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CARTA DO PRESIDENTE
[G4-1]
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Desde sempre, o noso compromiso foi desenvolver un proxecto empresarial responsable.
Somos conscientes de que a nosa actividade contribúe ao benestar das persoas e
ao desenvolvemento da nosa contorna, mediante a produtividade das empresas e a
competitividade dos portos. E asumimos a esixencia que implican as cousas ben feitas, e
facémolas sabendo que o importante, e a clave do éxito, é axudar a crear un futuro e unha
contorna mellor e máis sustentable.
O noso compromiso coa seguridade é o noso primeiro e ineludible obxectivo. Construír e
operar infraestruturas seguras é o punto de partida que permite xerar o resto de valores
na nosa actividade. Por iso implementamos os máximos estándares de operación e os
últimos avances tecnolóxicos, contamos con certificacións internacionalmente recoñecidas
e apostamos por un proceso de formación constante dos nosos profesionais. Sobre esta
premisa fundamental, en 2014 demos pasos nos diferentes ámbitos de xestión, facendo
que o noso proceso de mellora continua, outro ano máis, sexa unha realidade.
Seguindo os estándares ambientais máis esixentes obtivemos a certificación EMAS, e
elaboramos nosa primeira Declaración Ambiental para dar a coñecer o desempeño da nosa
organización nesta materia, que está no centro das nosas prioridades.
O ano 2014 supuxo tamén un período de consolidación dos nosos compromisos en materia
de responsabilidade social corporativa, coa aprobación do Código Ético e de Conduta de
Reganosa, difundido entre os nosos grupos de interese e accesible a todo o que o desexe a
través da web corporativa, onde se establece unha guía de comportamento que recolle os
nosos valores e aspira a rexer as nosas actividades e operacións.
No plano económico, o desempeño da compañía viuse influído pola complexidade do
marco do sector. O descenso da demanda de gas natural nun 9,6 % en España respecto
do ano 2013 e o impacto da reforma do réxime retributivo caracterizaron un exercicio
de importantes axustes. Para atenuar os posibles efectos derivados deste contexto, a
compañía, entre outras actuacións, optimizou ao máximo a eficiencia en custos e adaptouse
ás necesidades loxísticas do mercado. Así, mantivo os bos resultados, e ofreceulles un
dividendo positivo aos seus accionistas, ademais de continuar coa boa saúde financeira que
lle permitirá acometer futuros investimentos.

Estimados amigos,
Teño a satisfacción de presentarlles o primeiro Informe de Sustentabilidade
de Reganosa. A través das seguintes páxinas queremos compartir con todos
os nosos grupos de interese información sobre noso desempeño no ámbito
social, ambiental e económico, e avanzámoslles as liñas de actuación
previstas para os próximos exercicios.
Hai 15 anos déronse os primeiros pasos para constituír unha compañía
enerxética en Galicia, que sería fundamental para a seguridade de
subministración do sistema gasista español, e que hoxe en día está
certificada como Transmission System Operator (TSO) e xestiona parte da
rede troncal de gasodutos que fornecen o mercado ibérico de gas.

Entre elas, Reganosa atópase na actualidade desenvolvendo o proxecto para a creación dun
centro de subministración de gas natural licuado como combustible marítimo en Galicia,
no Porto de Ferrol, que constitúe unha prioridade económica e ambiental. Este proxecto,
para cuxo deseño se recibiu o apoio financeiro da Comisión Europea, permitirá aumentar a
competitividade do sector loxístico, pesqueiro e do transporte, xerar importantes sinerxías
cos estaleiros e captar novos tráficos marítimos desde o centro das rutas atlánticas,
contribuíndo á mellora ambiental e ao crecemento da economía galega no seu conxunto.
[G4-2]

Este ano estivo marcado pola nosa incorporación a ENTSOG, organismo creado pola
UE para promover o funcionamento do mercado interior do gas e axudar a construír o
modelo enerxético da Europa do futuro. Desde o noso ingreso, homologados nunha
mesma categoría co resto de xestores da rede de transporte europeos, achegamos o noso
coñecemento para deseñar e operar as redes de transporte europeas.
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A importancia da nosa contribución social reflíctese nas diferentes
iniciativas que se recollen nas próximas páxinas deste Informe, pero
gustaríame destacar especialmente, pola súa importancia para Mugardos,
o proxecto cultural para pór en valor os restos arqueolóxicos romanos
achados no xacemento de Caldoval. Realizamos unha actividade orientada
a construír o futuro, e precisamente por iso cremos na importancia de
recuperar a nosa historia e preservala para as próximas xeracións. Só así o
paso do tempo se traduce en progreso. Ademais, pola súa repercusión para
o desenvolvemento das persoas, e porque unha das mellores cousas que
podemos compartir é o coñecemento, quixera realizar un recoñecemento
nesta carta á iniciativa levada a cabo polos nosos profesionais, que
colaboraron nun proxecto formativo para mellorar a inserción laboral na
comunidade local.
Dentro do noso plan de relacións coas comunidades, organismos e
asociacións da contorna, continuamos coa nosa política de portas abertas,
establecendo relacións fluídas que sirvan para mellorar o coñecemento da
compañía. Durante este ano realizáronse 26 visitas, que lles permitiron a
570 persoas coñecer as nosas instalacións.
Gustaríame por último agradecerlles profundamente, en nome do Consello
de Administración que presido, a implicación, capacidade e esforzo de
todos os nosos profesionais, e a confianza depositada por parte dos nosos
clientes, Administracións públicas, comunidades locais, provedores e
demais persoas e entidades coas que Reganosa interactúa.
Esperamos que este informe sexa do voso interese e sirva para que
podamos seguir mellorando.

José María Paz Goday
Presidente
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1. REGANOSA, XESTOR E OPERADOR DE
INFRAESTRUTURAS DE GAS NATURAL - TSO
1.1. A ACTIVIDADE
DE REGANOSA

Reganosa é unha empresa dedicada ao transporte e regasificación de gas natural, autorizada e designada
polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo como xestor da rede de transporte (TSO), tras un proceso de
certificación aprobado pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia e a Comisión Europea, que
contribúe a garantir a seguridade da subministración e constrúe, opera e mantén infraestruturas básicas de
transporte de forma segura, eficiente e flexible. [G4-3]
A compañía xestiona un dos puntos de acceso á rede gasista española, permitindo a diversificación da
subministración, e realiza as operacións de carga e descarga de buques, almacenamento, regasificación,
transporte por gasoduto e carga de cisternas a través das súas instalacións.
Reganosa forma parte, ademais, de diversos organismos nacionais e internacionais do sector, e coopera
coas autoridades reguladoras no desenvolvemento normativo. A compañía é membro de ENTSOG, onde
participa homologada con todos os xestores da rede de transporte europeos, coa finalidade de promover
a construción e funcionamento eficiente do mercado europeo do gas natural, e garantir unha xestión
coordinada e unha evolución técnica adecuada da rede de transporte en Europa. [G4-16]

1.2 REGANOSA NA
CADEA DE VALOR
DO GAS NATURAL

Actividades que
realiza Reganosa
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1.3 PRINCIPIOS DE
XESTIÓN

1.4 NOSAS
INFRAESTRUTURAS
[G4-SO2] [G4-6] [G4-8]
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1.5. SERVIZOS
PRESTADOS POR
REGANOSA
[G4-6] [G4-8] [G4-4]

Reganosa desenvolve fundamentalmente actividades reguladas no sistema gasista español, incluídas no
réxime de acceso de terceiros. No seu desempeño, analiza de maneira continua as circunstancias do mercado
co fin de desenvolver servizos que soporten as necesidades loxísticas crecentes que o mercado de gas
natural demanda.
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CICLO DE
REPARACIÓN

A sinatura dun acordo pioneiro entre Navantia, Reganosa e Gas Natural, para ofrecer conxuntamente servizos
integrais de reparación de buques gaseiros, converteu o Porto de Ferrol nun dos poucos do mundo no que
un buque pode chegar, descargar, repararse, arrefriarse, cargarse e partir cubrindo un ciclo de reparación
completo.
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2. PRINCIPAIS MAGNITUDES

DATOS SOBRE
SEGURIDADE
E MEDIO
AMBIENTE

DATOS DE
ACTIVIDADE
[G4-9]

[G4-EN31] [G4-OG13]

INFORMACIÓN
FINANCIERA

MOTOR DE
CRECEMIENTO

[G4-EC1] [G4-EC4] [G4-9]

[G4-EC1] [G4-EC8] [G4-EC9]

* Esta cantidade corresponde á axuda financeira recibida pola Comisión Europea, no marco do Programa TEN-T, para o
desenvolvemento do proxecto ”Hub de GNL no noroeste da península ibérica”.

* Dato estimado; inclúe canons portuarios, servizos de consignatarios, remolcadores, prácticos, amarradores,
subministración de mercadorías e abastecemento de buques.
** / *** Dato estimado. Considerouse que o combustible consumido antes do cambio a gas natural era gasóleo.
**** Índice estimado a partir dos datos sobre núm. de clientes de gas (fonte: Sedigas; dato dispoñible até agosto de
2014) e poboación (fonte: INE).
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ACCIÓN SOCIAL

CLIENTES E
CADEA DE
SUBMINISTRACIÓN

[G4-EC1] [G4-EC7]

*Se incluye IVA.

DESENVOLVEMENTO
PROFESIONAL

GOBERNO
CORPORATIVO E
TRANSPARENCIA

[G4-LA6] [G4-9] [G4-LA9]
[G4-LA11]

[G4-SO4] [G4-SO5]

* Índice de frecuencia = nº de accidentes con baja x 1.000.000/horas trabajadas
**Índice de gravedad = nº de jornadas perdidas x 1.000 /horas trabajadas
*** Índice de absentismo = horas perdidas/horas teóricas x 100
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3. MISIÓN, VISIÓN EMPRESARIAL E VALORES
[G4-56]

O Consello de Administración de Reganosa aprobou en 2014 o seu Código Ético e de Conduta, que recolle os
valores que deben orientar as actividades e operacións da compañía, e o comportamento de todos os seus
profesionais. [G4-DMA]
O Código Ético e de Conduta subscribe de forma expresa todos os principios do Pacto Mundial das Nacións
Unidas, iniciativa á que Reganosa se adheriu en 2013. Ademais, fundaméntase nos valores desenvolvidos
e promovidos desde o Consello de Administración, deseñados para alcanzar os máximos estándares de
responsabilidade e integridade profesional. [G4-15] [G4-DMA] [G4-HR4]
A súa publicación constitúe un fito importante en materia de transparencia, e trata de estender as boas
prácticas de xestión e bo goberno a todas as entidades e provedores que traballan coa compañía. O Código
atópase accesible a través da web corporativa: www.reganosa.com. [G4-SO3] [G4-SO4]

MECANISMOS
DE CONTROL DE
CUMPRIMENTO

O seguimento realizarase a través dun Comité de Ética, que reportará directamente ao Consello de
Administración, e terá entre os seus obxectivos:
1 Impulsar a integración dun comportamento profesional, ético e responsable na estratexia e xestión de
Reganosa.
2 Salvagardar o respecto e cumprimento dos principios establecidos no Código.
3 Desenvolver as competencias relativas á súa interpretación vinculante e aplicación.
Os grupos de interese da compañía dispoñen dunha Canle Ética, que tramitará as consultas relativas á aplicación
do Código e axudará a resolver os dilemas ou inquietudes sobre o comportamento ético no ámbito de traballo e
nas relacións profesionais. [G4-57] [G4-58] [G4-A16]
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4. ENFOQUE PREVENTIVO DA XESTIÓN DE RISCO
[G4-DMA] [G4-2] [G4-14] [G4-45] [G4-46] [G4-47]
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5. XESTIÓN SUSTENTABLE: DESEMPEÑO E OBXECTIVOS
5.1.SEGURIDADE
NAS NOSAS
OPERACIÓNS E
PROTECCIÓN DO
MEDIO AMBIENTE
[G4-DMA] [G4-EN7]

5.1.1 A SEGURIDADE
É O PRIMEIRO
[G4-DMA] [G4-SO1]

A seguridade é o principio básico de xestión da compañía. En cada unha das súas actividades, Reganosa aplica
os estándares internacionais máis esixentes e desenvolve as prácticas necesarias para garantir a seguridade das
persoas, instalacións e o ambiente.
A compañía dispón dun Sistema Integrado de Xestión para a totalidade da súa actividade, auditado anualmente,
e certificado, entre outros, conforme ao estándar OHSAS 18.001, que garante o cumprimento da lexislación en
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materia de seguridade e saúde, a súa integración no sistema xeral da empresa, o compromiso de adecuación e
mellora continua, e o control dos riscos, adoptando as medidas necesarias para eliminalos ou minimizalos.
Entre os procedementos do Sistema Integrado de Xestión, Reganosa desenvolveu un método de vixilancia
e observación en materia de seguridade, que permite detectar e implementar accións de mellora tanto no
ámbito laboral como industrial, e inclúe os criterios de comunicación, análise e resposta da organización ante as
incidencias detectadas.
Na actualidade, atópase en desenvolvemento o Plan de Compromiso de Seguridade e Saúde, que implementará
na organización un programa de prevención e fixará os obxectivos da compañía para mellorar as condicións de
traballo e protección da saúde, reforzando o obxectivo de seguridade integrada da empresa.
O Plan partirá dun diagnóstico inicial no que se efectuará unha análise de riscos laborais e industriais, e dos
sistemas de operación e xestión dos traballos do persoal interno e externo. Realizaranse actividades formativas
e de concienciación en función das necesidades que se detecten, fixaranse as estratexias, procedementos
e estándares de actuación que permitan chegar ao nivel de accidentabilidade cero, e estableceranse os
mecanismos de seguimento e control do Plan que aseguren a súa máxima efectividade.

SISTEMA DE
PREVENCIÓN
DE RISCOS
LABORAIS
[G4-DMA]

O Plan de Prevención de Riscos Laborais de Reganosa establece as medidas para integrar nos procesos
operativos e nas condicións e organización do traballo, co fin de asegurar o control dos riscos en todas as
instalacións.
O compromiso coa seguridade e a saúde das persoas e o cumprimento rigoroso das nosas políticas permitiu
reducir o índice de frecuencia de accidentes laborais con baixa con respecto de 2013, e manter en cero este tipo
de incidentes para os contratistas externos que traballan nas nosas instalacións. [G4-A6]

18
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Estas cifras son posibles tamén grazas ao esforzo realizado en materia de formación, concienciación e exercicios
de seguridade, que se dirixen tanto aos profesionais de Reganosa como ás persoas e empresas externas que
desenvolven algún tipo de actividade nas instalacións da compañía.

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Adicionalmente, o Comité de Seguridade e Saúde, composto por dous membros do colectivo de técnicos e
dous dos responsables e directivos de área, reúnese trimestralmente para revisar as actuacións da empresa en
materia de prevención de riscos laborais. [G4-A5] [G4-A8]

SAÚDE LABORAL

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

SEGURIDADE DAS
INSTALACIÓNS

Reganosa leva a cabo un seguimento continuo de todas as súas instalacións mediante os máis avanzados
sistemas de monitorización e control. Ademais, imparte formación sobre seguridade e actuación en caso de
emerxencia ao 100 % dos contratistas externos que traballan nas súas instalacións. Igualmente, os titulares das
obras ou terreos por onde discorren os gasodutos, son informados das características e medidas de seguridade
aplicables ás infraestruturas.

[G4-DMA] [G4-PR1] [G4SO1] [G4-OG13]

Todas as adaptacións tecnolóxicas necesarias nas instalacións sométense a un rigoroso procedemento de
xestión de cambios no que se identifican as necesidades de realización de estudos cuantitativos e cualitativos de
riscos de acordo con estándares internacionais de boas prácticas.
Reganosa realizou ademais durante 2014, dentro do seu programa intensivo de formación en seguridade,
tres simulacros nas instalacións da terminal de Mugardos, un deles activando o Plan de Emerxencia Exterior,
que implicou a actuación das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Bombeiros e persoal técnico das
Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Sanidade, e Economía e Industria. Noutro dos
simulacros, verificouse a capacidade de resposta nun dos escenarios contemplados no Plan de Autoprotección,
no que participaron tamén os remolcadores do Porto de Ferrol, activados pola Autoridade Portuaria.
Igualmente, o persoal pertencente ao parque de Bombeiros de Ferrol realiza visitas periódicas ás instalacións
da terminal de Reganosa para coñecer e familiarizarse cos produtos manipulados e os distintos sistemas contra
incendios instalados, e participan, xunto cos profesionais que integran o equipo de intervención da compañía,
en xornadas de formación contra incendios.

SAÚDE LABORAL

19
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5.1.2. COIDADO DO
MEDIO

Reganosa é unha compañía que coida o ambiente. O noso compromiso vai máis aló do respecto á lexislación
ambiental. Preocúpannos os recursos naturais que nos rodean, e queremos contribuír ao seu mantemento e
mellora a través das nosas accións.
Por iso, a compañía certificouse conforme aos estándares máis esixentes; a norma ISO 14.001 e o Regulamento
EMAS. A implantación do Sistema de Xestión Integrado de acordo con estas normas, asegura o cumprimento de
todas as previsións normativas, a sistematización dos procedementos e pautas ambientais, e o compromiso de
mellora continua que asume Reganosa para previr e minimizar os impactos asociados á súa actividade. [G4-DMA] [G4SO1]

A compañía establece un sistema de control que inclúe procedementos e estudos periódicos facultativos
e accións formativas entre o persoal. Ademais, Reganosa asume obxectivos específicos na súa Declaración
Ambiental anual para a redución das emisións e os consumos de auga, enerxía e materiais, e a optimización dos
procesos de xestión de residuos.
Todo o desempeño ambiental realízase con transparencia. A compañía estableceu diversas canles de
comunicación que permiten dar resposta ás solicitudes de información de todas as partes interesadas no seu
funcionamento. A través da Declaración Ambiental anual infórmase a todos os grupos de interese sobre os
aspectos ambientais da xestión, e todas as dúbidas e suxestións poderán dirixirse á canle de comunicación
habilitado na web www.reganosa.com.
CONTROL DE
CONSUMOS

Reganosa utiliza enerxía e materiais auxiliares para desenvolver as actividades e servizos prestados nas súas
instalacións. Anualmente, na auditoría do Sistema Integrado de Xestión, realízase un control do rexistro destes
consumos e leva a cabo unha comparativa cos de anos precedentes para avaliar a tendencia, comprobar a
eficiencia dos procesos e fixar os obxectivos e medidas necesarias para os exercicios seguintes.

CONSUMO
ENERXÉTICO

[G4-DMA] [G4-EN3] [G4EN5]

CONSUMO
ENERXÉTICO TOTAL

INTENSIDADE
ENERXETICA TOTAL

20
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Gas natural. O consumo de gas natural prodúcese nos momentos
en que as instalacións operan por baixo do mínimo técnico e nas
paradas de planta. No ano 2014, aínda mantendo os valores de
actividade global da terminal, dedicouse maior cantidade de gas
natural ás operacións de transvasamento de GNL a buques e hase
regasificado menos, polo que se traballaron máis días por baixo do
mínimo técnico.

Gasoil. O emprego de gasoil supuxo en 2014 o 0,04 % do consumo
enerxético total e orixinouse fundamentalmente nas probas
de funcionamento dos motores de emerxencia da terminal de
Mugardos. Tamén se inclúen os consumos de combustible da frota
de vehículos da empresa.

AUTOCONSUMO
DE GAS NATURAL

CONSUMO DE
GASOIL

[G4-EN3]

INTENSIDADE
ENERXÉTICA
(AUTOCONSUMOS
DE GAS NATURAL)

INTENSIDADE
ENERXÉTICA
(GASOIL)

[G4-EN5]

Electricidade. Emprégase principalmente para o funcionamento dos
equipos da terminal de GNL. Actualmente, a electricidade constitúe
o segundo consumo enerxético por importancia.
Ao longo do período 2012-2014, o uso de electricidade
experimentou unha redución constante na que influíron
principalmente unha menor actividade de regasificación. Neste
período tamén se adoptaron diversas medidas de eficiencia
enerxética, que deron como resultado un aforro de 925 GJ ao ano
con respecto ao consumo de 2011. [G4-EN6]
CONSUMO DE
ELECTRICIDADE
[G4-EN3]

INTENSIDADE
ENERXÉTICA
(ELECTRICIDADE)
[G4-EN5]

CONSUMO DE
MATERIAIS

Reganosa consome materiais que cumpren unha función auxiliar no
seu proceso produtivo.

[G4-DMA] [G4-EN1]

THT (tetrahidrotiofeno). O THT é un composto empregado como
odorizante na rede de transporte de gas natural por motivos de
seguridade. A súa concentración en gasoduto vén determinada por
normativa e o seu consumo está ligado á regasificación realizada.

THT
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Nitróxeno. O seu consumo está relacionado cos inertizados de
equipos que se realizan antes e despois das tarefas de mantemento,
así como co varrido e baleirado dos brazos ao finalizar as operacións
de carga e descarga do GNL dos buques e carga de cisternas.
En 2014, produciuse un aumento no seu consumo debido ao
incremento dos labores de mantemento realizadas.
NITRÓXENO
[G4-EN1]

Bisulfito sódico. Este composto é utilizado na planta para neutralizar
o hipoclorito sódico utilizado dentro do circuíto de auga de mar.
Á súa vez, o hipoclorito sódico xérase de maneira continua nunha
planta de electrocloración ao comezo do circuíto e serve para evitar
o desenvolvemento de microorganismos no interior de tubaxes e
equipos.
BISULFITO SÓDICO
[G4-EN1]

CONSUMO DE
AUGA

[G4-DMA] [G4-EN8] [G4EN9] [G4-EN22]
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Auga para servizos nas instalacións. O consumo de auga realízase
principalmente nos usos industriais e limpeza. Tamén se inclúen
os usos sanitarios e auxiliares. O aumento do consumo en 2013
debeuse principalmente ao lavado de tanques da terminal de
Mugardos previo ao seu pintado.
CONSUMO DE
AUGA POTABLE

Auga de mar. A terminal utiliza auga de mar no seu proceso de
regasificación para aumentar a temperatura do GNL e conseguir o
seu cambio de fase líquido a gas. O volume empregado devólvese
integramente ao medio mariño cunha mínima diminución da
súa temperatura. No ano 2014 prodúcese unha redución do uso
de auga de mar polo descenso da actividade de regasificación.
Os parámetros de cloro e temperatura da auga devolta ao mar
atópanse moi por baixo dos límites establecidos.
CAPTACIÓN DE
AUGA DE MAR
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DISMINUCIÓN DA
TEMPERATURA
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Emisións de outros gases. . En 2014, as emisións de NOx no
vaporizador de combustión mergullada da terminal de Mugardos
alcanzaron un mínimo até situarse en 135,5 kg.

CLORO LIBRE
RESIDUAL

NOX

EMISIÓNS

[G4-DMA] [G4-EN15] [G4EN16] [G4-EN21]

Emisións de GEI. Reganosa desenvolve as verificacións de control
atmosférico anuais previstas no Regulamento (UE) 601/2012.
As emisións directas (Alcance 1 segundo o estándar GHG Protocol),
xéranse pola combustión do gas como autoconsumo e nos motores
auxiliares dos equipos da terminal.
As emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro (Alcance 2
segundo o estándar GHG Protocol) correspondentes á xeración de
electricidade consumida, continuaron a tendencia descendente até
supor 5.861 tCO2eq.
EMISIONES
ALCANCE 1

EMISIONES
ALCANCE 2

GESTIÓN DE
RESIDUOS

[G4-DMA] [G4-EN23] [G4EN25]

Los residuos peligrosos generados por Reganosa son muy limitados,
y se deben principalmente a las labores de mantenimiento y limpieza
de las instalaciones y equipos. El aumento de residuos en 2013 se
debió a la limpieza de las balsas de recogida.
RESIDUOS
XERADOS

t

*Os cálculos non inclúen os consumos da frota de
vehículos.
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A compañía recicla e reutiliza os residuos cando iso é posible. No
ano 2014, o 13 % dos residuos perigosos e o 95 % dos residuos non
perigosos foron destinados a procesos de recuperación e reciclado.
RESIDUOS
DESTINADOS A
RECICLAXE

INICIATIVAS
COLABORATIVAS
PARA MELLORAR
NOSO DESEMPEÑO
AMBIENTAL
[G4-15]

RESIDUOS
DESTINADOS A
VERTEDOIRO

Convenio en materia de boas prácticas ambientais, subscrito entre a APFSC e Reganosa.
Mediante a firma deste Convenio en 2013, Reganosa comprometeuse a cumprir o establecido na Guía de Boas
Prácticas ambientais aprobada por Portos do Estado e a implementar sistemas de mellora continua no control
das operacións e tarefas de mantemento.
Como medida de verificación, realízase un seguimento e revisión anual no que se esixe á compañía, entre
outros requisitos, manter a certificación do seu sistema de xestión ambiental segundo a norma ISO 14.001
e o Regulamento EMAS e desenvolver o seu compromiso de mellora continua a través da execución de
investimentos ambientais.
Estudo de “Seguimento periódico da evolución das comunidades bentónicas infralitorais da enseada de Santa
Lucía” desenvolvido pola Estación de Bioloxía Mariña da Graña, da Universidade de Santiago de Compostela. [G4DMA] [G4-EN9] [G4-EN12] [G4-OG4] [G4-EN26]

Reganosa elabora desde o ano 2006, de forma voluntaria e con carácter bimestral, un estudo dirixido ao
seguimento periódico da composición e estrutura das comunidades bentónicas infralitorais da enseada de Santa
Lucía.
As análises realizan un control da evolución destas comunidades, e avalían o substrato, a cantidade de materia
orgánica depositada e a influencia que ten o hidrodinamismo da vertedura de Reganosa nos procesos de
sedimentación.

24
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Os resultados demostran que a vertedura non afecta nin á composición nin á estrutura das comunidades
bentónicas situadas nas inmediacións da terminal. Ademais, a comparación con datos históricos do estado dos
sistemas de microorganismos (anteriores á presenza de Reganosa), acreditou igualmente a inexistencia de
impacto da terminal no medio mariño.

5.2. COMPROMISO
COAS
COMUNIDADES E
A CONTORNA

Reganosa, a través do desenvolvemento da súa actividade, xera crecemento económico e social, creando valor
para os seus grupos de interese mediante a transformación de recursos materiais, financeiros e sociais.

5.2.1. XERACIÓN
DE RIQUEZA E
ACTIVIDADE

A actividade de Reganosa xera importantes impactos indirectos:

Contribución económica indirecta da nosa actividade.

[G4-DMA] [G4-EC7] [G4-EC8]

Contribúe á eficiencia produtiva das industrias do noroeste peninsular. Máis do 90 % das operacións de carga
de cisternas dirixíronse a industrias e empresas. O cambio de combustible nos seus procesos propiciou unha
mellora da súa competitividade en termos de aforro en custos, ademais dunha considerable redución das
emisións de CO2.

Incrementa os tráficos portuarios.

* Inclúe canons portuarios, servizos de consignatarios, remolcadores, prácticos e amarradores, subministración de
mercadorías e abastecemento a buques.

Reforza a actividade doutros sectores. A contratación de provedores xera emprego indirecto, o que favorece
especialmente o desenvolvemento económico das comunidades locais, xa que se contratou en Galicia o 50,58 %
dos servizos e obras en 2014. [G4-EC9]

VALOR ECONÓMICO DIRECTO DISTRIBUIDO POR
REGANOSA
[G4-12] [G4-EC1] [G4-EC8]

25
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5.2.2. COMPROMISO
SOCIAL
[G4-DMA] [G4-EC8]

Reganosa é unha organización orientada ás persoas e comprometida coa sociedade, para a que desenvolve
proxectos no ámbito da educación, a cultura e o deporte.

26
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PROMOCIÓN DO
COÑECEMENTO E
A INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

A compañía colabora con distintas universidades, escolas de negocios e centros de estudo en Galicia. Deste
xeito, contribúe ao desenvolvemento da investigación, á xeración de coñecemento técnico e á formación de
estudantes.

27
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ACCIÓNS
CULTURAIS E
DEPORTIVAS

[G4-EC7] [G4-EC8] [G4-SO1]

28
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VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

5.3. CREACIÓN
DE VALOR PARA
OS NOSOS
ACCIONISTAS
[G4-DMA] [G4-EC1]
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Reganosa mantivo en 2014 a súa solvencia e resultados. Este
ano, o primeiro afectado pola reforma gasista, os ingresos
regulados situáronse en 56,41 millóns de euros. O EBITDA
alcanzou a cifra de 44,88 millóns de euros, e o beneficio neto
ascendeu a 12,01 millóns de euros.
Para minimizar o impacto dos recortes na retribución
regulada, e en liña con exercicios anteriores, maximizáronse
os esforzos en eficiencia a través dun plan de control de
custos e optimización dos procesos operativos.

INGRESOS

EBITDA

BENEFICIO
NETO
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5.4. CONTORNA
LABORAL
ATRACTIVA
[G4-DMA] [G4-10]

Reganosa promove un ambiente de traballo cuxos eixos fundamentais son a seguridade, o respecto ás persoas,
a igualdade de oportunidades, o desenvolvemento profesional e a retención do talento. A compañía ten na
actualidade un persoal cunha idade media de 40,7 anos, constituída por un 48 % de titulados superiores e
medios, e cunha taxa de rotación de 0,01. [G4-LA1] [G4-LA12]
EVOLUCIÓN DA
PLANTILLA A
DECEMBRO 2014

DESAGREGACIÓN
DE PERSOAL POR
IDADE, CATEGORÍA
E XÉNERO 2014

Prestacións sociais. Reganosa ofrécelle aos seus empregados seguros médicos e de vida, facilita a adopción
das baixas por maternidade e paternidade, incluíndo a modificación e adaptación das condicións de traballo,
e establece reducións de xornada laboral en caso de ser necesarias. Ademais, establécense mecanismos de
conciliación a través do teletraballo, e implantouse un horario de xornada continua para todo o persoal non
sometido a quendas. [G4-LA2] [G4-EC1]
Formación e desenvolvemento profesional. Os plans de formación son unha parte fundamental da política de
recursos humanos. Perséguese o mantemento do alto nivel formativo dos profesionais, a actualización dos seus
coñecementos xerais e específicos, e a dotación de coñecementos que lles permitan dar resposta a todas as
necesidades que puidesen xurdir no seu posto de traballo. [G4-DMA]
Igualmente, os profesionais de Reganosa reciben formación en idiomas durante todo o ano, asisten a cursos de
especialización e teñen acceso á realización de programas máster. [G4-LA9] [G4-LA10]
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MEDIA DE HORAS
DE FORMACIÓN
IMPARTIDAS AOS
EMPREGADOS
[G4-LA9]

Sistema de avaliación por competencias. O sistema de xestión por competencias que a compañía ten
implantado é unha valiosa ferramenta que permite guiar as carreiras profesionais e detecta necesidades de
formación en competencias e habilidades crave para cada posto de traballo e perfil.
[G4-LA11]

O mecanismo de xestión por competencias permite ademais a promoción dos traballadores en base aos seus
méritos e capacidades. Desta maneira garántese a igualdade de oportunidades de acceso a postos, eliminando
calquera discriminación en base a sexo, idade, relixión e calquera outro criterio distinto ao desempeño, para
todas as categorías profesionais.
O respecto á diversidade e a prevención de calquera tipo de discriminación, tanto nos procesos de selección
e contratación como no desenvolvemento da carreira profesional, regúlase no Código Ético e de Conduta da
compañía. [G4-DMA]
Estes mesmos criterios esténdense tamén á política salarial, a cal establece criterios diferenciadores en base a
méritos e grao de responsabilidade dentro da organización. Adicionalmente, a remuneración variable está ligada
á consecución de obxectivos individuais e corporativos.
A retribución media dos empregados de Reganosa sitúase por encima do dobre do salario mínimo, e
establécense bandas salariais que aseguren a equidade interna e sexan competitivas para fomentar a captación
e a retención do talento.
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5.5. ORIENTACIÓN
AO CLIENTE

Manter a satisfacción dos clientes é unha prioridade recollida na Política de Calidade. Reganosa axusta os seus
servizos ás súas necesidades, e focaliza esforzos na eficiencia operativa e na mellora continua dos seus procesos.
A compañía conta coa certificación ISO 9.001 que acredita a implantación continua dos sistemas e recursos
necesarios para verificar e mellorar o rendemento e a eficiencia de todas as súas actividades.
Co fin de coñecer a opinión e necesidades dos clientes sobre as operacións e servizos prestados, a compañía
realiza de maneira periódica enquisas de satisfacción. A partir das respostas, Reganosa identifica aspectos de
mellora e contrasta expectativas, o que lle permite adoptar novas medidas e deseñar as accións que ofrezan un
servizo cada vez máis satisfactorio.

GRADO DE
SATISFACCIÓN

Co obxecto de garantir o acceso de terceiros á rede, Reganosa publica información clara e detallada sobre os
servizos que ofrece a través da súa web, especificando todas as cuestións técnicas necesarias. Ademais, a través
dunha ferramenta común para todos os TSO (persoal de transparencia) facilita información sobre a xestión da
rede de transporte da compañía.
5.6. XESTIÓN
DA CADEA DE
SUBMINISTRACIÓN
[G4-DMA] [G4-EC9]

A cadea de subministración de Reganosa está integrada por:
1 Provedores de materiais e equipos.
2 Provedores de obras e servizos necesarios para a construción, operación e mantemento das

infraestruturas.

[G4-12]
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TIPOLOXÍA DOS
PROVEDORES EN
2014
[G4-12] [G4-EC9]

Reganosa dispón dun procedemento de homologación de provedores, co fin de comprobar o seu desempeño
en materia laboral, ambiental, técnica, de calidade e seguridade, e nos aspectos de responsabilidade social
corporativa, de forma que se verifique a súa idoneidade para participar nos procedementos de licitación. En
2014, 12 novos provedores foron homologados seguindo este procedemento.
Igualmente, recorre a unha base de datos de rexistro de provedores externa (Repro) para comprobar o
cumprimento dos criterios establecidos e verificar que cumpren cos requisitos legais. Unha vez adxudicadas as
licitacións, Reganosa establece nos contratos acordos de nivel de servizo a través dos que mide a calidade do
servizo prestado.

HOMOLOGACIÓN
DE PROVEDORES
[G4-DMA]
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5.7. RELACIÓNS
COS NOSOS
GRUPOS DE
INTERESE

Reganosa ten a firme convicción de que un dos maiores valores que pode achegar aos seus grupos de interese é
xerar confianza, e para iso establece canles que permitan unha comunicación fácil, transparente e honesta.
A aspiración da compañía é entender as necesidades e expectativas dos grupos de interese, e desde este
coñecemento, desenvolver unha estratexia operativa e de responsabilidade social corporativa que permita
dar resposta a todos os intereses dos grupos, persoas e entidades cos que se relaciona. Identificar as opinións
e preferencias dos grupos de interese é ademais unha valiosa ferramenta de avaliación, que fai posible un
procedemento de mellora continua.
A compañía identifica de maneira constante a estes grupos, analiza as cuestións relevantes para eles, establece
un procedemento de comunicación continuo e leva a cabo un seguimento periódico para poder responder
adecuadamente ás súas demandas.

OS GRUPOS DE
INTERESE DE
REGANOSA
[G4-24]

Na identificación e priorización dos grupos de interese, os responsables internos de Reganosa teñen en conta
os asuntos relevantes para a compañía de acordo co Plan de Negocio e a Estratexia corporativa. Igualmente,
identifican na súa comunidade local aqueles grupos, asociacións e prescritores relevantes que mostran interese
na compañía.
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RELACIÓN COS
GRUPOS DE
INTERESE

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

XESTIÓN DA
REDE DE
TRANSPORTE

Reganosa, desde a súa posición como TSO, involucrouse activamente na elaboración dun marco común e
competitivo do mercado europeo, cooperando co resto de TSOs nas actividades de ENTSOG:
· Elaboración dos Códigos de Rede sobre balance, tarifas e asignación de capacidade, que establecen 		
un sistema conxunto de operación e desenvolvemento da rede que integre os mercados nacionais de 		
gas.
· Realización do TYNDP 2015-2024, que ofrece unha fotografía das infraestruturas gasistas existentes
e previstas en Europa, e sinala posibles necesidades de investimento.
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· Elaboración de escenarios sobre perspectivas de subministración nos períodos de verán e inverno; 		
Annual Summer e Winter Supply Outlook.
· Establecemento de mecanismos e regras de operación comúns para asegurar a transparencia e 		
coordinación das operacións da rede, tales como a “Transparency platform”, que contén información 		
técnica e comercial sobre os puntos de transmisión e interconexións.
HUB DE GNL
NO NOROESTE
DA PENÍNSULA
IBÉRICA
[G4-EC2]

Reganosa recibiu en 2014 unha axuda financeira da Comisión Europea, no marco do programa TEN-T, para
realizar os estudos de deseño das infraestruturas, instalacións e procedementos necesarios para implantar
un centro de subministración de GNL como combustible en Galicia, que axude a reducir o uso e o impacto
ambiental dos carburantes derivados do petróleo. Reganosa participa neste proxecto xunto coa APFSC, o
INEGA, a USC e Navantia.
Durante este ano, realizáronse estudos sobre o mercado e a demanda, condicións de navegación,
procedementos de transvasamento, elementos para crear a cadea de subministración, adaptacións técnicas
necesarias na terminal de Mugardos e marco regulatorio. Todos os estudos para desenvolver o proxecto
estarán finalizados en 2015. Actualmente, todas as infraestruturas necesarias foron incluídas no TYNDP.
A implantación dun hub no noroeste da península, no centro das rutas atlánticas, sería unha panca de
crecemento para a comunidade galega, e situarían ao Porto de Ferrol como un referente na subministración de
GNL. Un combustible máis limpo e a menor custo impactará na produtividade das empresas, e o aumento do
tráfico portuario xerará importantes sinerxías cos estaleiros e compañías do sector loxístico.
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COMPROMISOS
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6. GOBERNO CORPORATIVO

6.1. COMPOSICIÓN
ACCIONARIAL

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

Os órganos de goberno de Reganosa son a Xunta Xeral de Accionistas, o Consello de Administración e a
Comisión Executiva. A súa actuación baséase nos principios de independencia, especialización e transparencia.

6.2.1. XUNTA XERAL
DE ACCIONISTAS

A Xunta Xeral de Accionistas é o máximo órgano de goberno. Tal e como dispoñen os Estatutos Sociais, a
vontade dos accionistas expresada na Xunta Xeral, rexe a vida da sociedade, con arranxo á Lei e aos propios
Estatutos.

[G4-34]

A Xunta reúnese necesariamente dentro do primeiro semestre do exercicio social para avaliar a xestión da
sociedade, aprobar as contas anuais e decidir sobre a aplicación do resultado.
Reganosa facilítalle aos seus accionistas o dereito de información, asistencia e participación na Xunta Xeral de
Accionistas, e pon a disposición dos seus accionistas a información adecuada para o exercicio dos seus dereitos
de voto, de acordo coa Lei e os Estatutos.
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6.2.2. CONSELLO
DE
ADMINISTRACIÓN
[G4-38]

O Consello de Administración é o órgano que toma as principais decisións sobre a xestión da compañía, excepto
aquelas legal ou estatutariamente reservadas á Xunta Xeral de Accionistas. É o núcleo esencial da xestión e
supervisión, encargándose da aprobación das políticas e estratexias xerais da sociedade, e en particular, do Plan
de Negocio e do modelo de xestión, así como da supervisión da actuación da Comisión Executiva, constituída no
seu seo, e da Dirección de Reganosa. [G4-35] [G4-42] [G4-44] [G4-45] [G4-46]
O Consello de Administración é informado periodicamente de todos os procedementos, plans e propostas que
lle son expostos pola Dirección, e que se someten á súa deliberación e, no seu caso, acordo, para unha adecuada
xestión e control de riscos.
O Consello está integrado por 20 membros, un 10 % dos cales son mulleres. O órgano está asistido por un
letrado asesor que realiza un labor de control da legalidade sobre os acordos e decisións que se adopten, e
presta asesoramento xurídico. Igualmente, os conselleiros están obrigados a dedicar á súa función o tempo e
esforzo necesarios para desempeñar o cargo con dilixencia e eficacia, adoptando as medidas precisas para a boa
dirección e control da sociedade. [G4-LA12]
O Consello de Administración reúnese coa frecuencia necesaria para o correcto desenvolvemento das súas
funcións de administración e supervisión e, en todo caso, unha vez ao trimestre. [G4-47]
Igualmente os conselleiros desempeñan o cargo con lealdade, evitando situacións de conflito de interese,
e desempeñando o seu cargo con fidelidade ao Código Ético e de Conduta, cuxos principios e valores foron
promovidos e desenvolvidos polo Consello de Administración. [G4-DMA] [G4-SO4]

COMPOSICIÓN
DO CONSELLO DE
ADMINISTRACIÓN A
31 DE DECEMBRO DE
2014
[G4-39]
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6.2.3. COMISIÓN
EXECUTIVA

O Consello de Administración constituíu unha Comisión Executiva á que delegou todas as súas facultades, salvo
as indelegables legalmente e as denominadas nos Estatutos “Acordos Básicos” do Consello de Administración, e
que dota á xestión da sociedade de grande operatividade. [G4-38]

6.2.4. COMITÉ DE
DIRECCIÓN

O Comité de Dirección é o órgano que coordina as diferentes áreas de negocio de Reganosa e realiza un control
interno da actividade da sociedade. Está integrado polo Director xeral, e os Directores das diferentes áreas do
negocio: Regulación e Estratexia, Produción, Administración e Desenvolvemento.
Entre as súas funcións principais atópase a de estudar e propor os obxectivos corporativos e o orzamento anual,
elevar ao Consello de Administración as preocupacións principais sobre a xestión e as propostas de actuación
que sexan necesarias para o desenvolvemento da actividade da compañía.
De acordo cos Estatutos Sociais, a definición da organigrama e o nomeamento dos directivos debe ser acordada
por unha maioría de dous terzos do Consello de Administración en base aos criterios de máxima competencia e
profesionalidade. [G4-38]

6.3. BO GOBERNO
DA COMPAÑÍA
[G4-40] [G4-41]

RETRIBUCIÓN DO
CONSELLO DE
ADMINISTRACIÓN
[G4-51] [G4-52] [G4-53]

A retribución dos membros do Consello de Administración, cuxo sistema está detallado nos Estatutos Sociais,
consiste nunha axuda de custo por asistencia a cada reunión, e no seu caso á Comisión Executiva, cuxo importe
é fixado con carácter anual mediante acordo da Xunta Xeral de Accionistas, dentro dos límites máximos
establecidos pola lexislación vixente en cada momento.
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDENTE [G4-33]
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ACERCA DESTE INFORME [G4-18] [G4-19] [G4-20] [G4-21] [G4-26]

METODOLOXÍA
E ANÁLISISE
DO MATERIAL
DESENVOLVIDO

De conformidade co establecido na guía do Global Reporting Initiative G4, este documento recolle información
sobre os indicadores correspondentes a aqueles aspectos de sustentabilidade que se xulgaron materiais. Para
iso, abordouse unha análise específica co que Reganosa avaliou que cuestións son claves, ben porque afectan as
decisións que puidesen tomar os seus grupos de interese, ou ben porque son críticas no éxito a longo prazo da
estratexia da compañía.
Especificamente as actividades desenvolvidas para esta análise de materialidade consistiron en:
Avaliación do contexto sectorial a través da identificación dos aspectos en materia de sustentabilidade que son
críticos para outras compañías con actividades semellantes ás de Reganosa.
Realización de entrevistas aos directivos para detectar cales son os principais riscos e oportunidades existentes
en sustentabilidade, así como as prioridades da compañía no futuro.
Identificación dos principais grupos de interese, así como dos aspectos que maior relevancia teñen para eles
no que respecta ao desempeño de Reganosa. A opinión dos directivos foi crítica neste apartado, e definiuse
a importancia destes grupos en función da súa relevancia para cada un dos ámbitos de xestión. As principais
expectativas destas partes interesadas foron, igualmente, determinadas a partir das cuestións que con maior
frecuencia se expoñen nos procesos de comunicación entre elas e os xestores da compañía. Esta identificación
de grupos de interese e apartados de importancia para eles complementouse coa seguinte actividade.
Mantemento de conversacións telefónicas con representantes das principais partes interesadas de Reganosa,
tales como empregados, reguladores, asociacións sectoriais, clientes e provedores, con obxecto de avaliar
directamente as súas preocupacións e principais expectativas.
Análise de noticias aparecidas en medios de comunicación e notas de prensa emitidas pola compañía con
relación ás distintas variables incluídas na sustentabilidade.
Identificación dos requisitos e indicadores marcados pola guía GRI G4 e o suplemento para o sector de Oil & Gas
relevantes para Reganosa.
O resultado destas accións permitiu elaborar a seguinte matriz de materialidade para a compañía:
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+

-

* Outros aspectos non materiais non foron representados no diagrama por motivos gráficos. Entre eles, algúns dos recolleitos no Suplemento Sectorial “Oil and Gas” que non resultan da
aplicación de Reganosa.

Os aspectos representados no cuadrante superior dereito son os que representan o maior nivel de
materialidade de Reganosa. Na seguinte táboa especifícanse cales foron considerados definitivamente na
elaboración do Informe.

+

INFORME DE SUSTENTABILIDADE DE REGANOSA 2014 · ACERCA DESTE INFORME

47

Unha vez identificáronse os aspectos materiais, e
determinouse a súa cobertura, a recompilación de
información para elaborar o informe realizouse da seguinte
maneira:
• Envío de fichas aos responsables da compañía solicitándolles
datos relativos aos indicadores de GRI. As fichas incluíron
sempre unha explicación detallada dos apartados que se
demandan, así como suxestións sobre o método de cálculo
máis adecuado a empregar (en casos necesarios).
• Resolución de dúbidas e desenvolvemento de contidos para
cada un dos capítulos do informe.
Cos datos recibidos, e a información de contexto obtida
a través das actividades desenvolvidas na análise de
materialidade, Reganosa elaborou a versión final deste
Informe. Na táboa de cruzamento GRI incluída na sección
a continuación se referencia ao lector aos apartados onde
poderá atopar información relativa a cada un dos indicadores
solicitados polo estándar.

Ademais de incluír información en relación a estes aspectos, Reganosa incluíu información sobre outro non
determinados como materiais.
As actividades de Reganosa xeran impactos positivos e negativos en sustentabilidade. A cobertura de cada
aspecto fai referencia ao lugar onde se producen estes impactos (dentro da organización e/ou fóra desta), e
descríbese a súa natureza ao longo do Informe.

Naqueles casos nos que non foi posible cubrir todos os
requisitos da guía á hora de reportar un determinado
indicador, manifestouse esta circunstancia na citada táboa.
A compañía, ademais, asume un compromiso de mellora nos
seus sistemas de información con obxecto de ter dispoñibles
os datos demandados en futuras edicións do informe.
Máis información [G4-31]
Se desexa calquera aclaración adicional sobre a información
incluída neste documento ou sobre o desempeño en
materia de sustentabilidade da compañía, pode contactar
con Reganosa a través do seguinte enderezo de correo:
reganosa@ reganosa.com

INFORME DE SUSTENTABILIDADE DE REGANOSA 2014 · ÍNDICE DE CONTIDOS GRI

ÍNDICE DE CONTIDOS GRI [G4-32]
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GLOSARIO DE TERMOS E ABREVIATURAS

APFSC: Autoridade Portuaria de Ferrol - San Cibrao
BOIL OFF GAS: vapor de gas natural que se produce nas terminais de regasificación
nas situacións nas que se opera por baixo do mínimo técnico, e nas operacións de
carga e descarga de buques
CNMC: Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia
D&O: Responsabilidade Civil de Directivos e Conselleiros
ENTSOG: European Network Transmission System Operator for gas - Rede Europea
de Xestores de Redes de Transporte. Está integrada por todos os TSOs europeos.
Promove a construción e funcionamento do mercado europeo do gas natural e
do comercio transfronteirizo, e garante unha xestión óptima, unha explotación
coordinada e a evolución técnica adecuada da rede europea de transporte de gas.
GASNAM: Asociación Española do Gas Natural para a Mobilidade
GIE: Gas Infrastructure Europe
GLOBAL COMPACT: Pacto Mundial de Nacións Unidas
GNL: Gas natural licuado
GTE: Gas Transmission Europe
GTS: Xestor Técnico do Sistema
INEGA: Instituto Enerxético de Galicia
MINETUR: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo
NOx: Óxido de nitróxeno
MTMSA: Marine Terminal Management and Self Assessment
OCIMF: Oil Companies International Marine Forum
SEDIGAS: Asociación Española do Gas
SERGAS: Servizo Galego de Saúde
TSO: Transmission System Operator
UE: Unión Europea
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