Normas de Xestión Técnica do Sistema (NGTS)
NGTS-01 · Conceptos xerais
NGTS-02 · Condicións xerais sobre o uso e a capacidade das instalacións do sistema gasista
NGTS-03 · Programacións
NGTS-04 · Nominacións
NGTS-05 · Medición
NGTS-06 · Repartos
NGTS-07 · Balance
NGTS-08 · Plan de mantemento
NGTS-09 · Operación normal do sistema
NGTS-10 · Operación do sistema en situación excepcional
NGTS-11 · Situación de urxencia do sistema
NGTS-12 · Propostas de actualización, revisión e modificación das normas ou protocolos de xestión do sistema
Protocolos de detalle das Normas de Xestión Técnica do Sistema Gasista
PD-01 · Medición, calidade e odorización do gas
PD-02 · Procedemento de reparto en puntos de conexión transporte-distribución (PCTD) e en puntos de conexión distribución-distribución (PCDD)
PD-03 · Predición da demanda
PD-04 · Mecanismos de comunicación
PD-05 · Procedemento de determinación de enerxía descargada por buques metaneiros
PD-06 · Regra operativa das actividades de descarga de buques metaneiros
PD-07 · Programacións e nominacións en infraestruturas de transporte
PD-08 · Programacións e nominacións
PD-09 · Cálculo de tangos admisibles para os valores das variables básicas de control dentro dos rangos normais de operación do sistema
PD-10 · Cálculo da capacidade das instalacións
PD-11 · Procedemento de reparto en puntos de entrada á rede de transporte
PD-12 · Loxística de cisternas de GNL
PD-13 · Asignación de datas de descarga de buques en plantas de regasificación
PD-14 · Criterios de definición do grado de saturación das estacións de regulación e medida e estacións de medida e procedemento de realización de
propostas de actuación
PD-15 · Nominacións, medicións e repartos en conexións internacionais por gasoduto con Europa
PD-16 · Intercambio de sinais operativos entre os titulares das instalacións do sistema gasista, e entre estes e o Xestor Técnico do Sistema
Códigos de rede
Balance
Mecanismos de asignación de capacidade
Normas de interoperabilidad e intercambio de datos
Procedemento de xestión de conxestións

