas del grupo y asociadas 
Outras contas a cobrar 

Total activos finance iros 

Euros 
2021 

1.836.337,25 
507.130,27 

12.981,69 

2.356.449,21 

2020 

1.501.949,51 
767.706,97 

13.086,83 

2.282.743,11 

Os activos financeiros non devengaron intereses en 2021 (0,08 euros en 2020). 
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(10) Debedores Comerciais 

(a) Debedores comercia is e outras contas a cobrar: 

O detalle de debedores comerciais e outras contas a cobrar é como segue: 

Vinculadas 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) 
Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) 
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. 
Xunta de Galicia 

Non vinculadas 
Clientes 
Outros debedores 
Persoal 
Outros créditos coas Administracións Públicas (nota 18) 
Correccións valorat ivas por dete rioro 

Total 

(b) Deterioro de valor: 

2021 

210.296,07 
723,27 

295.539,67 
571,25 

3.575.353,36 
11.979,78 

1.001,91 
25.785,34 

(1.739.016,11) 

2.382.234,55 

Euros 
2020 

16.646,59 

297.024,77 
454.035,61 

3.422.519,39 
11.979,78 

1.106,85 
3.806,85 

(1.920.569,88) 

2.286.549,96 

O análise do movemento das cont as correctoras representativas das perdas por deterioro orixinadas 
polo risco de crédito de activos financeiros valorados a custo amortizado é como segue: 

Euros 

Saldo inicial 
Dotacións 
Aplicacións 

Saldo ó 31 de decembro 

(11) Exist encias 

2021 

1.920.569,88 
41.021,50 

(222.575,26) 

1.739.016,11 

O detalle do epígrafe de existencias ao 31 de decembro é como segue: 

Materias primas e outros aprovisionamentos 
Anticipos a provedores 
Correccións va lorativas por deterioro 
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2021 
167.514,83 
16.287,07 

(167.514,83) 

16.287,07 

2020 

1.602.769,60 
321.777,64 
(3.977,36) 

1.920.569,88 

Euros 
2020 

167.514,83 
16.076,38 

(167.514,83) 

16.076,38 
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A Sociedade ten cu berta a obsolescencia dos repostas que mantén (nun sector en rápido avance tecnolóxico) 
mediante a dotación da oportuna provisión a 31 de decembro de 2021 e 2020 de 167.514,83 euros. 

(12) Periodificacións 

O epígrafe de periodificacións rexistradas no activo do balance correspóndense con pagos no exercicio 2021 
e 2020 por servizos ordinarios de funcionamento (mantementos, primas de seguros, etc.) da Sociedade 
correspondentes aos exercicios seguintes. 

(13) Efectivo e outros activos líquidos equivalentes 

O detalle do epígrafe efectivo e outros activos líquidos equivalentes é como segue: 

Caixa 
Contas correntes en entidades financeiras 

Total 

(14) Fondos Propios 

Euros 
2021 

359,53 
7.438.862,78 

7.439.222,31 

2020 
1.500,00 

7.420.149 ,43 

7.421.649,43 

A composición e o movemento do patrimonio neto se presentan no estado de cambios no patrimonio neto. 

(a) Capital 

O capita l socia l está composto por mil accións nominativas, de única clase e serie, de 60,11 euros de 
valor nominal cada un ha delas. Este capital atópase enteiramente subscrito e desembolsado en orixe 
pola Xunta de Galicia, que é por tanto o Accionista Único, sen que lle fora notificada á Sociedade 
ningunha transmisión. As acc ións da Sociedade non están admit idas a cotización en mercado 
organizado ningún, non existen ampliacións e/ou conversións en curso, e non se realizaron negocios 
xurídicos sobre accións propias. 

(b) Reservas 

(i) Reserva legal 

A reserva Legal fo i dotada de conformidade coa normativa mercantil vixente que dispón que, en 
todo caso, unha cifra igual ó 10 por 100 do beneficio do exercicio destinarase a incrementar a 
reserva legal ata que alcance, polo menos, o 20 por 100 do capital social. 

Non pode ser distribuída e se é usada para compensar perdas, no caso de que no existan outras 
reservas dispoñibles suficientes para tal fin, debe ser reposta con beneficios futuros. 

A 31 de decembro de 2021 e 2020 a reserva legal encóntrase dotada ao máximo Legal. 

(ii) Reservas voluntarias 

As reservas voluntarias son de libre disposición. 

(c) Outras achegas de socios 

As subvencións concedidas pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Ga licia (AMTEGA) 
out orgadas para financiar gastos xerais de funcionamento da empresa, e que non están asociadas a 
ningunha actividade ou área de actividade en concret o senón o conxunto das actividades que realiza 
a Sociedade, recoñécense no patrimonio neto no epígrafe de Outras achegas de socios (véxase nota 
4 (f)). 
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Nos exercicios 2021 e 2020 a Sociedade non recibiu ningunha cant idade por este concepto. 

(15} Subvencións. Doazóns e Legados Recibidos 

O movemento das subvencións, doazóns e legados recibidos de carácter non reintegrable é como sigue: 

Saldo inicial 
Traspasos á conta de perdas e ganancias (neto de efecto fiscal) 

Saldo ó 31 de decembro 

Euros 
2021 

586.802,41 
(73.199,42) 

513.602,99 

2020 

667.342,31 
(80.539,90) 

586.802,41 

O organismo concedente das subvencións de capital en anos anteriores foi en todos os casos a Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galic ia (AMTEGA), e destináronse integramente a financiar as 
adquisicións de inmobilizado especificadas nas notas 5 e 6 da presente memoria. 

(16) Pasivos Financeiros por Categorías 

(a) Clasificación dos pasivos financeiros por categorías: 

A clasificación dos pasivos financeiros por categorías se mostra de seguido: 

Pasivos financieros a coste amortizado 
Outros pasivos financeiros 
Acreedores varios 
Outras contas a pagar 

Total pasivos financeiros 

(b) Débcdas: 

Euros 
2021 

27.056,16 
857.054,70 

2.192,49 
886.302,65 

2020 

109.879,66 
1.528.335,30 

964,10 
1.639.179,06 

O saldo a 31 de decembro de 2021 e 2020 do epígrafe de outros pasivos financeiros se corresponde 
principalmente a débedas cos provedores de inmobilizado, sendo o seu vencemento a menos dun ano. 

(c) Acredores Comercias e Outras Contas a Pagar: 

O detalle de acredores comercia is e outras contas a pagaré como segue: 

No vinculadas 
Acredores por prestación de servizos 
Débedas co persoal 
Pasivos por imposto corrente 
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Euros 
2021 2020 

Corrente 

857.054,70 
2.192,49 

1.528.335,30 
964,1 0 

35.865,61 
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Débedas coas Administracións Públicas (nota 18) 
Anticipos de clientes 

195.042,49 
14.324,25 

197.110,24 
14.324,25 

Total 1.068.613,93 1.776.599,50 

Dentro de acreedores por prestacion de servizos non existen saldos pendentes con entidades vinculadas. 

(17) Información sobre o período medio de pago a provedores. Disposición adicional terceira. "Deber de 
información" da Lei 15/2010. do 5 de xullo" 

A información sobre o período medio de pago a provedores é como segue: 

Período medio de pago a provedores 
Ratio das operacións pagadas 
Rat io das operacións pendentes de pago 

Total pagos realizados 
Total pagos pendentes 

2021 (días) 2020 (días) 
~~~~~~~~ 

50,07 52,43 
53,78 58,15 
1~00 2~09 

Importe (euros) 
6.074.526,46 

607.210,33 
6.595.265, 19 
1.369.863,48 

No ano 2021 cambiouse o criterio de pago a provedores, comezando a utilizar como data de referencia a 
entrada da factura no sistema de pagos de Retegal. 

(18) Situación Fiscal 

O detalle dos saldos coas Administracións Públicas é como segue: 

Euros 
2021 2020 

Non Non 
corrente Corrente corrente Corrente 

Activos 
Activo por imposto diferido 
Otros créditos con AAPP 
Activo por imposto corrente 

Pasivos 
Pasivos por imposto diferido 
Pasivo por imposto corrente 
Imposto sobre o va lor engadido, IRPF e similares 
Seguridade Social 

23.734,98 
3.738,56 

22.046,78 
23.734,98 25.785,34 

(nota 10) 

171.200,85 

147.808,74 
47.233,74 

366.243,33 

31.646,64 
3.738,58 

68,27 
31.646,64 3.806,85 

(nota 10) 

195.600,72 
35.865,61 

139.431,89 
57.678,35 

392.710,96 35.865,61 

Activo por imposto dife rido inclúe o 30% da amortización do exercicio 2014 e 2013 non deducible fiscalmente 
que a Sociedade comeza a deducir no exercicio 2016. 

O pasivo por impost o diferido corresponde ao efecto fiscal das subvencións de capital rexistradas formando 
parte do patrimonio neto (véxase nota 15). 
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A Sociedade ten pendentes de inspección polas autoridades fiscais os seguintes exercicios dos principais 
impostes que lle son aplicables: 

Imposto 

Imposto sobre Sociedades 
Imposto sobre o Valor Engadido 
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 
Seguridade Social 

Exercicios 
abertos 

2017-2020 
2018-2021 
2018-2021 
2018-2021 

Como consecuencia, entre outras, das diferentes posibles interpretacións da lexislación fiscal vixente, 
poderían xurdir pasivos adicionais como resultado dunha inspección. En todo caso, os Administradores 
da Sociedade consideran que devanditos pasivos, caso de producirse, non afectarían s ignificativamente 
ás contas anuais. 

A conciliación entre o importe neto dos ingresos e gastos do exercicio anual terminado o 31 de decembro de 
2021 e 2020 e a base impoñible, así como o importe da conta a pagar ou devolver por imposto sobre 
sociedades é como segue: 

Saldo de ingresos e gastos do 
exercicio 
Imposto sobre Sociedades 
Diferencias permanentes 
Diferenzas temporarias 
Con orixe no exercicio 

Con orixe en exercicios 
ant eriores 

Base impoñible, resultado 
fiscal 

Cota ao 25% 

Deducións en cota 
Retencións e pagos a conta 

Imposto sobre sociedades a 
devolver 

Conta de perdas e ganancias 
Aumentos Diminucións Neto 

1.919.473,52 

645.966,26 

- 1.919.473,52 

645.966,26 
18.425,28 

(26.372,21) (26.372,21) 

2.557.492,85 

31 

2021 
Euros 

Cambios no patrimonio neto 
Aumentos Diminucións Neto 

(97.599,29) 

24.399,87 

Total 

- 1.821.874,23 

670.366,13 
18.425,28 

73.199,42 ---- 46.827,21 

____ - 2.557.492,85 

639.373,21 

(1.318,61) 
(660.033,11) 

(21.978,51) 
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anteriores 
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2020 
Euros 

Conta de perdas e ganancias Cambios no patrimonio neto 
Aumentos Diminucións Neto Aumentos Diminucións Neto 

2.136.340,13 - 2.136.340,13 
9.777,44 

(117.163,98) (107.386,54) 

717.219,71 717.219,71 2.444,36 (29.291,00) (26.846,64) 
15.318,98 

- (12.221,80) (12.221,80) 

(26.372,21) (26.372,21) 146.454,98 146.454,98 

Total 

2.028.953,59 

690.373,07 
15.318,98 

(12.221,80) 

120.082,77 

Base impoñible, resultado fiscal 2.842.506,61 - 2.842.506,61 

Cota ao 25% 

Deducións en cota 
Retencións e pagos a conta 

Imposto sobre sociedades a 
pagar 

-----
710.626,65 

(1 .318,61) 
(673.442,43) 

35.865,61 

A relación existente entre o gasto por imposto sobre beneficios e o imposto do exercicio detállase a 
continuación: 

Saldo de ingresos e gastos do exercicio antes de impostes 
diferenzas permanentes 

Imposto ao 25% 

Gasto por imposto sobre beneficios 
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Euros 
2021 

2.565.439,78 
18.425,28 

645.966,26 

645.966,26 

2020 

2.853.559,84 
15.318,98 

717.219,71 

717.219,71 
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O detalle do gasto por imposto sobre beneficios é como segue: 

Euros 

2021 2020 

639.373,21 710.626,65 Imposto corrente 

Imposto diferido ___ 6_.5_9_3.:._,o_5 ____ 6_.5_9_3;._,o_6 

645.966,26 717.219,71 --------
movemento dos activos/pasivos por imposto diferido e o seguinte: 

Activo por imposto diferido 

Saldo inicial (exceso amortización Ley 16/2012) 
Traspaso a PyG 

Saldo ó 31 de decembro 

Pasivo por imposto diferido 

Saldo inicial (subvencións) 
Traspaso a PyG 

Saldo ó 31 de decembro 

{19) Información Medioambiental 

Euros 

2021 2020 

31.646,64 39.558,30 
(7.911,66) (7.911,67) 

23.734,98 31.646,64 

Euros 

2021 2020 

195.600,72 222.447,36 
(24.399,87) (26.846,64) 

171.200,85 195.600,72 

o 

Dada a actividade á que se dedica a Sociedade, esta non ten responsabilidades, gastos, activos, provisións 
nin continxencias de natureza medioambiental que puideran ser significativas e n relación co patrimonio, 
a situación financeira e os resultados. Por isto, non se inclúen desagregacións específicas na presente 
Memoria das Contas Anuais respecto a información de cuestións medioambientais. 
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(20) Saldos e Transaccións con Partes Vinculadas 

(a) Transaccións da Sociedade co Accionista único 

A Sociedade celebrou e executou no exercicio 2021 e 2020 contratos coa Xunta de Galicia (Accionista 
Único) e coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), para a prestación dos 
seguintes servizos: 

lnvestimento para mellorar e actualizar a rede pública autonómica 
dos servizos de comunicación audiovisual 

SX Medios 
Encomenda de AMTEGA 
Conexión de circuít os Gbps Backup 
Outras conexións 
Servizos TETRA 

Euros 
2021 

410.000,00 

214.872,81 
7.172,88 

5.664,48 
1.365.291,87 

2.003.002,04 

2020 

410.000,00 
28.870.00 
214.872,81 

7.208,88 
5.693,04 

1.365.292,87 

2.031.937,60 

A Sociedade realizou transaccións (prestacións de servizos principalmente) coa sociedade vinculada 
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. de Galiciano exercicio 2021 por importe de 2.945.771,92 
euros (fronte a 3.615.453,81 euros no exercicio 2020 dos que 669.753,57 euros se corresponden co 
encargo do 2°DD). 

Asimesmo realizou transaccións con outras entidades vinculadas polos segu intes importes: 

Actuacións Rede Vixilancia Forestal - Consellería do Medio rural 
Otras actuacións Consellería Medio Rural 
INTECMAR 
Empresa Pública Seaga, S.A.- Encomenda de adecuación accesos 
Empresa Pública Seaga, S.A. - Encomenda Rozas 
Asesoría Xurídica Xeral 
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Euros 
2021 

+221.549,95 
+27.105,00 

+4.149,63 
(28.687,92) 
(14.004,21) 
(15.000,00) 

195.112,45 

2020 

+560.710,82 

+11.922,97 
(42.218,16) 
(22.679,71) 

(15.000,00) 

492.735,92 
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Os saldos coas coas partes vinculadas son os seguintes: 

Euros 
2021 2020 

Debedores: 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) 
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. 

210.296,07 
295.539,67 

571,25 
723,27 

16.646,59 
297.024,77 
453.308,70 

726,90 
Xunta de Galicia 
Outras 

507.130,27 767.706,97 

(b) Información relativa aos Administradores e persoal de alta Dirección da Sociedade 

Durante o exercicio 2021 os Administradores da Sociedade devengaron remuneracións por todos os 
conceptos por importe de 868,45 euros (mesma cantidad que no exercicio 2020). 

Os Administradores e os membros da Alta Dirección non teñen concedidos anticipos ou créditos e non 
se asumiron obrigacións por conta deles a t ítulo de garantía. Así mesmo a Sociedade non ten 
contraídas obrigacións en materia de pensións e de seguros de vida con respecto a antigos ou actuais 
Administradores da Sociedade nin membro da Alta Dirección. O gasto por seguro responsabilidade 
d irectivos elevouse a 1.925,07 euros. 

O importe das remuneracións brutas devengadas no exercicio 2021 polo persoal da Alta Dirección, o 
cal se compón por 1 mullere 1 home ascende a 125.442,90 euros (120.188,34 euros no exercicio 2020). 

(c) Sit uacións de conflito de interese dos Administradores 

Os Administradores da Sociedade e as persoas vinculadas aos mesmos, non incorreron en ningunha 
situación de conflito de interese que tivese que ser obxecto de comunicación dacordo co disposto no 
artigo 229 do TRLSC. 

(21) Ingresos e Gastos 

(a) Importe neto da cifra de negocios 

O detalle do importe neto da cifra de negocios por categorías de actividades ao 31 de decembro é como 
segue: 

Ingresos transporte de sinal de TV 
Ingresos transporte de sinal de radio 
Outros (inclúe os contratos co Accionista Único) 

Euros 
2021 

2.911.430,14 
446.053,44 

6.839.570,41 

10.197.053,99 

2020 

2.932.634,34 
448.294,92 

7.699.462,95 

11.080.392,21 

A tota lidade da cifra de negocios se corresponde con operacións realizadas en España. 
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A practica totalidade da cifra de negocios da Sociedade dos exerc1c1os 2021 e 2020 corresponde a 
contratos/encomendas a prezo fixo, senda as condicións variables, no seu caso moi pouco s ignificativas 
na cifra de negocios da entidade. 

O desglose da cifra de negocios da entidade en función da duración do contrato é a seguinte: 

Contratos a corto prazo 
Contratos a longo prazo 

Euros 
2021 

391.594,57 
9.805.459,42 

10.197.053,99 

2020 

1.271.980,32 
9.808.411,89 

11.080.392,21 

A sociedade traballa con contratos anuais ou plurianuais, sendo en casi todos os casos renovables 
tacitamente ano a ano. Estímase que na súa práctica totalidade seguiranse renovando salvo os expost os 
no eprígrafe a curto prazo. 

A entidade presta de forma directa a prestación de servicios ós seus clientes. 

O desglose da cifra de negocios da entidade en función da tipoloxia do cliente é a seguinte: 

Clientes sector privado 
Clientes sector público 

(i) Obrigas a cumplir 

Euros 
2021 

4.539.586,57 
5.657.467,42 

10.197.053,99 

2020 

4.412.327,21 
6.668.065,00 

11.080.392,21 

A Sociedade cumpre as obrigacións fronte ao cliente incluíndo as obrigacións nun acorde de entrega 
posterior á facturación nos seguintes momentos: 

o A Sociedade a medida que completa o servizo encomendado vai cumprindo as obrigacións co cliente. 
É dicir, a transferencia do control prodúcese ao longo do tempo polo que se recoñecerá o ingreso 
en función do grao de avance do servizo. 

(ii) Información sobre os xuízos significativos na aplicación da norma de rexistro e valoración 

O método utilizado para determinar o grao de avance e recoñecer os ingresos de actividades ordina rias foi: 

o Método de produto: os ingresos recoñécense sobre a base de medicións directas do valor para o 
cliente dos bens ou servizos transferidos ata a data, en relación cos bens ou servizos pendentes. 
Os métodos de produto inclúen, entre outros, métodos ta les corno a identificación das unidades 
producidas ou entregadas, fitos alcanzados ou tempo transcorrido. 

(iii) Información sobre os activos recoñecidos polos custos para obter ou curnprir un contrato cun cliente. 

o Custos incrernentais da obtención dun contrato. 

Son os desembolsos nos que incorre a empresa para obter un contrato cun cliente e nos que non incorrería 
de non obterse o contrato. 
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Estes custos impútanse á conta de perdas e ganancias de forma sistemática e coherente coa t ransferencia 
dos bens e servizos cos que se relacionan polo que son, no seu caso, obxecto de periodificación se se 
espera recuperar ese importe a través da contraprestación recibida pola rea lización do contrato. 

Os custos de obter un contrato nos que se incorreu con independencia de se se obtén o contrato ou non, 
rexístranse como un gasto cando se devenga salvo que a empresa te ña un dere it o de cobranza fronte ao 
cliente por incorrer en ta les desembolsos. 

Ao peche dos exercicios 2021 e 2020, non existen saldos pendentes de activos recoñecidos polos custos 
incorridos para obter un contrato. 

o Custos derivados do cumprimento dun contrato. 

Son aqueles que se relacionan directamente cun contrato en vigor ou cun contrato esperado que se pode 
identificar de forma específica; isto é, son desembolsos que xeran ou melloran un activo que se utilizará 
para cumprir a obrigación comprometida co cliente. 

A posterior imputación á conta de perdas e ganancias destes custos realízase de forma sistemática e 
coherente coa transferencia dos bens e servizos cos que se relacionan. 

Ao peche dos exercicios 2021 e 2020, non existen saldos pendentes de activos recoñecidos polos custos 
incorridos no cumprimento dun contrato. 

(b) Aprovisionamentos 

O detalle dos Consumos de mercaderías, materias primas e outros ap rovisioname ntos é como segue: 

Euros 
2021 2020 

Consumo de materias primas e outros 
Compras nacionais 377.910,68 1.088.093,35 
Traballos realizados por outras empresas 293.843,35 248.425,69 

671.754,03 1.336.519,04 

(c) Cargas sociais 

O detalle das cargas socia is é como segue: 

Euros 
2021 2020 

Seguridade Social a cargo da empresa 531.448,25 514.809,85 
Outros gastos sociais 10.499,37 10.013,82 

541.947,62 524.823,67 
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(d) Outros Resultados 

O detalle doutros resultados é como segue: 

Beneficios procedentes vta Inmovilizado 

Outros gastos 
Outros ingresos 

Outros 

{22) Información sobre o persoal 

2021 
11.181,96 

(20.107,36) 
10.274,11 

(9.833,25) 

Euros 
2020 

78,57 

78,57 

O número medio de empregados da Sociedade recollido no cadro de persoal autorizado durante os exercicios 
2020 e 2019, desglosado por categorías, é como segue: 

Directivos 
Técnicos (Titulados superiores ou medios) 
Administrativos 
Outros 

2021 
Número 

2 
9 
4 

30 

45 

2020 

2 
9 
4 

30 

45 

A distribución por sexos no final do exercicio do persoal da Sociedade é como segue: 

2021 
Mulleres Homes Mulleres 

Alta Dirección 1 1 
Técnicos (Titulados superiores ou medios) 2 6 
Administrativos 2 2 

Outros 2 29 

6 39 

2020 
Homes 

2 
2 6 
2 2 
2 29 

6 39 

Por outra banda, o Consello de Administración da Sociedad e a 31 de decembro de 2021 e 2020 está composto 
por 6 membros, dos cales 2 son mulleres. 

O número medio de empregados da Sociedade con discapacidade igua l ou superior ao 33% é de 2 homes no 
nivel 5 do Grupo Técnico do Convenio de RETEGAL (mesmo número que no ano 2020). 

Na anualidade 2021 houbo dous traballadores acollidos á xubilación parcial anticipada. 
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(23) Provisións 

(24} 

A empresa recoñecerá como provisións os pasivos que, cumprindo a definición e os criterios de rexistro ou 
recoñecement o contable contidos no Marco Conceptual da Conta bilidade, resulten indeterminados 
respecto ao seu importe ou á data en que se cancelarán. As provisións poden vir determinadas por unha 
dispos ición lega l, contractual o por unha obligación implícita ou tácita. Neste último caso, o seu 
nacemento sit úase na expectativa válida creada pota empre sa fronte a terceiros, de asunción dunha 
obriga por parte daquela. 

Derivado de dive rsas obrigas lexislat ivas e xudicia is, RET EGAL debe poder facer front e a continxencias de 
d iferente tipoloxía que se resumen a cont inuación: 

2021 2020 

Obrigas Xudiciais por desaloxo 2.498.703,00 2.243.693,81 
Adicións 485.410,00 0,00 
Retiros (230.400,81) (4.800,00) 

Obrigas lexislativo/tecnolóxicas 0,00 0,00 
Adicións 0,00 0,00 
Retiros 0,00 (374.379,31) 

Obrigas lexislativas abonos personal 379.144,19 379.144,19 
Adicións 0,00 0,00 
Retiros (0,00) (0,00) 

2.877.847,19 2.622.838,00 

Honorarios de Auditoría 

A3M Auditores, S.L. e o resto das empresas coas que mantén algún dos vínculos aos que fa i referencia a 
lexislación vixente devengaron honorarios e gast os por servizos profesionais relacionados coa auditoría 
por importe de 7.745,00 euros (7.950 euros en 2020). Este importe correspóndese coa t otalidade dos 
honorarios relativos á auditoría das Contas Anuais correspondentes aos exercicios 2021 e 2020, con 
inde pendencia do momento da súa facturación. 

(25) Litixios 

Durante o exercicio 2021 a Sociedade viuse inmersa nunha nova decisión da Comisión Europea relativa á 
axuda estatal SA.28599 (C 23/2010 (exNN 36/2010, ex CP 163/2009) concedida polo Reino de España para o 
despregamento da television dixital Terrestre nas zoas remotas e menos urbanizadas (except en Castilla
La Mancha) pola que, novamente, se declara incompatible co mercado interior a axuda estatal concedida 
aos operadores da plataforma de television terrestre para o despregamento, mantemento e exploración 
da rede de television dixial terrestre na zona 11, coa excepción da axuda que foi concedida con arranxo ao 
criterio de neutralidade tecnolóxica. 

Esta Decisión ven a sustitui r a previa Decisión 2014/489/UE, dictada o 19 de xuño a ra íz dunha denuncia 
formulada por SES Astra, que foi anulada pola Sentencia de 20 de decembro de 2017 do T ribunal de Xust iza 
da Unión Europea, no asunto C-70/16 P, interpost a pola Comunidade Autónoma de Galicia e Retegal. 

O artigo 5 da nova Decisión de 10 de xuño de 2021 establece que España, no prazo de dous meses, deberá 
comunicar á Comisión Europea a lista de beneficiarios que recibiron a axuda e o importe que debe ser 
obxecto de recuperación. No Considerando 304 da Decisión, figura un listado dos posibles beneficiarios 
directos da axuda, entre os que se cita a Retegal por un importe aproximado de 17 millóns de euros. 
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O proceso de recuperación iniciouse e está en trámite neste momento, sen que se produci ra ningunha 
decision da identificación dos beneficiaries da axuda e si se vai a recuperar algunha cantidade no caso de 
Galicia. 

A Sociedade considera que hai argumentos ó seu favor para a desestimación da citada reclamación e estiman 
que hai motivos para que durante o proceso de recuperac ión se estime correcto o criterio da Xunta de 
Galicia segundo o cal o importe a devolver sería de cero euros. 

(26) Feitos posteriores 

Non existen feitos posteriores ao peche dignos de mención. 
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Redes de Telecomunicación Ga legas Retegal, S.A. (en adiante RETEGAL), é a sociedade mercanti l 
pública da Xunta de Galicia que ten por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, 
mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, como a e laboración de propostas, a nálises e 
estudos relacionados coas telecomunicacións. 

En particular, constitúen parte do obxecto social de RETEGAL a promoción, planificación, deseño, 
construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por s i mesma 
ou mediante terceiros de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomun icacións, 
vinculadas ao ámbito das telecomunicacións. Tamén a prestación de actividades de consultaría 
en materia de avaliación, plan ificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, 
formación, xestión, investigación, control de calidade, e en xera l, calquera materia relacionada co 
sector das telecomunicacións, especialmente no eido da tecnoloxía das telecomunicacións. 

Así mesmo, a sociedade ten a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos no 
concernente á realización das actividades propias do seu obxecto socia l que estas lle e ncarguen, 
estando abrigada a realizalas. 

Durante o ano 2021 a actividade de RETEGAL centrouse en varios eixos fundamentais: 

1.- Mante mento con elevados índices de calidade e continuidade dos servizos de telecomunicación e 
coubicación prestados, destacando o incremento dos servizos de albergamento a operadores de 
telecomunicación para a mellara, en grande medida, da cobertura móbi l. 

2.- Mantemento, ampliación, renovación e mellara das infraestructuras titularidade da Xunta de 
Galicia que son explotadas e xestionadas por Retegal, co obxecto de fac ilitar o acceso á sociedade 
da información por parte de toda a cidadanía. 

3.- Planificación, execución e operación dos encargos de xestión da secretaría xeral de Medios (SXM) 
e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) así como o convenio asinado 
coa AMTEGA e coa Consellería do Medio Rural para a ampliación da Rede de Videovixilancia 
forestal de Galicia e de mellara de cobertura da RESGAL. 

4.- Colaboración coa Amtega en todas aquelas actividades enfocadas ao impu lso, coñecemento e 
implementación de novos servizos e fu ncionalidades baseadas nas novas tecnoloxías emerxentes, 
tales como o Internet das Cousas (loT) ou o SG. 
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Xa en detalle, as actuacións máis destacadas ao longo do ano 2021 foron: 

1. TELEVISIÓN 

a. Múltiple autonómico de TDT 

002124251 

RET EGAL facilita unha cobertura poboacional do 98% para o múlt iple autonómico MAUT, con 140 
centros operativos, cumprindo cos obxectivos de cobertura poboacional establecidos polo Rea l 
Decreto 391/2019, do 21 de xuño, polo que se aproba o Plan Técnico Nac ional da Televisión Dixital 
Terrestre e se regulan determinados aspectos para a liberac ión do segundo dividendo dixital. 

Non se pode obviar que, nunha Comunidade Autónoma como é a de Galicia, cunha alta dispersión 
poboacional e difícil orografía, a referida porcentaxe de cobertura supón un logro difícil de acadar. 

Ao longo do ano 2021, Retegal operou e mantivo a rede oficial de difusión do múltiple autonómico, 
con índices de continuidade moi superiores aos comprometidos contractualmente co usuario 
activo no múltiple, a Corporación Radio Televisión de Galicia. Dentro dos proxectos de mellara e 
mantemento da rede TDT, destacan: 

• Actualización dos equipos de monitorización dos servizos HD (MPEG). 

• Implantación dunha solución de conmutación e transporte sobre IP para dotar dunha maior 
redundancia e seguridade ao transporte e distribución da sinal de TV. 

• Implementac ión do HBBTV e EPG no múltiple autonómico, o que perm it iu dotar as cantes 
de TDT dunha capa de información dixital estándar que posibilita o acceso a contidos 
personalizados e interactivos por parte da cidadanía. 

b. TVE e múltiples SFN 

En virtude do contrato asinado co adxudicatario do servizo para a rad iodifus ión do sina l de CRTVE, 
continuouse coa prestación dos servizos para a mellara da cobertura da rede RGE (Televisión 
Española) na Comunidade Autónoma de Galicia obténdose, deste modo, uns índices de cobertura 
poboacional superiores aos tradicionalmente acadados nos despregamentos planificados e 
costeados polos operadores de televisión estatal. 

Ademais, Retegal vén prestando o servizo de difusión do múltiple público RGE-2 en 10 dos seus 
centros. 

2. SERVIZOS DE RADIODIFUSIÓN 

a. Radio autonómica 

RETEGAL facilita os servizos de t ransporte e difusión á Rad io Galega (RG), con 38 centros de emisión 
operativos que facilitan unha cobertura poboacional superior ao 96%. 

Ao longo do ano 2021, RETEGAL continuou operando e mantendo a rede de difusión da Radio Galega 
con índices de calidade e continuidade moi superiores aos comprometidos contractualmente co 
seu cliente. 
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b. Outros operadores de radiodifusión. 

Destaca a prestación de novas servizos de difusión, coubicación e contribución IP a concesionarios 
de licencias de FM. 

3. SERVIZOS DE COMUNICACIÓN MÓBIL: RESGAL. OPERACIÓN E XESTIÓN. 

Retegal, por encomeda da AMTEGA por resolucións de datas 19 de xaneiro de 2015, 27 de outubro 
de 2015 e 27 de xuño de 2018, explota e xestiona a rede de comunicacións móbiles da Xunta de 
Galicia, específica para emerxencias e seguridade, que garante a interconexión segura, fiable e 
con elevados niveis de dispoñibilidade das comunicacións entre os organismos e entidades con 
competencias en materia de emerxencias na comunidade autónoma de Galicia, incluso en 
situacións extremas ou de saturación doutras redes. 

Na actualidade máis de 130 organismos da administración xeral, do sector público autonómico de 
Galicia e do sector público local (concellos, entidades locais e consorcios provinciais) están 
adheridos á RESGAL. Os principais usuarios da RESGAL son AXEGA/112, UPA, 061 e o Servizo de 
Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, ademáis dos concellos e consorcios provinciais 
de incendios e salvamento. 

A Rede RESGAL despregada baseada en tecnoloxía TETRA, conta con mais de 100 estacións radio 
base (TBS) e equipos de repetidores, que permiten cubrir a meirande parte do territorio, 
xestionando no ano 2021 máis de 665.000 chamadas. 

RETEGAL vén realizando as tarefas da explotación e xestión integrais do servizo de comunicacións 
móbiles de emerxencia da Xunta de Galicia sen incidencias destacables e cumprindo cos 
obxectivos de calidade e continuidade do servizo establecidos, que ademais da operac ión e 
mantemento da infraestrutura de rede, contempla a xestión operativa de usuarios, tanto das 
entidades adscritas á Xunta de Galicia como doutras entidades con responsabilidades en materia 
de emerxencias e seguridade integradas na RESGAL. 

RETEGAL, ademais da anteriormente citada xestión operativa da RESGAL, pon a disposición da rede 
as infraestruturas necesarias (caseta, torre e enerxía en corrente continua) fac ilitando, a t ravés 
dos seus recursos o transporte e a interconexíón entre os diferentes elementos do sistema. 

No aspecto administrativo, RETEGAL vén facilitando soporte para a tramitación das reservas de 
espectro e autorizacións precisas por parte da Administración xeral do Estado. 

Así mesmo, RETEGAL realiza e actualiza os modelos de explotac ión e xestión do servizo acordes 
coas necesidades e particularidades dos máis de 5.800 usuarios fina is, parametrizando e 
integrando os diferentes perfís de usuarios para cada unha das entidades adscritas á RESGAL. 

Entre as actuacións máis significativas realizadas no 2021 na RESGA L, destacan: 
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• Instalación, integración e posta en servizo de tres novas estación radio base, en virtude do 
Acordo de Colaboración asinado entre a Consellería de Medio Rural, a AMTEGA e RETEGAL, 
coa finalidade de reducir as zonas de sombra de cobertura territorial localizadas no ámbito 
territorial da parroquias determinadas como prioritarias pola Subdirección Xeral. A 
instalación destas tres novas estac ións perm itiu incrementar a cobertura territorial da 
RESGAL en maís dun 2,9% para term inais móbile s e nu n 3,8% para terminais portátiles. 

• Actualización do firmware de máis de 1.500 t erminales TETRA utilizados por parte dos 
organimos adheridos. 

• Integración e probas do software e novos terminais que permitan integrar terminais 
convencionais nas comunicacións da rede TETRA. 

• Análise da cobertu ra da RESGAL a petición dos diferentes organismos adheridos, en liña cos 
obxectivos de calidade e continuidade do servizo establecidos. 

4 . SERVIZOS DE CONECTIVIDADE E TRANSPORTE 

Ao longo do ano 2021, continuouse coa prestación dos servizos de conect ividade prestados por 
RETEGAL, destacando entre eles os prestados para a distribución da Radio e Televisión 
Autonómica e para a conectividade das 122 cámaras da Rede de Videovixilancia Forestal de 
Galicia da Consellería do Medio Rural, así como os comprendidos no contrato do "Servizo de rede 
de telecomunicacións corporativa da Xunta de Galicia". 

Coa fina lidade de garantir a continuidade e aseguramento dos servizos de conectividade e 
transporte prestados, durante o a no 2021, ana lizaronse as d iferentes posibildades t écn icas para 
a actualización das redes MPLS e DWDM que soportan os servizos de conectividade e transporte. 

5. REDE DE VIDEOXILANCIA FORESTAL DE GALICIA 

O Consello da Xunta de Galicia, na súa sesión de 17 de novembro de 2017 aprobou a posta en marcha 
da Rede de Vixilancia dos espazos foresta is para apoiar o labor de detección, prevención e 
seguimento de incendios forestais, así como o convenio de colaboración entre a consellería de 
Medio Rural, a AMTEGA e RETEGAL, asinado o día 9 de xaneiro de 2018, para o despregue da Rede 
de vixilancia dos espazos forestais de Galicia, que articula a posta en marcha e mantemento dest a 
Rede de Vixilanc ia dos Espazos Forestais ata 2022. Nesta primeira fase executada ao longo do 
ano 2018, despregáronse 88 cámaras de vixilancia en 44 centros de telecomunicacións de 
titularidade pública xestionados por RETEGAL permitindo a monitorización du n 54% do territorio. 

Con data do 7 de agosto de 2019, asinouse un ha primeira addenda ao dito convenio de colaboración, 
coa finalidade de ampliar a Rede de vixilancia de espazos forestais de Galicia, así como a 
prestación dos correspondentes servizos de albergament o e de conectividade prestados por 
RETEGAL en 15 centros de telecomunicacións de titularidade púb lica xestionados por RETEGAL. 

Con data 10 de xuño de 2021, acordouse suscribir unha segunda addenda para reaxustar o importe 
asociado á instalación dos novos e lementos de videovixilancia, as í como as partidas de 
mantemento correspondentes. 
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Con data 14 de decembro de 2021 asínouse unha terceira addenda ao Convenio para poder levar a 
cabo a ampliación da rede de vixilancia dos espazos foresta is de Galicia, e a prestación dos 
correspondentes servizos de albergamento e de conectividade prestados por RETEGAL en 10 
novas centros de telecomunicacións de titularidade pública xestionados por RETEGAL segundo 
as súas necesidades e definicións. Ademais da adquisición de novas elementos de monitorado e 
supervisión para o Centro de Coordinación e distritos Forestais da consellería de Medio Rural, e 
a realización dun plan piloto de sensorización utilizando dispositivos loT para a medición de niveis 
de aforo en alguns dos depósitos de auga utilizados no proceso de extinción de incendios, e a 
xeolocalización dos brigadistas que non dispoñen de terminais de comunicación de emerxencias. 

Retegal realiza a instalación das cámaras e infraestruturas necesarias para a act ivación e integración 
desta rede, así como a prestación do servizo de conectividade IP, albergamento, enerxía e 
mantemento das cámaras. 

A Rede de Vixilancia, na actualidade, está integrada por 61centrose122 cámaras de altas prestacións, 
que permiten visionar máis da metade do territorio galega, incluídas as parroquias de alta 
actividade incendiaria. 

Este convenio supuxo para RETEGAL, no trienio 2019-2021, a realización das seguintes actuac ións: 

Adquisición, instalación e posta en servizo de 122 cámaras coa integración nos sistemas 
existentes. 

Deseño a adecuación da rede de transporte que facilita a conectividade ás cámaras, coa 
instalación e posta en servizo de 11 va ns de enlace de microondas. 

Adecuación e mellara dos Centros de vixiancia da Consellería do Medio Rural. 

Realizac ión dun plan piloto de sensorización utilizando dispositivos IOT (Internet of Things) en 
tres centros de telecomunicación, que permita a detección, análise e envío de parámetros 
atmosféricos que contribúan a mellorar a predición e coordinación da extinción dos incendios 
forestais, integrando a información facilitada por estes sensores na aplicación XEOCODE 
utilizada pola Consellería do Medio Rural 

Formación ao persoal da Consellería do Medio Rural. 

6. SISTEMAS 

No capítulo de sistemas, continuase coa optimización e mantemento dos s istemas existentes para 
dotar a RETEGAL de ferramentas que mellaren a explotación dos servizos, ademais de 
implementarse novas sistemas tales como: 

Novo sistema de xestión que permitirá automatizar e axilizar os procesos contables e financeiros 
e dispoñer dunha maior información para a toma de decisións estratéxicas e operativas. 

Plataforma para a xestión das contrasina is dos usuarios, pa ra mellorar a verificación e 
identificación dos usuarios dos sistemas que soportan os procesos operativos de Retegal. 

Solución integrada para a me llora do sistema de backup do equipa mento do centro de procesado 
de datos (CPD) que da servizo aos diferentes procesos operativos de Retegal. 
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7. INFRAESTRUTURAS 

O incremento dos servizos de coubicación, especialmente no referente a operadores de telefonía 
móbil supuxo maiores requirimentos das infraestruturas físicas (casetas, torres, acometidas 
eléctricas, sistemas de enerxía ... ), o que requiriu tanto a realización de estudios técnicos 
específicos como de traballos de ampliación ou mellora, entre os que destacan: 

Análise de cargas de catro torres de telecomunicación. 

Reforzo dunha torre de telecomunicación. 

Actuacións de adecuación de cadros eléctricos en cinco acometidas e léctricas. 

Adecuación da potencia contratada en tres centros de telecomunicación. 

Continuación do proxecto de mellora do cableado ethernet en diferentes centros emisores. 

Adecuación dos camiños de acceso a varios centros de telecomunicación en base á encomenda 
realizada á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA). 

Roza de parcelas nos centros xestionados en base á encomenda realizada á Empresa Pública de 
Servizos Agrarios Ga legos, S.A. (SEAGA). 

8. CENTRO DE XESTION E ATENCIÓN DE REDE {CEXAR) 

Dentro do proceso de mellora operativa da empresa, leváronse a cabo as segu intes actuacións: 

Incorporación da xestión de novos servizos de difusión, transporte e albergamento. 

Incorporación da xestión de rede e operativa de novos servizos. 

- Incorporación e modificación de procedementos para a mellora do proceso de operación. 

Mellora continua e reforzo do Centro de Xestión e Atención da Rede. 

Modificación das ferramentas de supervisión para a incorporación dos novas servizos. 

- Xestión dos servizos de mantemento externo de nova contratación, transporte e infraestruturas. 

Como indicadores do labor realizado por este centro, sirvan os seguintes: 

- Xestión de 2.846 incidencias e 5.830 intervencións. 

- Xestión de 256 traballos programados. 

- Xestión de 1.788 accesos a centros (solicitude, confirmación e seguimento). 

- Xestión de 14.126 cha madas. 

- Revisión e contratación dos mantementos externos: 

- Seguimento de 314 revisións de infraestruturas. 

- Seguimento de 204 mantementos preventivos: 56 de DWDM, 36 de MPLS e 112 de enlaces. 
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9. ORGANIZACIÓN 

De nde xa hai anos Retegal ven instaurando un novo mode lo organizativo, conforme cos modelos e 
estándares habituais en operadores de telecom unicación. Este mode lo susténtase en dous piares 
fundamentais: 

- Orientación a servizo. 

- Xestión orientada a proceso. 

A implantación deste modelo supón unha reestruturación do traballo dentro da empresa, que se 
caracteriza pola segregación entre as funcións de enxeñería e operacións, orientando as 
operacións e o servizo. Así mesmo este modelo implica un cambio no modelo re lacional, tanto no 
referente á provisión inicial do servizos, como ás comunicacións unha vez consolidados estes. 

No ano 2021 continuouse coa posta e n operación dunha ferramenta transversal como soporte ao 
sistema de Xestión Integrado que comprende os procesos de xest ión de proxectos de enxeñería 
e xestión de terminais e tickets da RESGAL. 

O proceso de implantación do novo mode lo organizativo implica a toda a estrutura da empresa e, 
polo seu alcance e complexidade, é un proceso vivo que se realiza baixo a premisa de "mellara 
consta nte". Así, dende o ano 2014, RETEGAL vén desenvolvendo novos procesos e 
procedementos conforme ao modelo definido para a nova estrutura organizativa, traballos que 
no ano 2021 centráronse fundamentalmente nos relativos á xestión operat iva da RESGAL, ás 
mellaras e actualización de procedementos e á continuación coa certificación da empresa 
conforme a diversas normas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007), así como 
adaptación da norma OHSAS18001:2007 á ISO 45001:2018. 

10.CALIDADE. PROCESOS E PREVENCIÓN DE RISCOS 

A implantación da nova estrutura esixiu a definición dun modelo de xest ión orientado a procesos, 
para o cal definiuse un mapa de procesos de RETEGAL, mapa que, pola propia natureza da 
empresa, está en constante proceso de evolución e mellora. 

No ano 2021 continuouse co esforzo realizado en anos anteriores en materia de prevención de r iscos 
laborai s (PRL), esforzo orientado tanto a nivel interno como externo, especialmente no relativo á 
coordinación de actividades empresariais, prestando especial ate nción, por mor da situación 
derivada do COVID 19, á prevención do persoal de RETEGAL naqueles traballos onde participaba 
persoal doutras empresas. 

A nivel interno, completáronse e renováronse os equipos de protección individual (EPI) p recisos, 
dotando ao persoal do equipamento axeitado ás condicións específicas dos postos de traballo e 
impartindo formación en materia de prevención de riscos laborais. 

Dura nte a anualidade 2021 e no marco da Prevenc ión de Riscos Laborais, entre outras actuacións: 

Realizáronse visitas de inspección de PRL a varios centros para ve rificar as condicións de 
seguridade e no seu caso detecta r posibles defic iencias, para a súa corrección. 
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Continuouse coa implantación e seguemento dos procedementos de coordinación en 
materia de prevención de riscos labora is con clientes e provedores, acadando a finais de ano 
unha cifra superior ás 270 empresas e os seus traballadores coa debida adecuación en 
materia de coordinación. 

Derivado da COVID-19, reforzánronse e ampliáronse os servizos de limpeza e desinfección 
en todos os centros, e continuouse ata o mes de setembro do 2021 cunha modalidade 
provisional de traballo non presencial. Máis concretamente: 

o Adquiriuse material de desinfección e protección. 

o Dotouse a todo o persoal de medios ofimáticas axeitados ao novo modelo 
provisional. 

o lnstalouse nas oficinas un Centro de Control Alternativo ao CEXAR, como medida de 
emerxencia no hipotético caso dun positivo no devandito servizo. 

o Actualizouse un protocolo xeral no que se definen e establecen as medidas de 
seguridade e hixiene implementadas en RETEGAL nos seus centros de traballo de 
ca ra a protección dos seus traballadores fro nte ao COVID-19. 

o Reguláronse as climatizadoras dalgúns dos centros de traballo para garantir unha 
adecuada ventilación dos lugares de traballo, priorizando a renovación do aire. 

o Mellorouse o sistema de ventilación dos baños dalgúns dos centros de traballo. 

o Adquiríronse medidores de temperatura sin contacto e detectores de C02 con 
alarma en algúns dos centros de traballo. 

o Colocáronse carteis informativos nos centros de traballo sobre as medidas 
preventivas. 

Durante a anualidade 2021 e no marco da consolidación, mantemento e mel lara do sistema de 
xestión integrado (SXI), entre outras actuacións: 

Despregouse unha ferramenta de intelixencia empresarial para o seguimento dos 
indicadores definidos no sistema de xestión integrado. Esta ferramente permitirá dixitalizar 
e automatizar os indicadores asociados aos procesos operativos para a mellara operativa. 

Dentro do proceso de dixitalización e automatización dos procesos modelados no sistema 
de xestión integrado, implementáronse novos fluxos automáticos na ferrame nta de soporte 
ao sistema de xestión integrado para mellorar a eficiencia das tarefas que integran os 
procesos vinculados coa xestión da calidade, medio ambiente e xestión de procesos de 
enxeñer ía. 

Puxose en operación no Centro de Xestión Operativa Tetra (CEXOT) unha ferramenta de 
xestión de tickets para automatizar e optimizar a xestión das altas, baixas e incidencias de 
termina is do RESGAL. 

Ampliouse o sistema de xestión de calidade de Retegal e renovación da certificación 
conforme aos requisitos da norma UN E-EN ISO 9001-2015. 
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Realizáronse melloras no sistema de xestión ambiental de Retegal así como a renovación da 
certificación conforme aos requisitos da norma UNE-EN ISO 14001-2015. 

lmplantáronse todos os cambios, procedementos e documentación necesaria para a 
renovación da certificación conforme aos requirsitos da norma UNE- EN 150-45001-2018. 

11. ACCIÓN COMERCIAL E DE COMUNICACIÓN 

A empresa ten como obxectivo, non só potenciar a acción comercial e de comunicación de RETEGAL 
senón tamén incrementar as prestacións de servizos sobre os xa existentes. 

Así, entre as actuacións máis significativas realizadas no 2021, destacan as seguintes: 

• En relación coa Rede de Emerxencias e Seguridade de Galicia (RESGAL): 

o lncorporáronse novos terminais derivados dunha ampliación e adhesión á rede de dúas 
novas entidades usuarios de ámbito local, superando os 920 terminais dados de alta en 
RESGAL. 

o Apoiouse a Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) para o desenvolvemento dunha 
actualización do plan de comunicacións interflota a través da RESGAL, co obxectivo de 
incrementar a operatividade e capacidades de coordinación de inc identes e/ ou eventos nos 
que deban participar distintas entidades e/ou organismos adheridos á rede. 

• No ámbito de UNIRED (asociación de operadores de rede e infraestrutura, na súa ma1ona 
operadores públicos autonómicos, na que se integra RETEGAL xunto cos operadores de Anda lucía, 
País Vasco, Navarra, Aragón, lllas Baleares, Castela A Mancha e Anda lucía), destacou a 
participación de RETEGAL na coordinación das accións de comunicación de UNIRED e no grupo de 
traballo de sostibilidade, onde se compartiron e definiron estratexias conxuntas asociadas para 
establecer as medidas preventivas necesarias fronte ao COVID-19. 

• No tocante aos servizos de conectividade e de albergamento en infraestruturas de RETEGAL, que 
presta como operador neutro: 

o Mantívose a demanda de servizos de albergamento no mercado de grandes operadores 
móbiles derivadas das ampliacións da tecnoloxía 4G e pola incipiente introdución da 
tecnoloxía 5G, xestionando máis de 150 peticións que permitiron acadar un notable número 
de novas altas e empresas diferentes e servizos en máis de 70 emprazamentos. As í mesmo, 
debe destacarse un incremento moi significativo de servizos de albergamento en 144 
emprazamentos para un novo operador surxido dos proxectos de sinerxia e externalización 
de activos dos grandes operadores móbiles. 

o Mantívose a demanda de solicitude de novos servizos de albergamento solic itados por 
terceiros operadores, PEMEs e empresas do ámbito privado, destinados principa lmente a 
ofrecer servizos de banda larga inarámica no rural, realizándose un tot al de 26 ofertas de 
servizo a 12 entidades ou empresas diferentes, traducíndose na incorporación de 3 novos 
clientes e 16 altas de servizos. 
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o Ao longo do 2021 mant ívose a prestación de servizos de RETEGAL para a Rede Corporativa de 
Comunicacións da Xunta de Galicia. 

• No tocante á comunicación, no ano 2021 as accións máis salientables foron: 

o Realizouse unha campaña de comunicación para promocionar e dar a coñecer as 
tecnoloxías d ixitais impulsadas por parte da Xunta de Galiciana Estratexia Dixital 2030, as 
ca les permitirán o desenvolvemento dun territorio intelixente e conectado para unha 
xestión sostible e inclusiva, a mellora da calidade de vida dos galegos e a revit alización 
económica. 

o Realizouse a comunicación de diversos pilotos baseados en t ecnoloxía SG, colaborando no 
mantemento dun portal web destinado a tal efecto. 

12. NORMALIZACIÓN TÉCNICA E OUTROS PROXECTOS 

No ano 2021 tramitáronse ante a Secretaria de Estado de Telecomunicación e lnfraestruturas 
Dixitais (SETID): 

Catro (4) Proxectos Técnicos de estacións emisoras de FM. 

Certificacións radioeléct ricas (14) dos cent ros de radiodifusión. 

A solicitude ben da Consellería de Industria da Xunta de Galicia, ben da Sub-Delegación do 
Goberno en Galicia informartonse 102 proxectos de parques eólicos. 

13. INNOVACIÓN 

13.1. Proxecto LIFETEC 

En maio de 2016 foi publicada pola Comisión Europea a convocatoria de axudas do Programa LIFE 
2016 da Comisión Eu ropea, convocatoria que abarca propostas centradas no medio ambiente e 
acción polo clima. 

Presentouse un proxecto coordinado pola UVIGO (Universidade de Vigo) e membro do consorcio 
formado por AMTEGA (Axencia pa ra a Modern ización Tecnolóxica de Galicia), SXCAA (Secretar ía 
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental), RETEGAL (Redes de Telecomunicación Galegas 
Retegal, S.A.) e IPMA (I nstituto Portugués do Mar e da Atmósfera, 1.P.) denominado o proxecto 
"Fighting Forest Fi res Using Elect ronic Communication Technologies" ante a Comisión Europea a 
través da súa Axencia "Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises". O código do 
proxecto presentado fo i "LIFE2016 ENV/ES/000559" e o seu nome "LIFETEC". 
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Os obxectivos iniciais do devandito proxecto plantexáronse como a posibilidade da demostración na 
detección, control e, no seu caso, extinción de incendios foresta is en fases incipientes co uso da 
información obtida da utilización de radares meteorolóxicos (que tamén operan en horario 
nocturno e en condicións de baixa visibilidade), así como mellorar os sistemas de información de 
soporte a esas tarefas e a utilización da capacidade de comun icación de datos de RESGAL (TETRA) 
para poder mellorar a coordinación entre efectivos nas fases de detección, control e extinción de 
incendios. 

No ano 2017 foi aprobado pola Comisión Europea o proxecto presentado e realizouse o lanzament o 
do mesmo, co inicio das primeiras fases, sendo a duración prevista do proxecto de 36 meses. 

Durante o ano 2021 RETEGAL seguiu desenvolvendo e testeando a fe rramenta software para a 
xestión das medidas de calidade do sinal de RESGAL que foi licitada ao longo de 2019. Ademais 
de incorporar as medidas de campo adicionais asociadas á calidade do s inal da RESGAL, e 
desenvolver un estudio comparativo das medidas reais rea lizadas en campo coas medidas 
teóricas realizadas polo simulador de cobertura. 

13.2. Proxecto Plan Galicia SG 

En xuño de 2018, iniciouse o Plan Galicia SG que ven determinado pelas estratexias nacional e 
europea específicas das tecnoloxías SG (Plan Nacional SG e Plan de Acción de SG para Europa), e 
nel concrétanse as áreas estratéxicas de aplicación da tecnoloxía SG en base ao Plan estratéxico 
de Galicia, a Estratexia de especialización intelixente e a Axenda Dixital para Galic ia, faci litando 
así a participación dos diferentes axentes públicos e privados susceptibles de verse beneficiados 
por esta tecnoloxía. 

Derivado do éxito da primeira edición do curso de especialista universitario en tecnoloxías de quinta 
xeración (SG), levouse a termo a si natura dun novo convenio de colaboración coa Universidade de 
Vigo para o arranque da segunda edición do curso, dirixido ás persoas cun título de grao ou unha 
enxeñaría no ámbito das TIC. 

13.3. Internet das Cousas (loT) 

A visión definida pola Xunta de Galiciana Estratexia Dixital 2030, é situar a Galicia como unha rexión 
intelixente de referencia en Europa, onde o uso das tecnoloxías dixitais contribúa a aumentar a 
calidade de vida e o desenvolvemento sustentable nas vertentes socia is, económica e med io 
ambiental. 

Un dos eixes estratéxicos a desenvolver é o eixe E4.Territorio intelixente, verde e resiliente, onde 
por parte da Amtega contémplase a posta en marcha da Plataforma Galicia Territorio lntelixente, 
que consolidará nunha base cartográfica única toda a información en tempo rea l xerada a través 
das redes de sensorización, captación de imaxes e outras fontes de datos. 

O despregamento dunha rede de datos de Internet das Cousas (loT) permit iría consolidar unha 
administración Dixital, máis eficaz e eficiente, que ofreza má is e mellares servizos, baseándose 
na xeración de valor mediante a xestión intelixente dos datos, que responsa ás necesidades e 
expectativas da cidadanía. 
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A rede de comunicación loT posibilitaría a capacidade de monitorización e a aplicación de técnicas 
preventivas para protexer o territorio e asegurar o benestar da cidadanía fronte a riscos físicos, 
químicos ou danos en situación de ameaza. 

Os sensores distribuidos por todo o territorio son un ha fonte de datos fundamental para mellorar o 
coñecemento e xestión do territorio e a optimización da toma de decisións por parte de todos os 
axentes implicados. 

Ao longo do ano 2021 analizouse por parte de Retegal a viabilidade técnica e económica para a 
execución dunha rede de comunicacións que permita proporcionar conectividade e acceso aos 
datos e dispositivos loT no marco da Plataforma Galicia Territorio lntelixente (proxecto iCousas), 
proporcionando servizos loT de autoprestación aos diferentes organismos da Xunta de Ga licia, 
onde se requiren solucións de sensorización personalizadas en función das necesidades de cada 
entidade. A evolución e desenvolvemento dos servizos loT permitiría a Retegal novas 
posibilidades de negocio, tanto coa prestación de servizos de sensorización e captación de datos 
como polos servizos requiridos de coubicación a outros operadores. 

No marco da adenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, AMTEGA e RETEGAL, de cara 
a mellorar os procesos operativos asociados a extinción de incendios, por parte de RETEGAL 
definiuse a ampliación do piloto de sensorización utilizando novos dispositivos loT. Os 
dispositivos actuais que permiten a detección, análise e envío de parámetros atmosféricos que 
poidan ter afección no desenvolvemento de incendios forestais (humidade, pluviometría, 
temperatua, dirección e forza do vento ... ), engadiranse novos sensores para controlar o aforo dos 
depósitos de auga utilizados no proceso de extinción e para xeoposicionar e identificar 
movementos anormais do persoal de extinción, para garantir a súa seguridade e integridade en 
todo o proceso. 

14.PREVISIÓNS PARA O EXERCICIO 2022 

No 2022 a actividade de Retegal estará marcada por: 

- A continuidade na xestión, explotación e actualización dos sistemas da Rede corporativa de 
comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade da Comunidade Autónoma de Galicia 
(RESGAL), incorporando novas funcionalidades e prestacións, como: 

• Integración de móbiles intelixentes, que permitirá o acceso de termina is convencionais aos 
servizos da rede e a integración de conversacións sen necesidade de pasarelas inter
sistemas. 

• Realización dos estudios e análises necesarios para potenciar tanto a cobertu ra da redes 
como dos servizos de valor engadido por ela soportados. 

Pola súa natureza e polos obxectivos operativos da rede, requirirá de Retegal o cumprimento duns 
estándares de calidade e continuidade do servizos moi esixentes. 

- A prestación dos servizos de telecomunicacións prestados con elevados índices de calidade e 
continuidade do servizo. 
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- Mantemento, ampliación, renovación e mellara das infraestruturas existentes, tanto activas 
como pasivas, tales como as redes de radioenlaces e MPLS e DWDM, conforme aos estudos e 
análises realizados, para facilitar o acceso á sociedade da información a toda a cidadanía de 
Galicia. 

Execución dos novas encargos realizados por distintos órganos da Xunta de Galicia, tales como a 
execución dunha rede de acceso loT que permita ofrecer servizos de sensorización a Xunta de 
Galicia (proxecto iCousas) ou o despregue das infraestruturas necesarias (torres) para a 
despregamento de redes de telefonía móbil en zonas rurais e illadas, ca obxecto de mellora r a 
cobertura en 290 entidades de poboación de 65 concellos de Galicia. 

- Operación, xestión e dotación de conectividade á Rede de Videovixilancia Forestal de Galicia, en 
virtude do convenio e posteriores adendas subscritas coa Conselle ría do Medio rural e a AMTEGA 
para o despregamento e mantemento da devandita Rede que en 2022 suporá un total de 142 
cámaras repartidas en 71 centros de telecomunicación. 

Incremento do papel de RETEGAL como operador neutro e obter maior visibilidade no sector 
público (Internet das causas, etc.). 

- A adecuación dos seus produtos e servizos á demanda e posibilidades do mercado. 

- Aná lise das novas tecnoloxías e funciona lidades para garantir o acceso por parte da cidadanía aos 
novas servizos de TV e dotar dunha maior redundancia á rede actua l de difusión e servizos 
asociados. 

- Seguimento e mellara na implantación do Corporate Compliance, así como en normas xa 
conqueridas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018), e na consecució n doutras novas 
precisas. 

- Seguimento das actuacións en relación ao Laboratorio 5G. 

Dentro do proceso de mellara continua, inicio dos traballos para a implantación dunha nova 
ferramenta de xestión de incidencias da rede que permitirá optimizar e mellorar os indicadores 
de calidade comprometidos cos clientes. 

Posta en marcha dos t raballos internos necesarios para acadar a Certificación do Esquema 
Nacional de Seguridade (ENS), certificación necesaria para salvagardar os distintos eidos da 
organización susceptibles de ser atacados. 

15.ACCIÓNS PROPIAS 

Non se produciron adquisicións de accións propias no exercicio 2021. 

16.0BXECTIVOS E POLÍTICAS DE XESTIÓN DO RISCO FINANCEIRO 

A ausencia de débeda no pasivo ou de activos financeiros non comercia is no activo, det ermina 
que non existan incertezas relacionadas ca risco financeiro, e non se prevén d ificu ltades de 
tesourería. 
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17. EXPOSICIÓN DA SOCIEDADE O RISCO DE LIQUIDEZ. RISCO DE CRÉDITOS, RISCO DE MERCADO, 
E RISCO DE CAMBIO 

O r isco de liquidez ao que se atopa exposto a sociedade é reducido, mantendo suficiente efectivo 
e facendo unha xestión de dispoñibilidade de financiamento. 

En canto ao risco de crédito, a sociedade analiza o risco de crédito de cada debedor de maneira 
individualizada, reflectindo as oportunas deterioracións de valor para aqueles que se 
consideran de dubidoso cobro. lsto realízase en base á mellor información da que se dispón 
en cada momento, e revísase periodicamente por se se modificaron as condicións inicia!s. 

O risco do mercado no que opera a sociedade é actualmente reducido. 

Con respecto ao risco de interese, este non existe ao non dispor a sociedade de débedas con 
entidad es de créd ito. 

Exposición ao risco de prezo: A sociedade non se atopa afectada especialmente o risco de prezo 
debido a que non opera nun mercado excesivamente volátil. 

A soc iedade non se atopa afectada por risco de cambio ao non efectuar operacións en moeda 
distinta do euro. 

Durante o exercicio 2021 a Sociedade non realizou operación ningunha con instrumentos 
derivados financeiros. 
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Reunidos os Administradores da Sociedade Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A.U., con data 29 de 
marzo de 2022 e en cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 253.2 do Texto Refundido da Lei de 
Sociedades de Capital e no artigo 37 do Código de Comercio, proceden a formular as cantas anuais e o informe de 
xestión do exercicio comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 31 de decembro de 2021, que se presentan da 
seguinte forma: 

1. As cantas anua is que constan de 40 folios (asínanse dous exemplares orixinais) 

Balance, que figura transcrito en 4 folios de papel timbrado números 002124201, 002124200 (primeiro 
exemplar), 002124292 e 002124291 (segundo exemplar) (incluidos). 

Canta de Perdas e Ganancias, que figura transcrito en 2 folios de papel timbrado números 002124199 e 
002124290 (primeiro e segundo exemplar, respectivamente) (incluidos). 

Estado de cambios no patrimonio neto, que figuran transcritos en 4 folios de papel timbrado números 
002124198 e 002124197 (primeiro exemplar), números 002124289 e 002124288 (segundo exemplar) 
(incluídos). 

Estado de Fluxos de Efectivo, que figura transcrito en 2 folios de papel timbrado números 002124196 e 
002124287 (primeiro e segundo exemplar, respectivamente) (incluidos). 

Memoria, que figura transcrita en 34 folios de papel timbrado números 002124195 a 002124162 (primeiro 
exemplar) e números 002124286 a 002124253 (segundo exemplar) (incluidos). 

2. Informe de Xestión que figura transcrito en 14 folios de papel timbrado números 002124161 a 002124148 
(primeiro exemplar) e números 002124252 a 002124239 (segundo exemplar) (incluidos). 

Así mesmo, e en cumprimento da lexislación vixente declaran asinados do seu puño e letra todos e cada un dos citados 
documentos, mediante a suscripción de dous (2) folios de papel timbrado números 002124144 e 002124235 
(primeiro e segundo exemplar, respectivamente) (incluídos). 

Asinantes: 

Asdo: D. rrio 


