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Traducció d'uns estats financers consolidats originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb les NIIF 
adoptades per la Unió Europea (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola.

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.
I SOCIETATS PARTICIPADES 

BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
A 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’euros)

ACTIU Nota 31.12.10 31.12.09
ACTIU NO CORRENT 4.918.097 4.260.746

 Immobilitzat intangible 1.587.271 1.358.376
 a) Fons de comerç 11 285.397 405.965
 b) Altre immobilitzat intangible 7 1.301.874 952.411
 Immobilitzat material 8 2.683.886 2.352.889
 Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 10 100.919 110.278
 Actius financers no corrents 9 304.583 271.972
 Actius per impost diferit 19 241.438 167.231

ACTIUS CORRENT 1.638.700 2.285.634
 Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes  4 - 895.272
 Existències 18.818 18.361
 Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12 733.777 696.702
 a) Clients per vendes i prestacions de serveis 585.943 566.146
 b) Altres deutors 100.645 104.369
 c) Actius per impost corrent 47.189 26.187
 Actius financers corrents 13 713.155 144.777
 Altres actius corrents 704 4.503
 Efectiu i altres actius líquids equivalents 13 172.246 526.019

TOTAL ACTIU 6.556.797 6.546.380

PASSIU I PATRIMONI NET Nota 31.12.10 31.12.09
PATRIMONI NET 14 2.592.480 2.687.834
FONS PROPIS 1.785.247 1.836.747

Capital 135.984 149.642
Prima d’emissió 174.381 174.381
Reserves 1.163.940 1.345.947
Resultat de l’exercici atribuït a la Societat Dominant 310.942 166.777
Dividend a compte - -

AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 10.731 (9.418)  
Actius financers disponibles per a la venda 170 272
Operacions de cobertura (2.916)  (1.268)
Diferències de conversió 13.477 (8.422)

PATRIMONI NET ATRIBUÏT A LA SOCIETAT DOMINANT 1.795.978 1.827.329
INTERESSOS MINORITARIS 796.502 860.505

PASSIU NO CORRENT 2.670.655 2.096.561
Provisions no corrents 16 182.947 154.256
Passius financers no corrents 15 2.132.314 1.689.316
a) Deutes amb entitats de crèdit i obligacions o altres valors negociables 2.101.499 1.617.580
b) Altres passius financers 30.815 71.736
Passius per impost diferit 210.290 192.444
Altres passius no corrents 145.104 60.545

PASSIU CORRENT 1.293.662 1.761.985
Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes 4 - 542.537
Provisions corrents 2.533 2.721
Passius financers corrents 15 426.153 385.303
a) Deutes amb entitats de crèdit i obligacions o altres valors negociables 420.661 380.282
b) Altres passius financers 5.492 5.021
Creditors comercials i altres comptes a pagar 851.550 812.721
a) Proveïdors 602.670 527.544
b) Altres creditors 230.759 243.667
c) Passius per impost corrent 18.121 41.510
Altres passius corrents 13.426 18.703

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 6.556.797 6.546.380

Les Notes 1 a 32 descrites a la Memòria i els Annexos I i II adjunts formen part integrant del balanç de situació consolidat a 31 de desembre 2010 i 2009. 

En aplicació de la NIIF 5, la contribució del segment de Salut al balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2009 es presenta a l’epígraf “Actius no corrents 
mantinguts per a la venda i operacions interrompudes”, Patrimoni net i “Passius vinculants amb actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions 
interrompudes” (Nota 4). 
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Traducció d'uns estats financers consolidats originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb les NIIF 
adoptades per la Unió Europea (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola.

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.
I SOCIETATS PARTICIPADES

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’euros) 

Nota 2010 2009

Import net de la xifra de negocis 6 1.853.403 1.782.030
Altres ingressos d’explotació 102.631 117.324
Ingressos d’explotació 1.956.034 1.899.354

Aprovisionaments (545.334) (567.868)
Despeses de personal 20 (414.531) (392.188)
Altres despeses d’explotació (438.036) (429.910)
Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 64.201 45.213
Despeses d’explotació (1.333.700) (1.344.753)

CASH FLOWS D’EXPLOTACIÓ 622.334 554.601

Amortització i provisions 7 i 8 (233.240) (207.384)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 389.094 347.217

Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 23 (10.434) (5.298)
Deteriorament I resultat per alienacions de l’immobilitzat 21 (200.332) 774
Impactes de reestructuració (73.144) 0

RESULTAT D’ACTIVITATS OPERACIONALS 105.184 342.693

Ingressos i despeses financers 22 (73.332) (29.135)

RESULTAT FINANCER (73.332) (29.135)

Resultats d’inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 10 16.026 15.654

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 47.878 329.212

Impost sobre beneficis 19 (12.882) (75.993)

RESULTAT NET PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 34.996 253.219

Resultat del període precedent d’operacions interrompudes net d’impostos 4 406.031 71.711

RESULTAT NET 441.027 324.930

Resultat atribuït a interessos minoritaris 14 (130.085) (158.153)

RESULTAT NET ATRIBUÏT A LA SOCIETAT DOMINANT 310.942 166.777

(Import en euros) 
Benefici per acció 24

Basic 2,20 1,11
Diluït 2,20 1,11

Benefici per acció de les activitats continuades 24
Basic (0,60) 0,86
Diluït (0,60) 0,86

Les Notes 1 a 32 descrites a la Memòria i els Annexos I i II adjunts formen part integrant del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre 2010 i 2009. 

En aplicació de la NIIF 5, la contribució del segment de Salut al compte de pèrdues i guanys consolidat de  2010 i de 2009 es presenta a l’epígraf “Resultat del període 
procedent d’operacions interrompudes net d’impostos” (Nota 4).
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Traducció d'uns estats financers consolidats originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb les NIIF 
adoptades per la Unió Europea (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola.

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 
I SOCIETATS PARTICIPADES 

ESTATS DEL RESULTAT GLOBAL CONSOLIDATS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’euros) 

2010 2009

Nota 
De la societat 

dominant 
Dels

minoritaris Total

De la 
societat 

dominant 
Dels

minoritaris Total

RESULTAT NET DEL PERIODE 14 310.942 130.085 441.027 166.777 158.153 324.930

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT A 
PATRIMONI NET 

24.149 108.109 132.258 10.518 97.899 108.417

A Reserves voluntàries (1.061) - (1.061) 771 - 771
   Pèrdues I guanys actuarials per pensions 17 (1.516) - (1.516) 1.101 - 1.101
   Efecte impositiu 455 - 455 (330) - (330) 

A reserves consolidades 3.310 (554) 2.756 (1.657) 228 (1.429) 
   Actius financers disponibles per a la venda (102) - (102) 864 502 1.366
   Cobertures de fluxos d’efectiu (3.229) (791) (4.020) (617) (391) (1.008) 
   Pèrdues i guanys actuarials per pensions 17 8.209 - 8.209 (2.907) - (2.907) 
   Efecte impositiu (1.568) 237 (1.331) 1.003 117 1.120

A diferències de conversió 21.900 108.663 130.563 11.404 97.671 109.075

TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 918 279 1.197 252 31 283
   Cobertures de fluxos d’efectiu 1.297 399 1.696 352 45 397
   Efecte impositiu (379) (120) (499) (100) (14) (114) 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN EL 
PERÍODE 

336.009 238.473 574.482 177.547 256.083 433.630

Les Notes 1 a 32 descrites a la Memòria i els Annexos I i II adjunts formen part integrant de l’estat del resultat global consolidat de l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre 2010 i 2009.
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Traducció d'uns estats financers consolidats originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb les NIIF 
adoptades per la Unió Europea (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola.

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 
I SOCIETATS PARTICIPADES 

ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDATS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’euros)

Patrimoni net atribuït a la Societat Dominant
Fons propis

2010

Nota Capital 

Prima 
d’emissió 
i reserves 

Resultat de 
l’exercici

atribuït a la 
Societat 

Dominant 

Ajustos per 
canvis de 

valor 
Interessos 
minoritaris 

Total
patrimoni 

net 

Saldo inicial  01/01/2010 149.642 1.520.328 166.777 (9.418) 860.505 2.687.834

I.  Total resultat global consolidat - 4.917 310.942 20.149 238.474 574.482

II.  Operacions amb accionistes o propietaris (13.658) (267.274) (90.000) - (128.851) (499.783)

  Distribució de dividends 14i - - (90.000) - (128.851) (218.851)

  Operacions amb accions o participacions en patrimoni pròpies (netes) (13.658) (267.274) - - - (280.932)

III.  Altres variacions de patrimoni net - 80.350 (76.777) - (173.626) (170.053)

  Traspassos entre partides de patrimoni net - 76.777 (76.777) - - -

  Altres variacions - 3.573 - - (173.626) (170.053)

Saldo final 31/12/2010 135.984 1.338.321 310.942 10.731 796.502 2.592.480

Patrimoni net atribuït a la Societat Dominant
Fons propis

2009

Nota Capital 

Prima 
d’emissió 
i reserves 

Resultat de 
l’exercici

atribuït a la 
Societat 

Dominant 

Ajustos per 
canvis de 

valor 
Interessos 
minoritaris 

Total
patrimoni 

net 

Saldo inicial 01/01/2009 149.642 1.646.878 235.281 (21.510) 694.554 2.704.845

I.  Total resultat global consolidat - (1.322) 166.777 12.092 256.083 433.630

II.  Operacions amb accionistes o propietaris - (299.283) (61.069) - (137.065) (497.417)

  Distribució de dividends 14i - (299.283) (61.069) - (137.065) (497.417)

  Operacions amb accions o participacions en patrimoni pròpies (netes) - - - - - -

III.  Altres variacions de patrimoni net - 174.055 (174.212) - 46.933 46.776

  Traspassos entre partides de patrimoni net - 174.212 (174.212) - - -

  Altres variacions - (157) - - 46.933 46.776

Saldo final 31/12/2009 149.642 1.520.328 166.777 (9.418) 860.505 2.687.834

Les Notes 1 a 32 descrites a la Memòria i els Annexos I i II adjunts formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net consolidat de l’exercici anual acabat el 
31 de desembre 2010 i 2009 
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Traducció d'uns estats financers consolidats originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb les NIIF 
adoptades per la Unió Europea (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola.

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 
I SOCIETATS PARTICIPADES 

ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CONSOLIDATS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’euros)

2010 2009
FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 287.731 502.134

Resultat abans d’impostos 47.878 329.212
Ajustos del resultat: 472.644 196.321

 Amortitzacions I provisions de l’immobilitzat 423.175 189.602
 Altres ajustos del resultat (nets) 49.469 6.719

Canvis al capital corrent (4.120) 22.711
Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació: (228.671) (46.110)

 Cobraments/(Pagaments) per impostos sobre beneficis (189.300) (33.807)
 Altres cobraments/(Pagaments) d’activitat d’explotació (39.371) (12.303)

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (384.382) (266.772)
Pagaments per inversions: (560.450) (514.618)

 Empreses del grup. associades i unitats de negoci (65.506) (2.250)
 Immobilitzat material. intangible i inversions immobiliàries (469.615) (420.236)
 Altres actius financers (25.329) (92.132)

Cobraments per desinversions: 696.475 7.900
 Empreses del grup. associades i unitats de negoci 694.646 1.805
 Immobilitzat material. intangible i inversions immobiliàries 1.829 5.756
 Altres actius financers - 339

Altres fluxos d’efectiu d’activitats d’inversió: (520.407) 239.946
 Cobraments de dividends 22.019 43.268
 Cobraments d’interessos  48.487 55.341
 Altres cobraments/(pagaments) d’activitats d’inversió (590.913) 141.337

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (264.390) (401.293)
Cobrament i (pagaments) per instruments de patrimoni: (283.604) 3.600
Cobraments i (pagaments) per instruments de passiu financer: 320.585 173.577

 Emissió 397.774 247.727
 Devolució i amortització (77.189) (74.150)

Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni (218.851) (500.898)
Altres fluxos d’efectiu d’activitats de finançament: (82.520) (77.572)

 Pagaments d’interessos (122.144) (84.638)
 Altres cobraments (pagaments) d’activitats de finançament 39.624 7.066

EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 7.269 6.325

AUGMENT/(DISMINUCIÓ) NET D’EFECTIU I EQUIVALENTS (353.773) (159.606)

EFECTIU I EQUIVALENTS A L’INICI DEL PERÍODE 526.019 947.460
 Efectiu i equivalents al principi del període d’Adeslas (261.835)

EFECTIU I EQUIVALENTS A L’INICI DEL PERÍODE D’ACTIVITATS CONTINUADES 526.019 685.625

EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE 172.246 805.140
 Efectiu i equivalents al final del període  d’Adeslas (279.121)

EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE D’ACTIVITATS CONTINUADES 172.246 526.019

Les Notes 1 a 32 descrites a la Memòria i els Annexos I i II adjunts formen part integrant de l’estat de fluxos d’efectiu consolidat de l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre 2010 i 2009. 

En aplicació de la NIIF 5, els estats de fluxos d’efectiu consolidats corresponents als exercicis anuals de 2010 i 2009 no incorporen els fluxos aportats pel segment de 
Salut, que sí es detallen a la Nota 4.
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Traducció d'uns estats financers consolidats originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb les NIIF adoptades 
per la Unió Europea (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola.

Sociedad General de Aguas de Barcelona 
i Societats Participades que formen el grup Agbar 

Memòria Consolidada 
corresponent a l’Exercici Anual Acabat 
el 31 de Desembre de 2010 

1. Activitat del grup i acord de principis entre accionistes de referència

a) Activitat del grup

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (d’ara endavant, Societat Dominant) és la matriu del grup (d'ara 
endavant, Agbar) i té el seu domicili social a Barcelona, avinguda Diagonal, 211 (Torre Agbar).  Fou constituïda el 
20 de gener de 1882, a París, i els seus estatuts socials foren adaptats mitjançant escriptura autoritzada pel 
Notari de Barcelona, el Sr. Raül Vall Vilardell el 5 de juny de 1991, amb el número 2.136 del seu protocol,  
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 8.880, foli 62, full B-16.487, inscripció 1.032. 

L’objecte social de la Societat Dominant és, conforme al que s’estableix a l’article 2n dels seus Estatuts Socials, 
el següent: 

“A) La prestació de serveis públics sota qualsevol forma de gestió admesa en dret, incloent-hi, quan sigui 
necessari, el projecte, la realització i la construcció de les corresponents obres d'infraestructura i 
equipaments, com també la fabricació, la construcció i el subministrament de tot tipus d'equips i elements. I, 
especialment, la prestació de serveis públics relacionats amb: 

a) Proveïment d'aigua en les diferents modalitats de subministrament denominades ‘en alta’ i ‘en baixa’, 
destinades tant a entitats públiques com a privades i particulars, per a usos industrials i domèstics. 

b) Recollida, tractament i eliminació de residus sòlids, com també el seu reciclatge. 

c) Tractament i depuració d'aigües residuals i de tot tipus de residus líquids, com també la reutilització 
directa d’aquestes aigües. 

d) Sistemes de clavegueram. 

e) Sistemes de regadiu. 

f) Obres hidràuliques i civils.  

B) L'explotació i comercialització de tot tipus de brolladors d'aigües naturals, fins i tot mineromedicinals. 

C) El foment i la contribució al desenvolupament de la tecnologia mitjançant la constitució i participació en 
entitats dedicades a la recerca i desenvolupament, com ara Fundacions, Associacions i Centres Docents 
Públics i Privats.  

D) El foment, desenvolupament i assistència en les activitats informàtiques, cibernètiques i de processos 
automatitzats. 

E) L'adquisició de tot tipus de finques, siguin rústiques o urbanes, com també la construcció de tot tipus 
d'edificis, per al seu ús o explotació en venda, renda o sota qualsevol altra modalitat. 
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F) L'estudi, projecte, construcció, fabricació, subministrament, manteniment i conservació d'obres i 
instal·lacions, de tot tipus, sistemes i en general de mitjans de control, operació i gestió relacionats amb les 
activitats de l'electricitat, l'electrònica, les telecomunicacions, la producció d'energia, la captació, 
transferència i teletransmissió de dades. 

Així mateix, la Societat podrà desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions informàtiques, telemàtiques, 
d'automatismes i telecontrol, de recepció i transmissió de veu i dades, de teledetecció, i en general, de 
captació, procés i transferència d'informació en tot tipus d'àmbit de l'activitat econòmica. 

G) Prestació de serveis d'inspecció tècnica, auditoria tècnica i control de qualitat, assaig, anàlisi, recerca i 
desenvolupament, homologació i certificació en qualsevol sector de la indústria o dels serveis. 

H) La realització de manera indirecta, és a dir, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en altres 
societats constituïdes a l'efecte, d'operacions d’assegurança privada de conformitat amb les previsions de la 
Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, complint tots els 
requisits aplicables a aquestes. 

I) L'adquisició i explotació, de manera indirecta, d'establiments sanitaris d'hospitalització i d'assistència 
medicoquirúrgica, com també tota activitat mèdica i assistencial relacionada amb aquest objecte, mitjançant 
la titularitat d'accions o participacions en altres societats. 

J) L'actuació com a Societat Holding, i a l'efecte poder constituir o participar, com a soci o accionista, en altres 
societats, qualssevol que sigui la seva naturalesa o objecte, fins i tot en Associacions i Empreses Civils, 
mitjançant la subscripció o adquisició i tinença d'accions o participacions, sense envair les activitats pròpies 
de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, Societats i Agències de valors, o d'aquelles altres Entitats regides 
per Lleis especials. 

K) La compravenda d'accions, obligacions i la resta de títols de renda fixa o variable, nacionals i estrangers, 
relatius a les activitats anteriorment relacionades, com també la participació en qualitat de fundadors de 
Societats o Entitats que s’hagin de constituir amb les mateixes finalitats.  

Queda exclòs l'exercici directe, i l'indirecte quan sigui procedent, de totes aquelles activitats reservades per la 
legislació especial. La Societat no desenvoluparà cap activitat per a la qual les lleis exigeixin condicions o 
limitacions específiques, mentre no les acompleixi de forma exacta.” 

La Societat Dominant té com a principal activitat la distribució i el subministrament d’aigua a Barcelona, servei del 
qual és titular amb caràcter indefinit. Així mateix, realitza aquesta activitat en altres municipis de l’Àrea 
Metropolitana a Barcelona, com són l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, entre 
altres. 

La principal activitat desenvolupada durant l'exercici 2010 per Agbar, directament per la Societat Dominant o a 
través de les societats que formen aquest grup, es concentra en l’aigua potable, que comprèn la captació, 
subministrament i servei integral en centres urbans a través, principalment, de les figures de concessió i 
arrendament, amb presència tant en el mercat nacional com internacional (Xile, Regne Unit, Colòmbia, Cuba, 
Mèxic, Xina i Algèria). 

Durant l’exercici 2010, Agbar ha cessat la seva activitat d’assegurances de salut i prestació de serveis sanitaris 
després de vendre’s la seva participació a Compañía de Seguros Adeslas, S.A. 
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b) Acord de principis entre els accionistes de referència de la Societat Dominant 

En el marc de l’Acord de principis firmat el passat 21 d'octubre de 2009, entre els accionistes de referència 
de la Societat Dominant, Criteria CaixaCorp, S.A. i Suez Environnement Company S.A. a l’exercici 2010 
s’han dut a terme les següents operacions: 

 Amb efectes 1 de juny de 2010, s’ha produït l'exclusió de negociació de les accions de Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A., dels mercats secundaris oficials espanyols, després de la 
liquidació de l’Oferta Pública d’Adquisició d’accions formulada per la pròpia Societat Dominant 
sobre el 10% del seu capital social en mans d’accionistes minoritaris. El preu de l’Oferta es va 
establir en vint euros (20€) per acció i assumia que no es distribuirien dividends amb càrrec a 
resultats de l’exercici 2009 amb anterioritat a la liquidació de l’Oferta. El termini d’acceptació de 
l’Oferta va ser de 15 dies naturals des del 10 de maig fins al 24 de maig de 2010, ambdós inclosos. 
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va informar que l’OPA va ser acceptada pel 
91,27% de les accions a les quals es va dirigir l’Oferta, representatives del 9,13% del capital social 
de la Societat Dominant (Nota 14.a). 

 Després de la liquidació de l’Oferta, a data 7 de juny de 2010 es va fer efectiva la transmissió de 
les accions d’Adeslas de les quals era titular la Societat Dominant, representatives del 54,78%, per 
un import de 687,1 milions d’euros. Aquesta operació ha generat una plusvàlua consolidada abans 
d’impostos de 482,7 milions d’euros (Nota 4). 

 A partir d’aquesta data, s’ha produït la presa de control per part de Suez Environnement en assolir 
una participació indirecta del 75,01% a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., un cop 
dutes a terme les operacions de reordenació de participacions de Suez Environnement, SAS, Suez 
Environnement España, S.L. i Criteria CaixaCorp, S.A. descrites a l’Acord de principis esmentat 
(Nota 14.b). 

2. Bases de presentació i polítiques comptables

2.1  Bases de presentació 

  Normativa comptable aplicada 

Des de l’exercici 2005, els Administradors de la Societat Dominant preparen els comptes anuals consolidats 
d’Agbar d’acord amb el que s’estableix a les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF-UE), 
segons van ser aprovades per la Unió Europea, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell Europeu.   Aquests han estat confeccionats a partir de les comptabilitats 
individuals de la Societat Dominant i de cadascuna de les societats consolidades (detallades en els 
Annexos I i II), i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats d’Agbar sota 
NIIF-UE. 

Les polítiques comptables utilitzades en l’elaboració d’aquests comptes anuals consolidats compleixen cada 
NIIF vigent en la seva data de formulació.  Les NIIF-UE estableixen en alguns casos alternatives en la seva 
aplicació.  Les opcions aplicades per Agbar es descriuen a la Nota 2.4. 

  Principis de consolidació 

Els comptes anuals consolidats adjunts incorporen els estats financers de les societats controlades per la 
Societat Dominant, directament i indirectament, el 31 de desembre de cada exercici.  Es considera que la 
Societat Dominant posseeix el control quan aquesta té el poder d'establir les polítiques financeres i 
operatives de les seves participades.  

Els resultats de les societats participades adquirides o alienades durant l'any s'inclouen dins el resultat 
consolidat des de la data efectiva de presa de control, o fins al moment de la seva pèrdua de control, 
segons s’escaigui.  

Quan calgui, si els principis comptables i criteris de valoració aplicats en la preparació dels comptes anuals 
consolidats adjunts difereixen dels utilitzats per algunes de les societats que s’hi integren, s’introdueixen en 
el procés de consolidació els ajustos i les reclassificacions necessaris per homogeneïtzar-los i per adequar-
los a les NIIF-UE emprades per Agbar. 
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En el procés de consolidació han estat considerades les societats dependents o associades de Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A. detallades en els Annexos I i II. 

Els criteris seguits per determinar el mètode de consolidació aplicable a cadascuna de les societats que 
componen el grup Agbar han estat els següents: 

A) Integració global. 

a) Participació directa o indirecta superior al 50% amb control efectiu.  

b) Societats amb participació igual o inferior al 50%  sobre les quals hi ha control efectiu per tenir 
majoria de vots en els seus òrgans de representació i decisió. 

B) Integració proporcional. 

Participació superior o igual al 20% en societats, la gestió de les quals es realitza de forma conjunta 
amb els altres accionistes (societats multigrup). 

C) Posada en equivalència.  

Participació directa o indirecta en els casos següents: 

a) Societats amb una participació superior o igual al 20% i inferior al 50% (tret que s'hagi demostrat 
que aquesta participació no proporciona influència significativa). 

b) Societats amb participació igual o superior al 50%, la direcció efectiva de les quals no correspon a 
la Societat Dominant o a alguna societat del grup Agbar, ni és compartida, però on sí s’exerceix 
influència significativa. 

c) Societats amb participacions inferiors al 20% en les quals s'exerceix una influència significativa ja 
que hi ha transaccions d'importància entre inversor i associada, hi ha intercanvi de personal directiu 
o se subministra informació tècnica essencial. 

No hi ha inversions significatives a Agbar amb moneda funcional diferent de la moneda local de presentació 
dels seus estats financers. 

 La classificació de les reserves consolidades entre ‘Societats consolidades per integració global i 
proporcional’ i ‘Societats posades en equivalència’ s'ha efectuat en funció del mètode de consolidació aplicat 
a cada societat o subgrup consolidat. 

En els estats financers consolidats adjunts han estat eliminats tots els saldos i les transaccions de 
consideració entre les societats del grup Agbar i, proporcionalment a la participació, els corresponents a 
societats multigrup, com també l'import de les participacions mantingudes entre elles. 

 A més, els estats financers consolidats adjunts no inclouen l'efecte fiscal que pugui produir-se com a 
conseqüència de la incorporació dels resultats i reserves de les societats consolidades a la Societat 
Dominant, ja que, d'acord amb el que disposa la NIC 12,  es considera que no es realitzaran transferències 
de reserves que estiguin subjectes a tributació addicional. 

 El patrimoni net dels minoritaris representa la part que s’assigna a aquests del patrimoni net i dels resultats a 
31 de desembre de 2010 i 2009 d'aquelles societats que es consoliden pel mètode d'integració global, i es 
presenta dins el ‘Patrimoni net’ del balanç de situació consolidat adjunt i a l'epígraf ‘Resultat atribuït a 
interessos minoritaris’ del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt, respectivament. 

Agbar ha aplicat, en tots els casos de combinacions de negocis posteriors a la data de transició a les NIIF-
UE, el mètode de l'adquisició per a la comptabilització d'aquestes operacions, i ha registrat com a fons de 
comerç de la combinació la diferència entre el cost de la combinació i el valor raonable net dels actius, 
passius i passius contingents identificats i registrats de la societat adquirida. 
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Comparació de la informació 

Des de l’1 de gener de 2010 és d’aplicació per a Agbar la Norma Internacional d’Informació Financera 12 
(CINIIF 12). El principal impacte de la seva aplicació en els estats financers consolidats de l’exercici 2010 
correspon, essencialment, a reclassificacions d’import poc significatiu a nivell consolidat entre partides de 
l’actiu no corrent, i entre determinades partides del compte de pèrdues i guanys. Addicionalment, s’ha 
reexpressat el balanç i el compte de resultats consolidats de l’exercici 2009, que es presenta a efectes 
comparatius, de manera que incorpora les reclassificacions següents: 

 d’”Immobilitzat material” a “Immobilitzat intangible” per import de 143 milions d’euros (Notes 7 i 8); 

 d’”Immobilitzat intangible” a “Actius financers no corrents” per import de 51 milions d’euros (Notes 8 i 9); 

 de “Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu” a “Import net de la xifra de negocis” per import de 
48 milions d’euros. 

Addicionalment, Agbar ha introduït les modificacions següents en l’estructura del seu compte de resultats 
consolidat per a una millor comprensió i anàlisi dels resultats: 

 L’epígraf “Amortitzacions” s’ha reanomenat “Amortitzacions i Provisions” i inclou l’epígraf “Altres 
resultats” i comptes diversos de provisions que anteriorment estaven inclosos en subepígrafs de 
“Despeses d’explotació”, com ara la provisió d’insolvències. 

 S’ha inclòs un nou epígraf anomenat “Impactes de reestructuració” que recull les despeses associades 
a plans formals de reestructuració controlats per la Direcció i que tenen impactes significatius en les 
activitats i les ubicacions o suposen reorganitzacions importants, segons els criteris establerts per la 
Norma Internacional de Comptabilitat 37. 

 El “Resultat d’explotació i els epígrafs “Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat”, 
“Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers” i els “Impactes de reestructuració” 
formen el “Resultat d’Activitats Operacionals”. 

Per aquests motius, els estats financers consolidats de l’exercici 2009, inclosos en aquests comptes anuals 
consolidats a efectes comparatius, difereixen dels aprovats per la Junta General d’Accionistes del 28 de juny 
de 2010. 

Moneda 

Aquests comptes anuals consolidats es presenten en euros per ser aquesta la moneda de l'entorn econòmic 
principal en què opera el grup. Les operacions en moneda funcional diferent de l'euro es registren de 
conformitat amb les polítiques descrites a la Nota 2.4v. 

2.2. Canvis en les polítiques comptables i en els desglossaments d'informació efectius a l'exercici 2010 

Les polítiques comptables adoptades per a la preparació dels estats financers corresponents a l’exercici 
anual acabat el 31 de desembre de 2010 són les mateixes que les seguides per a l’elaboració dels estats 
financers consolidats anuals de l’exercici 2009, excepte per l’adopció, amb data 1 de gener de 2010, de les 
següents normes, modificacions i interpretacions publicades per l’IASB i l’IFRIC (International Financial 
Reporting Committee) i adoptades per la Unió Europea per a la seva aplicació a Europa: 

NIIF 3 (2008), Combinacions de negocis

La versió revisada de la NIIF 3 incorpora canvis significatius en el registre de les combinacions de negocis. 
Els principals impactes són: 

 Permetre una alternativa per a la valoració dels socis externs, bé al seu valor raonable, o bé a la seva 
participació en el valor comptable dels actius nets identificables de l’adquirida. Aquesta alternativa de 
valoració està disponible per a cada transacció considerada separadament. 
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 Modificar els criteris de registre i valoració dels pagaments contingents relacionats amb les 
combinacions de negocis. Sota la norma revisada, el preu contingent es valora pel seu valor raonable a 
la data d’adquisició, i els ajustos posteriors afecten el fons de comerç únicament en la mesura que es 
tracti d’ajustos que deriven de noves informacions obtingudes després de la data d’adquisició i dins del 
període de “comptabilització provisional” (la durada màxima del qual és de 12 mesos des de la data 
d’adquisició). Qualsevol altre ajust posterior s’imputa al compte de resultats. 

 Exigir que els costos atribuïbles a l’adquisició siguin registrats separadament de la combinació de 
negocis, cosa que generalment significa que aquests costos s’imputin al compte de resultats a mesura 
que s’incorren, enfront del criteri establert a la norma anterior, que permetia registrar-los com part del 
cost d’adquisició; 

 En les combinacions de negocis efectuades en etapes, exigir la valoració del percentatge de participació 
previ al seu valor raonable a la data de la combinació, i es reconeix al compte de resultats qualsevol 
guany o pèrdua que resulti d’aquesta revaloració; 

 Exigir el reconeixement dels canvis en els actius fiscals adquirits en combinacions de negocis 
ocorregudes amb anterioritat a l’1 de gener de 2010 com a ajustos al compte de resultats. 

La seva adopció, si bé ha afectat el registre de les combinacions de negocis ocorregudes durant el període 
(Nota 3), no ha tingut un impacte significatiu en l’exercici 2010. 

Esmena a la NIC 27, Estats financers individuals i consolidats

Les modificacions incloses a la NIC 27 estableixen que les variacions en el percentatge de participació en 
una filial que no impliquen la pèrdua de control sobre aquesta es reconeixeran com a transaccions amb els 
accionistes en la seva qualitat de propietaris. Per tant, aquestes operacions no donaran lloc a un fons de 
comerç ni generaran cap resultat. Així mateix, d’acord amb les modificacions a la NIC 27, la pèrdua de 
control implica l’ajust al valor raonable a la data de pèrdua de control de qualsevol participació residual 
mantinguda per l’entitat, i s’imputa al compte de resultats qualsevol guany o pèrdua que resulti d’aquesta 
revaluació. 

Aquestes modificacions afecten futures transaccions amb socis externs i futures transaccions que resultin en 
la pèrdua de control sobre una filial. 

A 31 de desembre de 2010, l’aplicació d’aquesta modificació no ha tingut cap impacte significatiu en la 
posició financera ni en els resultats d’Agbar. 

CINIIF 12 “Acords de concessió de serveis”

Aquesta interpretació aclareix com aplicar als acords de concessió de serveis les disposicions de les NIIF ja 
incorporades per la Comissió Europea. La CINIIF 12 explica com reconèixer la infraestructura objecte de 
l’acord de concessió de serveis en els comptes del concessionari. També aclareix la distinció entre les 
diferents fases d’un acord de concessió de serveis (fases de construcció/explotació) i com s’han de 
reconèixer en els comptes els ingressos i despeses en cada cas. Distingeix dues maneres de reconèixer les 
infraestructures i els ingressos i despeses relatius a elles (els “models” d’actius financers i d’actius 
intangibles) en funció de la incertesa sobre els ingressos futurs del concessionari. Els impactes d’aquesta 
norma han estat descrits en l’apartat “Comparació de la informació” d’aquesta mateixa Nota. 

CINIIF 18 “Transferències d’actius procedents de clients”

Aquesta interpretació aclareix i orienta sobre la comptabilització de transferències d’elements d’immobilitzat 
material procedents de clients, o de diners en efectiu per adquirir o construir un element d’immobilitzat 
material. L’adopció d’aquesta interpretació no ha suposat cap impacte en la posició financera o en els 
resultats d’Agbar. 
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Altres normes i interpretacions que són aplicables als exercicis que s’inicien des de l’1 de gener de 2010

L’adopció de les següents normes, interpretacions i modificacions no ha tingut cap impacte en la posició 
financera ni en els resultats d’Agbar: 

 NIIF 2 “Pagaments basats en accions (Modificada)” 

 NIC 39 “Instruments financers: Reconeixement i valoració – Partides que poden qualificar-se com a 
cobertes” 

 CINIIF 15 “Acords per a la construcció d’immobles” 

 CINIIF 17 “Distribucions als propietaris d’actius diferents a l’efectiu” 

 Millores de les NIIF emeses a l’abril de 2009 

Canvis aplicats a l’exercici 2009

Durant l’exercici anual 2009, Agbar va adoptar les següents noves normes comptables sense que se’n 
derivessin impactes significatius ni en les xifres reportades ni en la presentació i desglossament dels 
comptes anuals: 

 NIIF 8 – Segments Operatius.

 Revisió de la NIC 23 – Costos per interessos.

 CINIIF 14 NIC 19 – El límit en un actiu de benefici definit, requeriments mínims d'aportació i la 
seva interacció. 

 CINIIF 16 – Cobertura d'una inversió neta en un negoci a l'estranger.

2.3 Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

La informació continguda en aquests comptes anuals consolidats és responsabilitat dels Administradors de 
la Societat Dominant, els quals han verificat que els diferents controls establerts, per assegurar la qualitat de 
la informació financerocomptable que elaboren, han operat de manera eficaç.  

En els comptes anuals consolidats del grup adjunts s'han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions 
realitzats per la Direcció de la Societat Dominant i la de les entitats consolidades, per quantificar alguns dels 
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats.  

Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

 La vida útil dels actius intangibles i materials (Notes 2.4a i 2.4b),  

 La valoració dels fons de comerç de consolidació (Nota 2.4i), 

 Les pèrdues per deteriorament de determinats actius (Nota 2.4e), 

Les hipòtesis emprades en el càlcul actuarial dels compromisos per pensions (Nota 2.4q), 

Les hipòtesis emprades per al càlcul del valor raonable dels instruments financers (Nota 2.4o),  

Els ingressos per subministraments pendents de facturació (Nota 2.4t), 

Les provisions per compromisos adquirits amb tercers i els passius contingents (Notes 2.4p i 18), 
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Els riscos i compromisos derivats de les inversions a l’Argentina (Nota 16), 

Els riscos derivats de les inspeccions fiscals (Nota 19). 

Malgrat que aquests judicis i estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible sobre 
els fets analitzats a 31 de desembre de 2010 i 2009, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis 
de normativa, etc) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l'alça o a la baixa) en pròxims 
exercicis, la qual cosa es faria amb contrapartida en els corresponents comptes de pèrdues i guanys 
consolidats o de patrimoni net consolidat, si s’escaigués. 

2.4 Polítiques comptables 

a) Immobilitzat intangible 

Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d'adquisició o producció, i inclouen 
l'assignació del valor dels fons de comerç realitzada a partir de les valoracions independents, en el cas 
que això sigui aplicable.  Posteriorment es valoren al seu cost minorat per la corresponent amortització 
acumulada i les pèrdues per deteriorament, si aquestes tenen lloc, que hagin experimentat.  

En la data de transició a NIIF-UE (Nota 2.1), Agbar va optar per l'alternativa de mantenir els actius 
intangibles valorats al seu cost d'adquisició corregit per l'amortització acumulada sota normativa 
espanyola a 31 de desembre de 2003.  Com a conseqüència , es va descartar l’opció de valorar-los a 
mercat. 

Els costos salarials directes del personal propi, com també els costos associats emprats en el projecte, 
instal·lació i posada en marxa dels elements de l'immobilitzat intangible, es capitalitzen com a major cost 
d’aquests elements. Aquests costos capitalitzats es presenten minorant les ‘despeses d'explotació’ del 
compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt. 

Les concessions administratives o similars s'amortitzen linealment en funció de la seva durada. En 
aquesta partida s'inclou el desemborsament inicial per cànon concessional i, si s’escau, el valor actual 
inicial dels desemborsaments futurs estimats que seran necessaris al llarg de la concessió o en el 
moment de la finalització del contracte (Nota 2.4c). 

La resta d’immobilitzacions intangibles de vida útil definida s’amortitzen conforme als criteris següents 
(Nota 7): 

Les aplicacions informàtiques s'amortitzen linealment en un període de tres a cinc anys, excepte 
determinats actius que basant-se en estudis tècnics independents puguin ser amortitzats en un 
període superior.  

Els drets de superfície sobre finques urbanes s'amortitzen linealment en el termini de durada dels 
esmentats drets. 

Els drets d'ús per ubicar instal·lacions de conducció s'amortitzen linealment en un període de 
cinquanta anys. 

Els elements en curs d’execució es traspassen a l’immobilitzat intangible en explotació un cop finalizat el 
període de desenvolupament. 

b) Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat a preu d'adquisició o cost de producció actualitzat d'acord amb 
diverses disposicions legals entre les quals es troba el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny (Nota 8) i inclou 
l'assignació de fons de comerç, realitzada a partir de valoracions independents en aquells casos en què fos 
aplicable. 

En la data de transició a NIIF-UE (Nota 2.1), Agbar va optar per l’alternativa de mantenir els actius materials 
valorats al seu cost d’adquisició corregit per l’amortització acumulada sota normativa espanyola a 31 de 
desembre de 2003.  Com a conseqüència, es va descartar l’opció de valorar-los a mercat. 
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Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o 
eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es comptabilitzen com a major cost dels corresponents 
béns.

Els costos salarials directes del personal propi, com també els costos associats emprats en el projecte, 
instal·lació i posada en marxa dels elements de l'immobilitzat material, es capitalitzen com a major cost 
d’aquests elements. Aquests costos capitalitzats es presenten minorant les ‘despeses d'explotació’ del 
compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt. 

Els costos de reparacions i manteniment són registrats com a despesa en l'exercici en què es produeixen. 

Les societats amortitzen el seu immobilitzat material no subjecte a reversió seguint el mètode lineal en funció 
dels anys de vida útil estimada, segons el detall següent: 

Anys de vida útil 2010-2009 

Construccions 10 a 100 
Instal·lacions tècniques i maquinària 4 a 20 
Instal·lacions de conducció 10 a 100 
Altre immobilitzat 4 a 13 

Dins l'epígraf de Construccions s'inclouen els costos de condicionament i millora d'actius en lloguer per 
Agbar. Aquests costos s'amortitzen al menor entre la seva vida útil estimada i la durada mínima del contracte 
de lloguer. 

En el cas de béns subjectes a reversió, el criteri d'amortització aplicat a aquests elements, és el menor entre 
la vida útil estimada i el període de concessió, i garanteix la seva total amortització al final del període 
concessional. 

Els béns que, eventualment, puguin estar fora d'ús, es continuen amortitzant fins a la data efectiva de la 
seva baixa del balanç de situació. 

c) Concessions administratives 

La CINIIF 12 és aplicable als acords de concessió de serveis públics en què un operador del sector privat 
construeix o millora la infraestructura emprada per proporcionar un servei públic (serveis de construcció o 
millora) i l’opera i manté (serveis d’operació) durant un període específic. L’operador actua com un 
“subministrador de serveis”. 

La CINIIF 12 ha d’aplicar-se quan es compleixin les dues condicions següents: 

a) L’entitat concedent controla o regula quins serveis ha de proporcionar l’operador amb la 
infraestructura, a qui els ha de subministrar i a quin preu. 

b) L’entitat concedent controla (a través de la propietat, del dret d’usdefruit o d’una altra manera) 
qualsevol participació residual significativa en la infraestructura a la fi del termini de l’acord 
(reversió) 

La CINIIF 12 distingeix dues maneres de reconèixer les infraestructures i els ingressos i les despeses 
relatius a elles (els “models” d’actius financers, d’actius intangibles, o bé un model mixt) en funció del risc de 
demanda, entès com la incertesa sobre els ingressos futurs del concessionari: 

 Model intangible: aplicable en els casos en què el risc de demanda és per a l’operador. L’operador ha 
de reconèixer un actiu intangible en la mesura que rebi un dret a efectuar càrrecs als usuaris del servei 
públic, però aquest dret no és incondicional, ja que els imports a percebre estan condicionats al grau 
d’ús del servei per part del públic. 
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L’actiu intangible reconegut es regeix per la NIC 38 “Actius intangibles”. 

 Model financer: aplicable en els casos en què el risc de demanda és per l’entitat concedent. 
L’operador ha de reconèixer un actiu financer en la mesura que rebi un dret contractual 
incondicional a rebre de l’entitat concedent efectiu, o un altre actiu financer, a canvi dels serveis de 
construcció. Aquest dret és incondicional quan la concedent garanteix el pagament a l’operador 
d’imports especificats o determinables. 

L’actiu financer reconegut es regirà per les normes que regulen els instruments financers: NIC 32 
“Instruments financers: presentació”, NIC 39 “Instruments financers: Reconeixement i mesurament” 
i NIIF 7 “Instruments financers: Informació a revelar”. 

L’actiu financer es podrà comptabilitzar, en base a NIC 39, com a “Préstec o compte a cobrar 
(import predictible), o com a “Actiu financer disponible per a la venda” (Import no predictible). Els 
interessos s’hauran de calcular emprant el mètode de l’interès efectiu. 

 Model mixt: aplicable en els casos en què el ris de demanda és compartit per l’operador i la 
concedent. Si l’operador és remunerat pels serveis de construcció prestats, en part mitjançant un 
actiu financer i en part mitjançant un actiu intangible, és necessari que cada component de la 
contraprestació es comptabilitzi per separat, aplicant el model que li correspongui, com si es 
tractés de dues concessions diferents. 

d) Subvencions oficials 

Les subvencions oficials no reintegrables rebudes es valoren per l'import concedit.  Les subvencions 
d’explotació s'imputen directament a resultats. Les subvencions de capital s’imputen a resultats en proporció 
a la depreciació experimentada pels actius associats a aquestes subvencions.  En el cas d'actius no 
depreciables, s'imputaran al resultat de l'exercici en què es produeixi la seva alienació, deteriorament o baixa 
en inventari.   

En la data de transició a NIIF-UE (Nota 2.1), Agbar va optar per l’alternativa de presentar les subvencions de 
capital deduïdes del valor comptable dels actius associats amb aquestes, en lloc de presentar-les com a 
ingressos diferits en el balanç de situació consolidat.

e) Deteriorament de valor d'actius  

Les societats avaluen, en cada data de tancament de balanç, si hi ha algun indici de deteriorament del valor 
registrat dels actius materials i intangibles de vida útil definida. En cas d’haver-hi algun indici, s'estima el 
valor recuperable dels esmentats actius amb l'objectiu de determinar el deteriorament del valor sofert. Quan 
l'actiu analitzat no genera per si mateix fluxos de caixa independents d'altres actius, Agbar estima el valor 
raonable de la unitat generadora d'efectiu en la qual aquest actiu s’hagi inclòs.  

En el cas d'actius materials i intangibles de vida útil indefinida, no subjectes a amortització sistemàtica, els 
tests de deteriorament són realitzats amb una periodicitat mínima anual o quan hi hagi indicis que l'actiu ha 
sofert una pèrdua de valor.  

El valor recuperable d’un actiu subjecte a deteriorament és el major entre el seu valor raonable menys els 
costos de venda i el seu valor en ús.  Per a l'estimació del valor en ús, es computa el valor present dels 
futurs fluxos de caixa de l'actiu analitzat (o de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertanyi, si s’escau), 
utilitzant una taxa de descompte que reflecteixi tant el valor temporal del diner, com el risc específic associat 
a l'actiu. Quan s'estima que el valor recuperable d'un actiu és menor que el seu import net en llibres, la 
diferència es registra amb càrrec a l’epígraf ‘Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat’ del 
compte de pèrdues i guanys consolidat.  Les pèrdues reconegudes per deteriorament d’un actiu són 
revertides amb abonament a l’esmentat epígraf quan milloren les estimacions sobre el seu import 
recuperable, augmentant el valor de l’actiu fins al límit del valor en llibres que l’actiu hauria tingut de no 
haver-se realitzat el sanejament, tret en el cas del fons de comerç, el deteriorament del qual no és reversible.  



-      - 19

La metodologia utilitzada per Agbar per a la realització del test de deteriorament distingeix entre negocis de 
vida indefinida o limitada.  Per a negocis de durada indefinida s’utilitzen projeccions que cobreixen un horitzó 
temporal de 25 anys.  Per a negocis de vida limitada s’utilitzen projeccions ajustades a la durada real del 
contracte.  En ambdós casos, les projeccions estan basades en hipòtesis raonables i fonamentades. 

Les taxes de descompte abans d’impostos utilitzades en els tests de deteriorament de l’exercici 2010 han 
estat les següents: 

Taxa de descompte bruta  2010

Espanya 6,0 % 
Regne Unit 5,5 % 
Xile i resta Llatinoamèrica 6,3 % 

f) Contractes de lloguer 

Arrendaments financers

Es consideren operacions d'arrendament financer aquelles en què els riscos i beneficis que recauen sobre el 
bé objecte de l'arrendament es transfereixen a l'arrendatari, qui, habitualment, té l'opció d'adquirir-lo en 
finalitzar el contracte en les condicions acordades en formalitzar-se l'operació.  

Els actius adquirits mitjançant arrendament financer es classifiquen en el capítol ‘Immobilitzat Material’ 
segons la naturalesa del bé objecte del contracte  i es comptabilitzen, amb contrapartida d'un passiu d'igual 
import, pel menor import entre el seu valor raonable o el valor actual de les quantitats a pagar a l'arrendador, 
inclòs el preu d'exercici de l'opció de compra. Aquests actius s'amortitzen amb criteris semblants als aplicats 
en el conjunt dels actius materials de la mateixa naturalesa.  

Les despeses financeres associades a aquests contractes es carreguen al compte de pèrdues i guanys 
consolidat, d'acord amb la taxa d'interès efectiva d'aquestes operacions.  

Arrendaments operatius

Es consideren operacions d'arrendament operatiu, aquelles en les quals els riscos i beneficis inherents a la  
propietat de l’actiu no són transferits per l'arrendador. 

Les despeses de l'arrendament operatiu es carreguen sistemàticament al compte de pèrdues i guanys. 

g) Actius financers 

Agbar determina la classificació més apropiada per a cada inversió financera en el moment de la seva 
adquisició, i la revisa al tancament de cada exercici. Les inversions financeres, ja siguin corrents o no 
corrents, es classifiquen en les categories següents: 

Actius financers mantinguts per a negociació: són tots aquells actius que s'hagin adquirit amb el propòsit 
principal de generar un benefici com a conseqüència de fluctuacions en el seu valor. 

Els actius inclosos en aquesta categoria figuren en el balanç de situació consolidat adjunt al seu valor 
raonable, i la seva fluctuació es registra com a despesa i ingrés financer del compte de pèrdues i 
guanys consolidat, segons correspongui. 

Préstecs i comptes a cobrar: són valorats en el moment del seu reconeixement en el balanç de situació 
al seu valor de mercat, i posteriorment són valorats al cost amortitzat utilitzant la taxa d'interès efectiva. 
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Agbar registra les corresponents provisions amb càrrec al compte de pèrdues i guanys per la diferència 
existent entre l'import que s'estima recuperar dels comptes a cobrar i el valor en llibres pels quals es 
troben registrades. 

Inversions a mantenir fins al seu venciment: corresponen a les inversions financeres que Agbar té la 
intenció i la possibilitat de conservar fins a la seva finalització, i són comptabilitzades al seu cost 
amortitzat utilitzant la taxa d'interès efectiva. 

Actius financers disponibles per a la venda: són tots els que no entren dins les tres categories anteriors. 
Aquestes inversions figuren en el balanç de situació consolidat al seu valor de mercat en la data de 
tancament.  En cas de participacions en societats no cotitzades, aquest valor s'obté a través de mètodes 
alternatius com ara la comparació amb transaccions similars o l'actualització dels fluxos de caixa 
esperats. Les variacions d'aquest valor de mercat es registren amb càrrec o abonament a ‘Ajustos per 
canvis de valor’ del patrimoni net consolidat. En el moment en què es produeix l'alienació d'aquestes 
inversions, el valor acumulat en aquestes reserves és imputat íntegrament al compte de pèrdues i 
guanys consolidat. 

Aquelles inversions financeres en capital de societats no cotitzades, amb un valor de mercat que no pot 
ser mesurat de forma fiable, són valorades al cost d'adquisició. 

h) Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 

Les participacions valorades aplicant el mètode de la participació es mostren en el balanç consolidat pel 
valor de la fracció que representen del net patrimonial de la societat, incrementat pel valor del fons de 
comerç que subsisteixi a la data de tancament (Nota 10).  En el compte de pèrdues i guanys consolidat es 
mostren els resultats d’aquestes participacions obtinguts com a fracció del resultat net de l’exercici. 

i) Fons de comerç de consolidació 

Les diferències entre el cost de les participacions en el capital de les societats del grup o associades i els 
seus corresponents valors teoricocomptables, ajustats en la data de primera consolidació, s'imputen de la 
manera següent: 

Si són assignables a elements patrimonials concrets de les societats adquirides, modificant el valor dels 
actius i passius, els valors de mercat dels quals difereixen dels valors nets comptables que figuren en 
els seus balanços de situació. 

Si són assignables a uns actius intangibles concrets no registrats, reconeixent-los explícitament en el 
balanç de situació consolidat. 

Les diferències restants es registren com un fons de comerç de consolidació, que s'assigna a una o més 
unitats generadores d'efectiu específiques. 

Els fons de comerç només es registren quan han estat adquirits a títol onerós i representen, per tant, 
pagaments realitzats o a realitzar amb raonable certesa, per l'entitat adquirent, en raó dels beneficis 
econòmics futurs que es derivaran de l’explotació dels actius de l'entitat adquirida. 

Amb ocasió de cada tancament comptable, i en relació amb els fons de comerç, es procedeix a estimar si 
aquests mantenen el seu valor o si, per contra, han sofert un deteriorament que redueixi la seva valoració 
per sota del cost net registrat en llibres.  En aquest últim cas, es procedeix al seu oportú sanejament contra 
el compte de pèrdues i guanys consolidat, sota l’epígraf de ‘Deteriorament i resultat per alienacions de 
l’immobilitzat’. Les pèrdues per deteriorament relacionades amb els fons de comerç no són objecte de 
reversió posterior. 

En la venda d'una societat del grup o associada, l'import de fons de comerç atribuït s'inclou, si s’escau, en la 
determinació del benefici o pèrdua de l’operació. 
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j) Existències 

El criteri de valoració és el del cost mitjà ponderat, i comprèn compres de materials i, si procedeix, costos 
laborals directes, com també aquells altres costos que hagin estat necessaris per obtenir aquestes 
existències en la seva localització i condicions actuals. 

k) Clients per vendes i prestacions de serveis 

Els saldos de clients són registrats al seu valor recuperable, és a dir, són minorats, si s’escau, per les 
correccions necessàries per donar cobertura a aquells saldos en què concorrin circumstàncies tals que 
permetin raonablement la seva qualificació com de dubtós cobrament.  

l) Actius financers corrents 

Corresponen principalment a excedents de tresoreria materialitzats en valors de renda fixa o renda variable, 
amb un termini de venciment o d’alienació de tres a dotze mesos.  Aquestes inversions es registren al preu 
d'adquisició. Els ingressos per interessos es computen a l'exercici en què es meriten, seguint un criteri 
financer. 

m) Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Aquest epígraf recull saldos bancaris com també actius financers corrents de gran liquiditat amb venciment a 
un termini inferior als tres mesos.  

n) Deutes amb entitats de crèdit i obligacions o altres valors negociables 

Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l'efectiu rebut, net dels costos produïts en la 
transacció. En períodes posteriors, es valoren al cost amortitzat, utilitzant la taxa d'interès efectiva, excepte 
per a aquelles operacions per a les quals s'han subscrit contractes de cobertura que es valoren tal com es 
descriu a l'apartat següent.  

o) Instruments financers derivats i registre de cobertura 

La utilització de productes financers derivats per part d’Agbar està regit per les polítiques de gestió de riscos 
financers del grup, les quals estableixen les directrius per al seu ús (Nota 5).  

Agbar no utilitza instruments financers derivats amb finalitats especulatives, sinó que els utilitza 
exclusivament com a instruments de cobertura per eliminar o reduir significativament determinats riscos de 
tipus d'interès i tipus de canvi existents sobre posicions patrimonials a les quals, per raó de les seves 
operacions, s’ha exposat (Nota 15c).  

El tractament comptable de les operacions de cobertura amb instruments derivats és com segueix: 

 Cobertures de valor raonable (fair value hedge)

Els canvis en el valor de mercat dels instruments financers derivats designats com de cobertura, com 
també dels elements que en són objecte, es registren amb càrrec o abonament a l'epígraf 
‘Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers’ del compte de pèrdues i guanys 
consolidat. 

 Cobertures de fluxos de caixa (cash flow hedge) i d'inversió neta en moneda estrangera (net investment 
hedge)

Els canvis en el valor de mercat d'aquests instruments financers derivats es registren, per la part que és 
eficient, directament en patrimoni net, mentre que la part no eficient es registra en el compte de pèrdues 
i guanys consolidat. L'import reconegut en patrimoni net no es traspassa al compte de pèrdues i guanys 
fins que els resultats de les operacions cobertes s’hi registrin, o fins a la data de venciment d’aquestes 
operacions. 
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En cas de discontinuació de la cobertura, la pèrdua o guany acumulat a aquesta data en el patrimoni 
net s’hi manté fins que es realitzi l'operació subjacent coberta.  En aquest moment, la pèrdua o guany 
acumulat en el patrimoni es revertirà sobre el compte de pèrdues i guanys afectant els resultats 
d’aquesta operació.  

El valor de mercat dels diferents instruments financers correspon a la seva cotització al tancament de 
l'exercici. En el cas dels derivats no negociables en mercats organitzats, Agbar utilitza per a la seva 
valoració hipòtesis basades en les condicions del mercat a aquesta data.  

p) Provisions i passius contingents 

Provisions: Agbar registra una provisió quan hi ha un compromís o una obligació davant de tercers que 
és conseqüència d'esdeveniments passats i la seva liquidació suposarà una sortida de recursos, per un 
import i/o en un termini no coneguts amb certesa però estimables amb raonable fiabilitat. 

La quantificació de les provisions es realitza tenint en consideració la millor informació disponible sobre 
l’esdeveniment i les seves conseqüències i es reestima amb ocasió de cada tancament comptable. Les 
provisions constituïdes s'utilitzen per afrontar els riscos específics per als quals van ser originàriament 
reconegudes, i es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan aquests riscos desapareixin o 
disminueixin.  

Passius contingents: són passius contingents totes aquelles obligacions possibles sorgides com a 
conseqüència de successos passats.  S’estima de baixa probabilitat la seva materialització futura i 
perjudici patrimonial associat. D'acord amb NIIF-UE, Agbar no reconeix cap provisió per aquests 
conceptes, si bé, com és requerit, es troben detallats a la Nota 18.  

q) Obligacions per pensions 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. i algunes societats del grup Agbar tenen compromisos per 
pensions, i els més significatius són els corresponents a la Societat Dominant i al Agbar UK (Nota 17). 

Naturalesa dels compromisos mantinguts per la Societat Dominant

La Societat Dominant és promotora d’un pla de pensions mixt quant a la naturalesa de les contingències 
cobertes (d’aportació definida per a la jubilació i de prestació definida per als riscos d’invalidesa i mort durant 
la vida laboral activa) al qual pot adherir-se tota la plantilla que hagi superat el període de prova. 

Addicionalment, la Societat Dominant té establert un compromís per pensions de prestació definida, la 
finalitat del qual consisteix a garantir als empleats amb antiguitat anterior a l'1 de gener de 1991 una pensió 
de jubilació (i les seves possibles derivades: viduïtat i orfandat) complementària a les prestacions de la 
Seguretat Social.   

A l'exercici 2002 la Societat Dominant va externalitzar els seus compromisos de prestació definida, basant-
se en la normativa aleshores vigent a Espanya -en particular la Llei 8/1987, de 8 de juny de Regulació dels 
Plans i Fons de Pensions i el Reial Decret 1588/1999, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris- 
incorporant els empleats amb dret a la prestació en el pla de pensions d’aportació definida per a la jubilació. 

La prestació definida queda configurada com una garantia de pensió mínima com a complement de les 
prestacions de la Seguretat Social i del Pla de pensions. Per completar el finançament dels compromisos de 
prestació definida es van formalitzar les pòlisses d’assegurança corresponents. 

Finalment, la Societat Dominant va culminar el procés d’exteriorització a l’exercici 2005 en contractar una 
pòlissa d’assegurança destinada a la cobertura del premi de jubilació. 
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Naturalesa dels compromisos mantinguts pel Grup Agbar UK

Bristol Water plc, filial al 100% d’Agbar UK Ltd., té compromisos per pensions de prestació definida, la 
finalitat dels quals consisteix a garantir als empleats amb antiguitat anterior al 31 de desembre de 2001 una 
pensió de jubilació (i les seves possibles derivades: viduïtat i orfandat) basada en un salari pensionable final. 

Addicionalment, l'acord col·lectiu vigent a Bristol Water plc, basat en la normativa legal vigent al Regne Unit, 
estableix que tots els nous empleats incorporats a partir del 31 de desembre de 2001, i que no hagin estat 
inclosos de manera excepcional a l’esquema de pensions de prestació definida, tenen dret a ser partícips en 
un pla de pensions d'aportació definida. 

D'acord amb la normativa legal vigent en el Regne Unit (essencialment, ‘Water Act’ de 1973), Bristol Water 
plc i Verdan Group, Ltd. varen constituir, juntament amb altres empreses britàniques de dimensions mitjanes 
i petites pertanyents al sector regulat de l’aigua, l'Esquema de Pensions de Companyies de l'Aigua (WCPS, 
en el seu acrònim anglès), a fi que els fons de suport dels compromisos de pensions de prestació definida 
mantinguts amb els seus empleats fossin administrats per una gestora d’inversió professional. 

El WCPS està configurat per seccions independents que posseeixen de manera separada tant les 
obligacions per pensions com els corresponents actius de suport pertanyents a cada empresa. Les 
inversions són realitzades per gestors d'inversió designats pels membres de la Comissió de Control 
(‘Trustees’). 

Verdan Group Ltd., filial al 100% d’Agbar UK, Ltd., i dedicada en el passat a activitats no regulades, manté 
compromisos per pensions de prestació definida amb antics empleats.  A l’exercici 2008, el Grup Agbar UK 
va traspassar el risc originat pels compromisos de pensions de la societat Verdan Group Ltd., mitjançant una 
operació de compravenda de les obligacions de pensions a una companyia asseguradora (scheme buy-out). 

Criteris seguits en les valoracions

L'import dels compromisos de prestació definida per a la jubilació ha estat determinat aplicant els criteris 
següents: 

Mètode de càlcul: el mètode de càlcul utilitzat en les valoracions actuarials ha estat el mètode de “la 
unitat de crèdit projectada”, que és l’acceptat per NIIF-UE. El valor meritat de les obligacions per 
pensions es calcula sobre la base del valor projectat a la jubilació de les prestacions compromeses i 
tenint en compte el nombre d'anys que el personal ha prestat servei i els que resten fins a la data de la 
seva jubilació. 

Hipòtesis actuarials utilitzades: sense que estiguin esbiaixades i consistents entre si. 

Hipòtesis Societat Dominant Bristol Water 

Taxa de creixement dels preus al consum (IPC/RPI) i de les 
bases de cotització i de la pensió màxima de la Seguretat 
Social 2,0% 3,6%

Taxa de creixement dels salaris 2,5% 5,1%
Taxa nominal d’actualització 5,0% 5,4%
Taules de supervivència en el període actiu (mort més 

invalidesa) 
PerMF 2000P  

combinada amb ITOM 77 AC00 
Taules de supervivència en el període passiu  PerFM 2000P PNA00 

L'edat estimada de jubilació de cada empleat és la primera a la qual té dret, d'acord amb la normativa 
laboral i de Seguretat Social vigent a cada país, tenint en compte si s’escau els acords laborals que 
puntualment es poguessin assolir dins del marc legal vigent. 
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Els costos per serveis de l’any i el cost per interès de les obligacions comptabilitzades, net dels rendiments 
esperats dels actius, es registren contra el compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici.  

Les pèrdues i guanys actuarials que puguin produir-se, bé per increments o disminucions en el valor actual 
de les obligacions per prestacions definides, bé per variacions en el valor raonable dels actius afectes al pla, 
es registren directament en el patrimoni net consolidat, a l'epígraf de ‘Pèrdues i guanys actuarials per 
pensions’. Aquest criteri de comptabilització de les pèrdues i guanys actuarials va ser l’alternativa escollida 
per Agbar a l’exercici 2005 en l’adopció de la NIC 19 ‘Retribucions als empleats’.  Les pèrdues i guanys 
actuarials tenen el seu origen en les desviacions entre les hipòtesis actuarials utilitzades i el comportament 
real d’aquestes variables o en la reformulació de les hipòtesis actuarials establertes. 

Entre les causes d’aquestes pèrdues o guanys es troben les següents:  

l'efecte sobre les prestacions derivades dels canvis en les estimacions o dels desviaments en les taxes 
de rotació d'empleats, de mortalitat, de retirs avançats, de l'increment de salaris dels empleats, 
d’inflació; 

les diferències entre el rendiment real i el previst dels actius afectes al pla; 

les modificacions en els mètodes o criteris de càlcul o les derivades de la modificació dels paràmetres 
del sistema, com ara taxes d’aportació al pla, edats de jubilació, etc. 

Al tancament de l’exercici anual, la diferència positiva entre el valor actual de les obligacions per prestació 
definida i el valor raonable dels actius de suport es reconeix com un passiu en el balanç de situació 
consolidat. Si aquesta diferència fos negativa, es registraria com un actiu en el balanç només per la part 
corresponent al valor actual de qualsevol benefici econòmic futur que pogués estar disponible en la forma 
de reemborsaments des del pla o reduccions de les contribucions futures a aquest.  

r) Creditors comercials 

Els deutes es comptabilitzen pel seu valor actual i es classifiquen en funció dels seus venciments al 
tancament de l'exercici, és a dir, es consideren deutes corrents aquells amb venciment inferior o igual a 
dotze mesos i com a deutes no corrents els de venciment superior a aquest període. 

s) Impost sobre Societats, impostos diferits i crèdits fiscals 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici inclou tant l'impost corrent que resulta de l'aplicació del 
tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment 
són admissibles, com de la variació dels actius i passius per impostos diferits i dels crèdits fiscals per bases 
imposables negatives i per altres deduccions acreditades.  

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que es prevegin recuperables 
o pagadores, derivades de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, 
com també els crèdits per les bases imposables negatives pendents de compensació i per les deduccions 
fiscals pendents d’aplicació. Aquests imports es registren aplicant a aquestes diferències temporànies el 
tipus de gravamen al qual s’espera que siguin recuperades o liquidades. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies que resultaran gravables 
en el futur i tan sols es reconeixen els actius per impostos diferits, quan es considera probable que les 
entitats consolidades tindran, en el futur, suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

Així mateix, els crèdits fiscals (bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es 
reconeixen en el cas que es consideri probable que les entitats consolidades tinguin en el futur suficients 
guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 
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Els actius i passius per impostos diferits originats per operacions amb càrrecs o abonaments directes en 
comptes de patrimoni es comptabilitzen també amb contrapartida a patrimoni net. 

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits i els crèdits fiscals registrats, a fi 
de comprovar que es mantenen vigents, i s’hi efectuen, si s’escau, les oportunes correccions.  

t) Ingressos i despeses 

Els principals ingressos d'explotació d’Agbar, en el cas del segment d'aigua i medi ambient, corresponen a 
venda d'aigua, prestació de serveis de depuració i clavegueram, com també a les facturacions dels treballs 
per compte aliè (TCA). En el segment  salut, els ingressos corresponen a operacions d'assegurança privada 
compreses en els rams de malaltia, accidents, assistència i decessos, com també als derivats de la prestació 
d'assistència hospitalària.  En aplicació de la NIIF 5 (vegeu la Nota 4), la contribució del segment salut al 
compte de pèrdues i guanys consolidat dels exercicis 2010 i 2009 es presenta en la línia específica de 
‘Resultat del període procedent d’operacions interrompudes net d’impostos’. 

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que ells mateixos representen, amb independència del moment en què es 
produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva. Seguint els principis recollits en el marc conceptual 
de NIIF-UE, Agbar registra els ingressos que es meriten i totes les despeses associades necessàries. Les 
vendes de béns es reconeixen quan els béns són lliurats i els riscos i beneficis inherents a aquests han estat 
substancialment traspassats.  

El resultat obtingut per dividends d'inversions en actius financers es reconeix en el moment en què els 
accionistes tinguin el dret a rebre el seu pagament. 

Els beneficis o pèrdues sorgits de la venda o retir d’un actiu es determinen com la diferència entre el seu 
valor net comptable i el seu preu de venda, i es reconeixen en compte de pèrdues i guanys consolidat. 

Contractes de construcció: obres en curs

Quan el resultat d'un contracte en curs es pot estimar raonablement, els seus ingressos es reconeixen 
segons el seu grau d'avanç a tancament d'exercici; és a dir: en funció de la proporció que representin els 
costos meritats pel treball realitzat fins a la data i els costos totals estimats fins a la seva finalització.  

Quan el resultat d'un contracte en curs no es pot estimar raonablement, els seus ingressos es reconeixen 
amb el límit dels costos produïts que s'espera que siguin raonablement recuperats en el futur. 

Si és probable que els costos del contracte siguin superiors als ingressos, les pèrdues esperades es 
reconeixen immediatament.  

Subministraments pendents de facturació

La Societat Dominant i les societats del segment d’aigua i medi ambient on és aplicable, registren com a 
venda d'aigua els subministraments realment efectuats, incloent-hi l'import de l'aigua subministrada que, a 
31 de desembre, està pendent de facturació. A 31 de desembre de 2010 i 2009 els subministraments 
pendents de facturació eren de 175.263 i 141.435 milers d’euros, respectivament, i es troben registrats a 
l'epígraf ‘Deutors comercials i altres comptes a cobrar’ de l'actiu corrent del balanç de situació consolidat.  

u) Benefici per acció 

El benefici bàsic per acció es calcula com el quocient entre el benefici net del període atribuït a la Societat 
Dominant i el nombre mitjà ponderat d'accions ordinàries en circulació durant aquest període. 
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El benefici diluït per acció es calcula com el quocient entre el resultat net diluït atribuït a la Societat Dominant 
i el nombre mitjà ponderat d'accions ordinàries en circulació durant el període, ajustat per la mitjana 
ponderada de les accions ordinàries que serien emeses si es convertissin totes les accions ordinàries 
potencials en accions ordinàries de la Societat Dominant. A aquests efectes, es considera que la conversió 
té lloc a l’inici del període o en el moment de l'emissió de les accions ordinàries potencials, si aquestes 
s'haguessin posat en circulació durant el mateix període. 

Per a l’obtenció del benefici per acció bàsic i diluït de les activitats continuades s’utilitza com a base de càlcul 
el benefici net del període atribuït a la Societat Dominant minorat pel resultat atribuït a la Societat Dominant 
procedent de les operacions interrompudes (Nota 24). 

v) Operacions i transaccions en moneda funcional diferent de l'euro 

La moneda funcional d’Agbar és l'euro. Conseqüentment, tots els saldos i transaccions denominats en 
monedes diferents a l'euro es consideren denominats en ‘moneda estrangera’.  

La conversió a euros dels saldos en monedes estrangeres es realitza en dues fases consecutives: 

1)  Conversió dels saldos en moneda estrangera a la moneda funcional de les filials. 

Les transaccions en moneda estrangera realitzades per les entitats consolidades es registren 
inicialment en els seus respectius estats financers pel contravalor en les seves monedes funcionals 
resultant d'aplicar els tipus de canvi en vigor en les dates en què es realitzen les operacions. 
Posteriorment, i a l’efecte de la seva presentació en els seus comptes anuals individuals, les entitats 
consolidades converteixen els saldos en monedes estrangeres a les seves monedes funcionals 
utilitzant els tipus de canvi al tancament de l'exercici.  Les diferències de canvi es registren amb càrrec 
o abonament al compte de pèrdues i guanys. 

2) Conversió a euros dels estats financers de filials, les monedes funcionals de les quals siguin diferents a 
l'euro. 

Els saldos dels comptes anuals de les entitats consolidades que tinguin la moneda funcional diferent de 
l'euro es converteixen a euros de la manera següent: 

Els actius i passius, per aplicació dels tipus de canvi de tancament de l'exercici. 

Els ingressos i despeses i els fluxos de tresoreria, aplicant els tipus de canvi mitjans de l'exercici. 

El patrimoni net, als tipus de canvi històrics. 

Les diferències sorgides en el procés de conversió es registren a l'apartat ‘Diferències de conversió’ del 
patrimoni net. 

El fons de comerç i els ajustos a valor raonable dels actius i passius d'entitats estrangeres, sorgits en el 
moment d’adquisició, són tractats com a actius/passius en moneda estrangera d’aquestes entitats i 
convertits al tipus canvi de tancament de l'exercici. 

Amb l'objectiu de protegir la seva cartera d’inversions internacionals de l’exposició als riscos de 
fluctuació de les monedes estrangeres, Agbar  fa ús de determinats instruments financers de cobertura 
–Net Investment Hedge- (Notes 5 i 15c).    

Les diferències de valoració en euros generades per aquests instruments financers de cobertura 
d'inversió neta en moneda estrangera es registren emprant com a contrapartida el compte de 
‘Diferències de conversió’ del balanç de situació consolidat adjunt. 

Els tipus de canvi mitjà i de tancament de l'exercici utilitzats en la conversió a euros dels saldos 
mantinguts en les principals monedes estrangeres han estat els següents: 
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1 euro 
2010 2009

Mitjà De tancament Mitjà De tancament 

Peso xilè 676,07 621,76 776,72 730,53
Lliura esterlina 0,86 0,85 0,89 0,89
Dòlar americà 1,33 1,32 1,39 1,44
Iuan 8,98 8,74 9,53 9,79

w) Informació sobre  medi ambient 

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma duradora en l'activitat 
de les societats del grup Agbar, la finalitat principal dels quals sigui la minimització dels impactes 
mediambientals adversos i la protecció i millora del medi ambient, que inclou la reducció o eliminació de la 
contaminació futura de les operacions d’Agbar (Nota 29). 

Aquests actius es troben valorats, igual que qualsevol altre actiu material, a preu d'adquisició o cost de 
producció actualitzat d'acord amb diverses disposicions legals entre les quals es troba el Reial Decret-Llei 
7/1996, de 7 de juny. 

Les societats amortitzen aquests elements seguint el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil restant 
estimada dels diferents elements (Nota 2.4b). 

x) Operacions interrompudes 

Una operació  interrompuda és un segment de negoci que s'ha decidit abandonar i/o alienar completament, 
que té uns actius, passius i resultats que poden ser distingits físicament, operativament i a l’efecte 
d'informació financera. 

Per aplicació de la NIIF 5, els ingressos i les despeses de les operacions interrompudes es presenten 
separadament en el compte de resultats, tant en l’execici tancat com en l’exercici anterior inclòs en els 
comptes anuals a efectes comparatius.  D’altra banda, els actius nets i passius nets es presenten de manera 
separada a l’actiu corrent i passiu corrent consolidats, respectivament, tan sols per a l’exercici tancat. 

L'estat de fluxos d'efectiu consolidat no incorpora els fluxos aportats per les operacions interrompudes a 
l’exercici tancat ni a l’exercici anterior comparatiu. Aquests fluxos es detallen a la Nota 4 “Operacions 
interrompudes”.  

A l’exercici 2010, Agbar ha venut la seva participació a Compañía de Seguros Adeslas, S.A. i per aplicació 
de la NIIF 5 en presenta la contribució als estats financers de manera discontinuada (Nota 4). 

y) Estat de fluxos d'efectiu consolidat 

A l'estat de fluxos d'efectiu consolidat, s'utilitzen les expressions següents en els sentits següents: 

Fluxos d'efectiu: entrades i sortides de diners en efectiu i d'altres actius líquids equivalents, entesos 
com les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc d'alteracions en el seu valor. 

Activitats d’explotació: activitats típiques de l'operativa dels negocis d’Agbar, com també altres activitats 
que no poden ser qualificades com d'inversió o de finançament. 

Activitats d'inversió: les d'adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d'actius a llarg termini i 
altres inversions no incloses a l'efectiu i els seus equivalents. 

Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en l'import i composició del patrimoni net i 
dels passius que no formen part de les activitats ordinàries. 
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2.5 Polítiques comptables emeses no vigents a l'exercici 2010 

A la data de formulació d'aquests estats financers consolidats, les següents NIIF, esmenes i interpretacions 
del CINIIF havien estat publicades però no eren d’aplicació obligatòria: 

Normes i esmenes de normes: Aplicació obligatòria en els 
exercicis iniciats a partir de: 

NIIF 9  Instruments financers 1 de gener de 2013 

NIC 24 
revisada Desglossament a revelar sobre parts vinculades 1 de gener de 2011 

Esmenes 
de NIC 32 Classificació de les emissions de drets 1 de febrer de 2010 

Millores a les NIIF (maig 2010) 1 de gener de 2011 (*) 

Esmena a 
la NIIF 7 Desglossaments – Traspassos d’actius financers 1 de juliol de 2011 

Esmena a 
la NIC 12 

Impostos diferits – Recuperació dels actius 
subjacents 1 de gener de 2012 

(*) Les esmenes a la NIIF 3 (2008) relatives a la valoració d’interessos minoritaris i a plans de 
retribució en accions, així com les modificacions a la NIC 27 (2008) i l’esmena a la NIIF 3 (2008) 
relatives a pagaments contingents sorgits en combinacions de negocis amb data d’adquisició 
anterior a la data efectiva de les normes revisades, entren en vigor per a períodes anuals que 
comencin a partir de l’1 de juliol de 2010. 

Interpretacions
Aplicació obligatòria en els 
exercicis iniciats a partir de: 

CINIIF 19 Cancel·lació de passius financers amb instruments 
de patrimoni 1 de juliol de 2010 

Esmenes a 
la CINIIF 
14 

Pagaments anticipats d’un requeriment de mantenir 
un nivell mínim de finançament. 1 de gener de 2011 

Agbar no ha adoptat de manera anticipada cap norma, interpretació o modificació, publicada que encara no sigui 
vigent. Basant-se en les anàlisis preliminars realitzades fins avui, Agbar estima que la seva aplicació no tindrà 
cap impacte significatiu sobre els estats financers consolidats en el període d’aplicació inicial. 

3. Canvis en la composició del grup

Exercici 2010 

El volum d’inversions financeres a l’exercici 2010 és de 100,5 milions d’euros, de les quals al tancament se 
n’havien desemborsat 90,8 milions d’euros. Les principals inversions corresponents a adquisicions de 
participacions de societats incloses al perímetre de consolidació han estat la compra del 100% del grup Elmasa 
(reanomenat Canaragua Sur), a les Canàries, per import de 51,6 milions d’euros; la compra d’un 45% addicional 
d’Aguas y saneamiento de Torremolinos, S.A., a Màlaga, per import de 17,0 milions d’euros; i la compra del 
100% de Marral Chemicals Ltd., al Regne Unit, per import de 2,7 milions d’euros. 
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Exercici 2009 

Les inversions financeres realitzades a l’exercici 2009 van ser de 94,4 milions d'euros. Les principals inversions 
corresponents a adquisicions de participacions de societats incloses en el perímetre de consolidació van ser: la 
compra del 50% addicional de Comagua, S.A. per 12,1 milions d'euros, la compra del 36,4% addicional de 
Labaqua, S.A. per 12,1 milions d'euros, i la compra del 10% addicional de Canaragua, S.A. per 10,0 milions 
d'euros, fins a aconseguir el 100% de participació en tots els casos.  

Així mateix, Agbar, a través de la seva filial Aquagest, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de 
Agua, S.A., va adquirir el 100% de Centaria Concesiones e Infraestructuras, S.L., societat tenidora del contracte 
de concessió del servei d'aigua i clavegueram del municipi de San Andrés del Rabanedo (Lleó). El 
desemborsament per a aquesta adquisició va ser de 9,2 milions d'euros. 

4. Operacions interrompudes

Com a part de l'Acord de Principis entre els accionistes de referència de la Societat Dominant signat el passat 21 
d'octubre de 2009, i tal com es detalla a la Nota 1.b, es va acordar la transmissió a Criteria CaixaCorp, S.A. (o a 
una societat del seu grup) de la participació del 54,78% que la Societat Dominant tenia a la Compañía de 
Seguros Adeslas, S.A., per import de 687,1 milions d’euros.  

A partir del moment en què el Consell d'Administració de la Societat Dominant va prendre nota d'aquest acord, el 
segment de salut, constituït íntegrament per la participació a Adeslas, es va declarar com a disponible per a la 
venda i li va ser aplicable la NIIF 5 Operacions discontinuades.  

Les principals implicacions de l'aplicació de la NIIF 5 en els estats financers consolidats dels exercicis 2010 i 
2009 són les següents: 

Presentació de la contribució d’aquest segment al compte de pèrdues i guanys consolidat dels exercicis 
2010 i 2009 en la línia específica de ‘Resultat del període procedent d'operacions interrompudes net 
d'impostos'.  

Presentació de la contribució d'aquest segment al balanç de situació consolidat de l'exercici 2009 en les 
línies específiques de ‘Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes' de 
l'actiu corrent i de ‘Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions 
interrompudes' del passiu corrent.  

Presentació de l'estat de fluxos d'efectiu del grup consolidat dels exercicis 2010 i 2009 sense incloure 
l'aportació del segment de salut, la qual es detalla més endavant en aquesta nota. 

El càlcul de la plusvàlua consolidada obtinguda de l’alienació d’Adeslas es mostra a continuació, en milers 
d’euros: 

2010

 Preu de l’alienació 687.100

 Valor net consolidat del 54,78% (197.398) 

 Provisions (7.000) 

 Resultat net de l’alienació abans de l’efecte fiscal 482.702

 Impost sobre beneficis (99.949) 

Resultat net de l’alienació 382.753
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Els resultats aportats per aquest segment d'activitat en els exercicis 2010 i 2009, expressats en milers d'euros, 
són els següents: 

2010 2009

  Ingressos d’explotació 664.310 1.445.259

  Despeses d’explotació (626.034)  (1.329.208)  

  Amortització i provisions (10.040)  (26.264)  

Resultat d’explotació 28.236 89.787

  Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - (822)  

  Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 155 (2.710)  

Resultat d’activitats operacionals 28.391 86.255

  Ingressos i despeses financers 2.491 6.643

  Resultat d’inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 1.565 7.653

Resultat abans d’impostos 32.447 100.551

  Impost sobre beneficis (9.169)  (28.840)  

Resultat net 23.278 71.711

  Plusvàlua neta alienació Adeslas 382.753 -

Resultat del període procedent d’operacions interrompudes net d’impostos 406.031 71.711

  Resultat atribuït a interessos minoritaris (10.764)  (32.989)  

Resultat net atribuït a la societat dominant 395.267 38.722

  Benefici per acció de les activitats discontinuades 

  A) Bàsic 2,80 0,25

  B) Diluït 2,80 0,25

Els fluxos nets d’efectiu aportats per aquest segment d’activitat en els exercicis 2010 i 2009, expressats en milers 
d’euros, són els següents: 

El total d’actius i passius aportats per aquest segment d’activitat al tancament de l’exercici 2009, expressats en 
milers d’euros, eren els següents: 

2009

Actiu no corrent 408.122

Actiu corrent 487.150

Total actiu 895.272

Patrimoni net de la societat dominant 192.383

Interessos minoritaris 160.353

Passiu no corrent 160.381

Passiu corrent 382.155

Total passiu 895.272

2010 2009

Fluxos nets d’efectiu d’activitats d’explotació 13.944 98.626

Fluxos nets d’efectiu d’activitats d’inversió (14.455) (39.248)

Fluxos nets d’efectiu d’activitats de finançament (2.093) (42.092)

Fluxos nets d’efectius totals (2.604) 17.286
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5. Política de gestió de riscos financers

La gestió dels riscos financers a Agbar té com a objectius principals assegurar la disponibilitat de fons per al 
compliment puntual dels compromisos financers i protegir el valor en euros dels fluxos econòmics i dels actius i 
passius d’Agbar. 

Aquesta gestió és desenvolupada a partir de la identificació dels riscos, la determinació de la tolerància en cada 
risc, la cobertura dels riscos financers i el control de les relacions de cobertura establertes. 

La política d’Agbar és cobrir totes aquelles exposicions significatives i no tolerables sempre que hi hagi 
instruments adequats i el cost de cobertura sigui raonable. 

La gestió dels riscos financers d’Agbar es realitza d'una manera única i integrada, la qual cosa permet identificar  
l'existència de cobertures naturals entre els diferents negocis i dins d’ells, i optimitzar així la contractació de 
cobertures en els mercats. Totes les cobertures externes, incloent-hi les relatives a filials, estan sotmeses a 
autorització i contractació centralitzades a nivell de grup. 

Tot seguit es descriuen els principals riscos financers que afronta Agbar i les pràctiques establertes: 

Risc de tipus de canvi

La major volatilitat dels mercats de canvis respecte d'altres mercats (com el de tipus d'interès) i la significativa 
activitat internacional d’Agbar com a inversor a llarg termini en països fora de la zona euro fan del risc de 
conversió (la pèrdua de valor en euros de les inversions permanents en països amb una moneda diferent de 
l'euro) el risc financer més rellevant per a Agbar. 

Per gestionar el risc de conversió, Agbar aplica les mesures següents: 

Si el mercat financer del país de la inversió permet obtenir finançament adequat quant a termini i a cost, la 
cobertura es realitza de forma natural mitjançant el finançament en la mateixa divisa de la inversió. 

Si el que s’ha dit anteriorment no és possible, Agbar determina la sensibilitat patrimonial davant de 
variacions del tipus de canvi a partir de les dimensions i de la severitat (volatilitat) de l'exposició. Si aquesta 
sensibilitat patrimonial no és acceptable, la reducció de l'exposició es realitza mitjançant la contractació 
d'instruments derivats de tipus de canvi. 

Tot seguit es detalla el volum d'actius d’Agbar associat a inversions a l'estranger i denominats en moneda 
diferent de l'euro al tancament de cada exercici, com també la cobertura realitzada per tal de mitigar el risc de 
tipus de canvi sobre aquests, expressat en milers d'euros:  

Regne 
Unit

Altres 
països

  Actius Totals Nets 1.280.632 350.232 68.330 48.959

  Endeutament Net (1.040.740) (253.410) (4.621) 4.803

Patrimoni atribuït a la Societat Dominant (239.892) (96.822) (63.709) (53.762) 

  Cobertura amb instruments financers derivats 130.787 83.948 34.091 -

  Cobertura amb finançament en moneda local - 4.897 - 2.592

Total Cobertura 130.787 88.845 34.091 2.592

  % cobertura 54,5% 91,8% 53,5% 4,8%

Regne 
Unit

Altres 
països

  Actius Totals Nets 1.028.042 476.679 67.282 54.297

  Endeutament Net (833.686) (256.017) (5.139) (6.436) 

Patrimoni atribuït a la Societat Dominant (194.356) (220.662) (62.143) (47.861) 

  Cobertura amb instruments financers derivats 132.101 196.599 30.436 -

  Cobertura amb finançament en moneda local - 2.145 - 2.374

Total Cobertura 132.101 198.744 30.436 2.374

  % cobertura 68,0% 90,1% 49,0% 5,0%

2010 Xile Xina

Xina2009 Xile
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Respecte a les principals carteres a l’estranger (filials del negoci d’Aigua i Medi ambient a Xile i Regne Unit), la 
política actual consisteix a cobrir l’import de la inversió realitzada.  

Quant al risc de canvi per transaccions, l'activitat exportadora o importadora de productes o serveis té una 
incidència limitada a Agbar. Algunes companyies amb l’euro com a moneda funcional són receptores de fluxos 
en divises de les seves filials internacionals, principalment per dividends i/o per assistència tècnica (‘management 
fees’). En funció, essencialment, dels imports i terminis implicats, Agbar empra circumstancialment cobertures 
per tal d'assegurar el valor de contrapartida en euros d’aquestes operacions. 

Risc de tipus d'interès

El risc de tipus d'interès és l'impacte en els resultats de pujades dels tipus d'interès que encareixen el cost del 
deute. L'exposició a aquest risc queda minorada en una part significativa per la cobertura natural que ofereixen 
aquells negocis en què la inflació i/o els tipus d'interès constitueixin elements que són incorporats en el procés de 
revisió periòdica de tarifes i preus. L'exposició romanent és avaluada periòdicament i, tenint en consideració les 
expectatives d'evolució dels tipus d'interès, de les principals monedes de finançament, es determinen els nivells i 
els terminis de protecció amb tipus fix desitjables.  

L'estructura establerta s'aconsegueix mitjançant la contractació de nou finançament a tipus fixos i/o mitjançant 
l'ús de derivats de tipus d'interès. 

El deute net a tipus d'interès variable està referenciat, bàsicament, a l'Euríbor (deute en euros), a la Taxa 
Cambra i a la taxa TAB (deute en peso xilè) i al Líbor GBP (deute en lliura esterlina). L'estimació de la sensibilitat 
del resultat financer a la variació de tipus d'interès, amb l'estructura de deute net al tancament de cada exercici, 
expressada en milers d'euros, és la següent: 

Augment  Impacte el 2010 Impacte el 2009 
en tipus d'interès Resultat financer Resultat financer 

Euríbor + 10 p.b. 20 200
Taxa Cambra / TAB + 10 p.b. (500) (400) 
Líbor GBP + 10 p.b. (80) (200) 

S'estima poc significativa la potencial sensibilitat del patrimoni net a variacions en el tipus d'interès. 

Risc de liquiditat

El risc de liquiditat és la possibilitat que situacions adverses dels mercats de capitals facin que Agbar no pugui 
finançar els compromisos adquirits, tant per inversió a llarg termini com per necessitats de capital de treball, a 
preus de mercat raonables, o que Agbar no pugui portar a terme els seus plans de negoci amb fonts de 
finançament estables. 

Per gestionar el risc de liquiditat, Agbar utilitza diverses mesures preventives: 

L'estructura de capital de cada companyia s'estableix tenint en consideració la menor o major volatilitat de la 
seva generació de caixa. 

La durada i el calendari de repagament del finançament mitjançant deute s'estableixen a partir de la tipologia 
de les necessitats que s'estiguin finançant.  

Agbar diversifica les seves fonts de finançament mantenint un accés als mercats bancaris i de capitals. 

El grup manté facilitats creditícies compromeses per import i amb flexibilitat suficients. 
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Risc de contrapartida financera

El risc de crèdit produït pel possible incompliment de la contrapartida financera es gestiona mitjançant les 
mesures següents: 

Establiment de límits màxims d'exposició al risc de crèdit per a cada Entitat Financera de contrapartida amb 
les quals opera Agbar.  

Exigència de qualificació creditícia suficient a la contrapart.  

Respecte al risc d’impagament de factures, atesa la tipologia de clients del grup, aquest risc es considera reduït. 

6. Informació financera per segments

a) Segmentació primària per negocis 

Les principals activitats desenvolupades per Agbar es troben desglossades a la Nota 1a d'aquesta memòria. 

A nivell de gestió, fins a la data d’alienació d’Adeslas al juny de 2010, Agbar es trobava estructurat en dos 
sectors d'activitat o segments de negoci que eren: 

Aigua i medi ambient (inclou el holding). 

Salut.  

Tot seguit es detalla la informació relativa als segments primaris, expressada en milers d'euros:  
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(*)  El deute financer net inclou els passius financers (corrents i no corrents) minorats pels actius financers corrents, l’efectiu i altres actius líquids equivalents i 
el valor, al tancament, dels derivats a llarg termini. 

SEGMENTACIÓ PRIMÀRIA PER NEGOCIS

Operacions 
continuades

Operacions 
discontinuades

Aigua
i Medi ambient Salut

COMPTE DE RESULTATS

Import net de la xifra de negocis 1.853.403 - 1.853.403

Ingressos d’explotació 1.956.034 - 1.956.034

Despeses d’explotació (1.333.700) - (1.333.700)

Amortitzacions i Provisions (233.240) - (233.240)

Resultat d’explotació 389.094 - 389.094

Resultats d’inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació. 16.026 - 16.026

Resultat del període proceden d’operacions interrompudes net d’impostos - 406.031 406.031

ACTIUS

Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 100.919 - 100.919

Resta Actius del segment 6.455.878 6.455.878

Total Actius del segment 6.556.797 - 6.556.797

PASSIUS

Total Passius del segment 3.964.317 3.964.317

ALTRA INFORMACIÓ

Inversions en immobilitzat material i intangible 534.131 - 534.131

Inversions en immobilitzat financer 100.526 - 100.526

Deute financer net (*) 1.673.066 - 1.673.066

Plantilla consolidada 10.684 - 10.684

SEGMENTACIÓ PRIMÀRIA PER NEGOCIS

Operacions 
continuades

Operacions 
discontinuades

Aigua
i Medi ambient Salut

COMPTE DE RESULTATS

Import net de la xifra de negocis 1.782.030 - 1.782.030

Ingressos d’explotació 1.899.354 - 1.899.354

Despeses d’explotació (1.344.753) - (1.344.753)

Amortitzacions i Provisions (207.384) - (207.384)

Resultat d’explotació 347.217 - 347.217

Resultats d’inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació. 15.654 - 15.654

Resultat del període proceden d’operacions interrompudes net d’impostos - 71.711 71.711

ACTIUS

Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 110.278 - 110.278

Resta Actius del segment 5.540.830 895.272 6.436.102

Total Actius del segment 5.651.108 895.272 6.546.380

PASSIUS

Total Passius del segment 3.316.009 542.537 3.858.546

ALTRA INFORMACIÓ

Inversions en immobilitzat material i intangible 420.236 - 420.236

Inversions en immobilitzat financer 94.382 - 94.382

Deute financer net (*) 1.402.199 - 1.402.199

Plantilla consolidada 10.425 - 10.425

Total

2010

2009

Total
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b) Segmentació secundària geogràfica

La segmentació secundària ha estat realitzada a partir de criteris geogràfics i s'han identificat els segments 
següents: Espanya, Xile, Regne Unit, Xina i altres, que és on es troben ubicades, principalment, les 
operacions d’Agbar.  

Tot seguit es detalla la informació relativa als segments secundaris, expressada en milers d'euros: 

7. Altre immobilitzat intangible

Moviment de l'exercici 2010 

El moviment produït en els comptes d'immobilitzat intangible i en les seves amortitzacions acumulades a 
l'exercici 2010 ha estat el següent, en milers d'euros:  

Per aplicació de la CINIIF 12 a partir de l’exercici 2010 (Nota 2.1), s’ha reexpressat el balanç consolidat a 31 de 
desembre de 2009, que es presenta a efectes comparatius, de manera que incorpora reclassificacions per import 
de 143 milions d’euros d’immobilitzat material a immobilitzat intangible i 51 milions d’euros d’immobilitzat 
intangible a actius financers no corrents. 

Espanya Xile Regne Unit Xina Altres Total

2010

  Xifra de negocis 1.238.385 478.401 108.480 19.581 8.556 1.853.403

  Actius del segment 3.588.859 2.286.888 495.964 115.590 69.496 6.556.797

  Inversions en Immobilitzat material i intangible 416.554 102.744 14.767 66 - 534.131

2009

  Xifra de negocis 1.225.246 415.860 106.126 23.544 11.254 1.782.030

  Actius del segment 3.848.503 1.931.659 601.966 109.489 54.763 6.546.380

  Inversions en Immobilitzat material i intangible 277.960 109.934 19.873 12.469 - 420.236

SEGMENTACIÓ SECUNDÀRIA GEOGRÀFICA

Saldo a 1 de 
gener de 2010

Variacions del 
perímetre o 
mètode de 

consolidació

Diferències de 
conversió

Inversions o 
dotacions Baixes Traspassos

Saldo a 31 de 
desembre de 

2010

Cost:
Concessions Administratives 1.100.301 146.790 9.288 126.712 (21.220) 131.738 1.493.610
Aplicacions informàtiques 138.530 423 3.992 9.779 (342) 5.835 158.216
Fons de comerç adquirit 2.234 (1.697) 0 0 (1.598) 5.208 4.147
Altres 176.269 1.337 26.664 66.375 (121) (6.386) 264.138

Total cost 1.417.334 146.852 39.945 202.866 (23.281) 136.395 1.920.111

Deteriorament:
Concessions Administratives (1.047) 0 0 27 (7) 0 (1.027)
Aplicacions informàtiques 0 0 0 0 0 0 0
Fons de comerç adquirit 0 0 0 0 0 0 0
Altres (3.522) 0 0 0 0 0 (3.522)

Total Deteriorament (4.569) 0 0 27 (7) 0 (4.549)

Amortització acumulada:
Concessions Administratives (324.503) (30.432) (567) (33.402) 13.124 (77.911) (453.691)
Aplicacions informàtiques (111.353) (137) (3.132) (7.621) 303 (1.732) (123.672)
Fons de comerç adquirit (1.450) 0 0 (155) 0 0 (1.605)
Altres (23.048) (1.010) (2.752) (2.831) 58 (5.137) (34.720)

Total Amortització Acumulada (460.354) (31.579) (6.451) (44.009) 13.485 (84.780) (613.687)

Total Cost Net 952.411 115.273 33.493 158.884 (9.803) 51.616 1.301.874
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A l’apartat “Altres” s’inclou principalment els drets d’aigua, com també els drets d’ús sobre béns cedits per 
tercers. 

L’augment en concepte de diferències de conversió es deu, bàsicament, a l’impacte que l’apreciació del peso xilè 
i la lliura esterlina (17,5% i 4,1% respecte al tancament de l’exercici 2009) ha tingut sobre l’immobilitzat intangible 
de les filials xilenes i del Regne Unit. 

Les variacions de perímetre o mètode de consolidació recullen, principalment, el canvi de mètode d’Astosam de 
posada en equivalència a integració global després de l’adquisició el 2010 d’un 45% addicional fins assolir-ne el 
95% i l’adquisició del 100% del grup Elmasa. 

La inversió del període, que arriba a 202.866 milers d’euros, es concentra principalment en societats gestores de 
l’Aigua i recull bàsicament altes de concessions administratives. 

A 31 de desembre de 2010, l’immobilitzat intangible totalment amortitzat és de 244.741 milers d’euros. 

Moviment de l’exercici 2009 

El moviment en els comptes d’immobilitzat intangible i en les seves amortitzacions acumulades a l’exercici 2009 
va ser el següent, en milers d’euros: 

A l’exercici 2009 el segment de salut va ser discontinuat (Nota 4) i els saldos referents a ‘Altre immobilitzat 
intangible’ es presenten a l’epígraf d’Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes’. 

A l'apartat ‘Altres' s'incloïa principalment els drets d'aigua, com també els drets d'ús sobre béns cedits per 
tercers.  

L'augment en concepte de diferències de conversió es deu, bàsicament, a l'impacte que l'apreciació del peso xilè 
i de la lliura esterlina (22,0% i 7,1% respecte al tancament de l'exercici 2008) va tenir sobre l'immobilitzat 
intangible de les filials xilenes i del Regne Unit.  

La inversió del període, que va assolir 190.063 milers d'euros, es concentra principalment en societats gestores 
de l'aigua i recull bàsicament altes de concessions administratives. 

A 31 de desembre de 2009, l'immobilitzat intangible totalment amortitzat va ser de 169.528 milers d'euros.  

Saldo a 1 de 
gener de 2009

Discontinuïtat 
segment Salut

Variacions de 
perímetre o 

mètode 
consolidació

Diferències 
de conversió

Inversions 
o dotacions Baixes Traspassos

Saldo 
comptes 

anuals a 31 de 
desembre de 

2009

Reclas.
CINIIF 12

Saldo 
reexpressat a 

31 de desembre 
de 2009

Cost:
Concessions Administratives 728.627 (38.519) 34.742 (1.998) 178.565 (4.703) 24.347 921.061 179.240 1.100.301
Aplicacions informàtiques 145.503 (29.960) 562 3.944 9.244 (904) 10.141 138.530 - 138.530 
Fons de comerç adquirit 8.216 (6.611) - - - - 629 2.234 - 2.234 
Altres 143.491 (2.185) 4 26.080 2.254 (2) 6.627 176.269 - 176.269 
Total cost 1.025.837 (77.275) 35.308 28.026 190.063 (5.609) 41.744 1.238.094 179.240 1.417.334

1 - 0 (0) 0 (0) 1
Deteriorament:
Concessions Administratives (573) - - - (474) - - (1.047) - (1.047)
Aplicacions informàtiques - - - - - - - - - -
Fons de comerç adquirit - - - - - - - - - -
Altres (3.522) - - - - - - (3.522) - (3.522)
Total Deteriorament (4.095) - - - (474) - - (4.569) - (4.569)

Amortització Acumulada :
Concessions Administratives (214.310) 14.080 (6.380) 80 (29.963) 3.857 (4.595) (237.231) (87.272) (324.503)
Aplicacions informàtiques (123.798) 22.445 (214) (3.072) (5.790) 764 (1.688) (111.353) - (111.353)
Fons de comerç adquirit (1.343) 48 - - (154) - (1) (1.450) - (1.450)
Altres (23.074) 1.666 - (2.695) (1.404) (84) 2.543 (23.048) - (23.048)
Total Amortització Acumulada (362.525) 38.239 (6.594) (5.687) (37.311) 4.537 (3.741) (373.082) (87.272) (460.354)

Total cost net 659.217 (39.036) 28.714 22.339 152.278 (1.072) 38.003 860.443 91.968 952.411 



-      - 37

Concessions administratives 

L'apartat ‘Concessions administratives’ recull les quantitats aportades a diversos organismes públics en concepte 
de drets d'explotació dels diferents serveis prestats per Agbar entre els quals s'inclouen, bàsicament, la gestió 
d'aigua potable. Aquestes concessions s'amortitzen linealment en el període de durada dels contractes de gestió 
associats. Les addicions de l'epígraf de concessions administratives inclouen principalment aportacions per 
adjudicació o renovació de concessions. 

El nombre de contractes que gestionen les societats controlades per Agbar corresponents a serveis vinculats a la 
gestió del cicle integral de l'aigua a Espanya és aproximadament de 1.191 i 1.156, a 31 de desembre de 2010 i 
2009, respectivament, i corresponen principalment a concessions administratives. Les concessions 
administratives tenen venciments diversos, que van des de l'exercici 2011 fins al 2082. 

Al llarg dels pròxims 5 anys venceran aproximadament 336 contractes. En línia amb la tendència històrica, se 
n'espera la renovació d'un alt percentatge.  

La cartera mitjana d’Agbar, mesurada en nombre d'anys, és de 20 anys, a 31 de desembre de 2010. 

El detall del cost de les concessions administratives en funció de la societat o del subgrup al qual pertanyen és el 
següent, en milers d’euros:  

Cost

Amortització 
acumulada i 
Provisions Net Cost

Amortització 
acumulada i 
Provisions Net

Aigua i Medi ambient:

Grup Aquagest 528.123 (164.715) 363.408 359.414 (95.136) 264.278

  Grup Sorea 365.820 (131.985) 233.835 236.393 (99.989) 136.404

Grup Aquagest Sur 263.591 (73.293) 190.298 187.888 (52.226) 135.662

  Grup Aquagest Levante 171.831 (44.102) 127.729 162.790 (39.723) 123.067

Grup Aquagest Región de Murcia 115.091 (36.025) 79.066 107.332 (30.073) 77.259

Grup Jiangsu Water 43.184 (3.799) 39.385 38.613 (5.148) 33.465

Grup Aquagest Medio Ambiente 3.032 (366) 2.666 433 (226) 207

Aigües de Barcelona 2.938 (433) 2.505 7.199 (3.029) 4.170

  Grup Agbar Chile - - - 239 - 239

Total concessions administratives netes 1.493.610 (454.718) 1.038.892 1.100.301 (325.550) 774.751

2010 2009
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8. Immobilitzat material

Moviment de l’exercici 2010 

El moviment produït durant l'exercici 2010 en els diferents comptes de l'immobilitzat material i de les seves 
corresponents amortitzacions acumulades i provisions ha estat el següent, en milers d'euros:  

Per aplicació de la CINIIF 12 a partir de l’exercici 2010 (Nota 2.1), s’ha reexpressat el balanç consolidat a 31 de 
desembre de 2009, que es presenta a efectes comparatius, de manera que incorpora reclassificacions per import 
de 143 milions d’euros d’immobilitzat material a immobilitzat intangible. 

L’augment en concepte de diferències de conversió es deu, bàsicament, a l’impacte que l’apreciació del peso xilè 
i de la lliura esterlina (17,5% i 4,1% respecte al tancament de l’exercici 2009) ha tingut sobre l’immobilitzat 
material de les filials xilenes i del Regne Unit. 

La inversió del període, que assoleix 331.265 milers d’euros sense considerar les subvencions rebudes en 
l’exercici, es concentra principalment a filials de l’aigua nacional i a filials xilenes. Del volum total d’inversió en 
immobilitzat material, destaca l’adquisició de la Torre Agbar al març de 2010 per import de 165 milions d’euros, 
mitjançant el pagament de 35 milions d’euros en efectiu, i la subrogació en el contracte d’arrendament financer 
que Azurelau, S.L.U. mantenia amb la Caixa, amb un principal pendent de 130 milions d’euros (Nota 18). Al 
tancament de l’exercici s’ha ajustat el valor net comptable de la torre en 44 milions d’euros d’acord amb 
valoracions externes (Nota 21). 

Addicionalment, també s’han realitzat inversions per import de 14,8 milions d’euros al Regne Unit i per import de 
95,6 milions d’euros a Xile, dels quals 33,9 milions d’euros corresponen a la construcció de la Planta de 
Tractament Mapocho per a la depuració de la totalitat de les aigües residuals generades a la Regió Metropolitana 
de Santiago de Xile. 

A 31 de desembre de 2010, l’immobilitzat material totalment amortitzat és de 905.841 milers d’euros. 

L’immobilitzat material net mantingut fora d’Espanya a 31 de desembre de 2010 és de 2.049.456 milers d’euros, 
dels quals 1.675.914 milers d’euros corresponen a Xile i 373.125 milers d’euros al Regne Unit. 

Saldo a 1 de 
gener de 

2010

Variacions de 
perímetre o 
mètode de 

consolidació

Diferències 
conversió

Inversió o 
dotacions Baixes Traspassos

Saldo a 31 
de 

desembre 
de 2010

Cost:
  Terrenys i construccions 635.260 8.450 61.591 173.667 (3.120) 6.017 881.865
  Instal·lacions tècniques i maquinària 788.604 3.064 72.016 22.151 (5.657) (21.531) 858.647
  Instal·lacions de conducció 2.131.782 (886) 226.594 31.738 (5.758) (51.716) 2.331.754
  Altre immobilitzat 635.904 3.574 90.898 38.511 (15.951) 69.683 822.619
  Acomptes i immobilitzacions materials en curs 214.652 977 21.817 65.198 (420) (144.780) 157.444
 Subvencions de capital (47.227) (475) 0 (6.190) 624 641 (52.627)

Total Cost 4.358.975 14.704 472.916 325.075 (30.282) (141.686) 4.999.702

Deteriorament:
  Terrenys i construccions (1.962) 0 0 (43.983) 7 5 (45.933)
  Instal·lacions tècniques i maquinària 0 0 0 (150) 0 0 (150)
  Instal·lacions de conducció (54) 0 0 0 0 54 0
  Altre immobilitzat (64) 0 0 63 0 1 0

Total Deteriorament (2.080) 0 0 (44.070) 7 60 (46.083)

Amortització Acumulada:
  Terrenys i construccions (160.839) (465) (10.175) (14.437) 1.159 5.593 (179.164)
  Instal·lacions tècniques i maquinària (402.820) (1.201) (41.521) (49.932) 4.860 14.157 (476.457)
  Instal·lacions de conducció (1.069.897) (471) (113.113) (59.181) 3.876 44.591 (1.194.195)
  Altre immobilitzat (370.450) (2.374) (44.797) (38.916) 11.602 25.018 (419.917)

Total Amortització Acumulada (2.004.006) (4.511) (209.606) (162.466) 21.497 89.359 (2.269.733)

Total Immobilitzat material 2.352.889 10.193 263.310 118.539 (8.778) (52.267) 2.683.886
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Les societats del grup mantenen, a 31 de desembre de 2010, compromisos d’inversió en béns d’immobilitzat 
material associats bàsicament a les concessions dels serveis d’aigua i sanejament per import de 518,7 milions 
d’euros. 

Moviment de l'exercici 2009 

El moviment produït durant l'exercici 2009 en els diferents comptes de l'immobilitzat material i de les seves 
corresponents amortitzacions acumulades i provisions va ser el següent, en milers d'euros:  

Saldo a 1 
de gener 
de 2009 

Discontinuïtat 
segment 

Salut 

Variacions 
perímetre o 
mètode de 

consolidació 

Diferències 
de

conversió 

Inversió o 
dotacions Baixes Traspassos 

Saldos 
comptes 

anuals a 31 
de

desembre 
de 2009 

Reclas. 
CINIIF 12 

Saldo re-
expressat 

a 31 de 
desembre 
de 2009 

Cost: 
  Terrenys i construccions 707.788  (148.728)  2.567  56.064  9.135  (3.598)  38.806  662.034  (26.774)  635.260 
  Instal·lacions tècniques i maquinària 719.400  (73.940)  4.083  68.432  27.456  (6.716)  59.298  798.013  (9.409)  788.604 
  Instal·lacions de conducció 2.051.908  - 9.842  245.006  34.097  (6.153)  (20.325)  2.314.375  (182.593)  2.131.782 
  Altre immobilitzat 595.358  (105.030)  3.801  71.650  20.917  (4.288)  59.884  642.292  (6.388)  635.904 
  Acomptes i immobilitzacions en curs 171.083  (10.715)  1.125  24.835  138.568  164 (105.262)  219.798  (5.146)  214.652 
  Subvencions de capital (38.170)  75 (1.328)  - (9.850)  1.068  978 (47.227)  - (47.227) 
Total cost 4.207.367  (338.338)  20.090  465.987  220.323  (19.523)  33.379  4.589.285  (230.310)  4.358.975 

Deteriorament: 
  Terrenys i construccions (5.155)  3.141  - - - - 52 (1.962)  - (1.962) 
  Instal·lacions tècniques i maquinària (8) 8 - - - - - - - -
  Instal·lacions de conducció (71) - - - - - 17 (54) - (54)
  Altre immobilitzat (500)  287 - - (87) - 236 (64) - (64)
Total Deteriorament (5.734)  3.436  - - (87) - 305 (2.080)  - (2.080) 

Amortització Acumulada : 
  Terrenys i construccions (170.573)  26.241  (757)  (9.554)  (15.004)  614 (1.288)  (170.321)  9.482  (160.839) 
  Instal·lacions tècniques i maquinària (367.453)  45.854  (2.962)  (37.412)  (43.116)  4.900  (7.208)  (407.397)  4.577  (402.820) 
  Instal·lacions de conducció (975.129)  - (2.478)  (112.144)  (53.017)  4.652  (335)  (1.138.451)  68.554  (1.069.897) 
  Altre immobilitzat (377.736)  68.834  (3.137)  (44.936)  (33.629)  4.100  11.393  (375.111)  4.661  (370.450) 
Total Amortització Acumulada  (1.890.891)  140.929  (9.334)  (204.046)  (144.766)  14.266  2.562  (2.091.280)  87.274  (2.004.006) 

Total cost net 2.310.742  (193.973)  10.756  261.941  75.470  (5.257)  36.246  2.495.925  (143.036)  2.352.889 

A l'exercici 2009, el segment salut va ser discontinuat (Nota 4) i els saldos referents a ‘Immobilitzat material' es 
presenten a l'epígraf d’‘Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes'. 

L'augment en concepte de diferències de conversió es deu, bàsicament, a l'impacte que l'apreciació del peso xilè 
i de la lliura esterlina (22,0% i 7,1% respecte al tancament de l'exercici 2008) va tenir sobre l'immobilitzat material 
de les filials xilenes i del Regne Unit.  

La inversió del període, que va assolir 230.173 milers d'euros, sense considerar les subvencions rebudes en 
l'exercici, es concentrava principalment en filials de l'aigua nacional i en filials xilenes.  

A 31 de desembre de 2009, l'immobilitzat material totalment amortitzat era de 835.589 milers d'euros.  

L'immobilitzat material net mantingut fora d'Espanya a 31 de desembre de 2009 era d’1.774.121 milers d'euros, 
dels quals 1.413.524 milers d'euros corresponien a Xile i 357.409 milers d'euros al Regne Unit. 

Les societats del grup mantenien, a 31 de desembre de 2009, compromisos d'inversió en béns d'immobilitzat 
material associats bàsicament a les concessions dels serveis d'aigua i sanejament per un import de 317,7 milions 
d'euros. 
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Actualització de balanços 

A l'empara del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, a l'exercici 1996 diverses societats del grup Agbar van 
procedir a actualitzar el valor dels seus actius materials. La plusvàlua resultant d’aquesta actualització, neta del 
gravamen únic del 3%, es va registrar a patrimoni net. 

Els comptes afectats per aquesta actualització, i el seu efecte a 31 de desembre de 2010 i 2009, es detallen tot 
seguit, en milers d'euros: 

2010 2009
Incremen
t de cost

Amortització 
acumulada Efecte net 

Increment de 
cost

Amortització 
acumulada Efecte net 

Terrenys i construccions 12.580 (5.751) 6.829 12.521 (5.436) 7.085
Instal·lacions tècniques i maquinària 8.139 (7.798) 341 7.576 (7.187) 389
Instal·lacions de conducció d'aigua 101.878 (82.208) 19.670 102.418 (80.142) 22.276
Altre immobilitzat  745 (745) - 1.465 (1.429) 36
Total 123.342 (96.502) 26.840 123.980 (94.194) 29.786

L'increment de cost indicat s'amortitza en la vida útil restant dels elements patrimonials actualitzats. L'augment de 
les amortitzacions per aquest concepte en els exercicis 2010 i 2009 ha estat de 2.871 i 3.061 milers d'euros, 
respectivament. Es preveu que a l'exercici 2011 aquest augment serà de 2.776 milers d'euros. 

Actius en arrendament financer 

Els actius que han estat adquirits en règim d'arrendament financer tenen un cost en origen de 164.133 i 37.433 
milers d'euros a 31 de desembre de 2010 i 2009, respectivament. L’increment en l’exercici 2010 es deu, 
principalment, a l’adquisició de la Torre Agbar (Nota 18). Al tancament de l'exercici 2010 les quotes pendents de 
pagament associades a aquests arrendaments financers són de 139.714 milers d'euros. 

9. Actius financers no corrents

Els moviments produïts durant els exercicis 2010 i 2009 en els diversos comptes d’”Actius financers no corrents” 
han estat els següents, en milers d'euros: 

Per aplicació de la CINIIF 12 a partir de l’exercici 2010 (Nota 2.1), s’ha reexpressat el balanç consolidat a 31 de 
desembre de 2009, que es presenta a efectes comparatius, de manera que incorpora reclassificacions per import 
de 51 milions d’euros d’immobilitzat intangible a actius financers no corrents. 

Saldo a 1 de 
gener de 2010

Variacions de 
perímetre o 

mètode 
consolidació Diferències 

conversió
Addicions o
dotacions Baixes Traspassos

Saldo a 31de 
desembre de 

2010

Derivats de cobertura (Nota 15c) 6.954 - - - - (6.954) -

Préstecs i partides a cobrar:

Crèdits a societats posades en equivalència 17.203 - - (10.625) (473) 19.680 25.785

Crèdits a llarg termini 139.102 4.564 1.475 12.032 (2.568) 2.722 157.327

Concessions model financer CINIIF 12 51.068 - 6.121 - - (405) 56.784

Inversions mantingudes fins al venciment:

Dipòsits i fiances 38.819 1.248 - 2.500 (1.652) (100) 40.815

Actius financers disponibles per a la venda:

Participació en altres Empreses 18.675 142 935 3.503 133 423 23.811

Valors de renda fixa 301 0 - (17) - - 284

Altres:

Desemborsaments pendents sobre accionistes no exigits (150) (52) - 23 (23) (21) (223)

Total Actius financers no corrents 271.972 5.902 8.531 7.416 (4.583) 15.345 304.583
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Els crèdits a llarg termini corresponen, principalment, a finançaments concedits a Entitats Públiques, 
majoritàriament a Ajuntaments, per als quals es realitza la gestió del servei municipal de proveïment d'aigua.  

A l’exercici 2009 el segment salut es trobava discontinuat (Nota 4) i els saldos referents a “Actius financers no 
corrents” es presenten a l’epígraf d’”Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes”. 

El venciment dels valors de renda fixa i altres inversions financeres a llarg termini a 31 de desembre de 2010 i 
2009 és com segueix, en milers d'euros: 

2010 2012 2013 2014 Posterior Total

 Derivats a llarg termini - - - - -

 Préstecs i partides a cobrar 7.369 8.802 6.047 217.678 239.896

Dipòsits i fiances 39 64 - 40.712 40.815

 Valors de renda fixa - - - 284 284

Total 7.408 8.866 6.047 258.674 280.995

2009 2011 2012 2013 Posterior Total

Derivats a llarg termini 6.954 - - - 6.954

Préstecs i partides a cobrar 6.694 2.565 4.433 142.613 156.305

Dipòsits i fiances 3 864 - 37.952 38.819

Valors de renda fixa 301 - - - 301

Total 13.952 3.429 4.433 180.565 202.379

Saldo a 1 de
gener de 2009

Discontinuïtat
segment Salut

Variacions de
de perímetre 
o mètode de 
consolidació

Diferències 
conversió

Addicions o 
dotacions Baixes Traspassos

Saldo comptes 
anuals a 31 de 
desembre de 

2009 Reclas. CINIIF 12

Derivats de cobertura (Nota 15c) 21.084 - - - - (5.031) (9.099) 6.954 - 6.954 

Préstecs i partides a cobrar:

Crèdits a societats posades en equivalència 39.508 - - - (1.599) (1.429) (19.277) 17.203 - 17.203

Crèdits a llarg termini 77.928 (3.922) 3.564 1.854 20.082 (13.069) 52.665 139.102 - 139.102 

Concessions model financer CINIIF 12 51.068 51.068
Inversions mantingudes fins al venciment

Dipòsits i fiances 38.299 (1.682) - - 2.268 (85) 19 38.819 - 38.819

Actius financers disponibles per a la venda:

Participació en altres Empreses 10.058 (682) - - 10.056 (718) (39) 18.675 18.675

Valors de renda fixa 1.063 (151) - - - (611) - 301 301

Altres:

Desembor. pendents sobre accionistes no exigits (150) - - - - - - (150) (150)
Total Actius financers no corrents 187.790 (6.437) 3.564 1.854 30.807 (20.943) 24.269 220.904 51.068 271.972 

Saldo 
reexpressat a 

31 de 
desembre de 

2009
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10. Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació

Moviment de l’exercici 2010 

El moviment produït durant l’exercici 2010 en participacions en empreses associades (vegeu l’Annex II) ha estat 
el següent, en milers d’euros: 

El 2010 s’ha produït un canvi de mètode de consolidació d’Aguas y Saneamientos de Torremolinos (Astosam) a 
integració global, després de la compra d’un 45% addicional per part d’Aquagest Andalucía, fins assolir-ne un 
95%. 

Saldo a 1 de 
gener de 2010

Variacions de 
perímetre o 

mètode 
consolidació Resultat

Repartiment 
de dividends

Diferències 
conversió Altres

Saldo a 31 de 
desembre 

2010

Total Actiu 
desembre 

2010

Aigua i medi ambient:
Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. (Amaem) 20.079 - 1.812 (8.555) - (1.140) 12.196 79.953 62.213

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (Emuasa) 9.616 - 2.488 (2.086) - 1 10.019 68.123 72.018

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 6.979 - 1.195 (840) 1.089 35 8.458 27.200 22.674

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. 6.866 - 590 (343) - 113 7.226 56.722 21.903

Aigües i Sanejament d’Elx, S.A. 6.739 - 634 (732) - - 6.641 36.249 24.633

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar) 6.568 - 2.047 (1.477) 783 (86) 7.835 62.396 53.089

Empresa Municipal de Abast. y Saneamiento de Granada, S.A. (Emasagra) 5.574 - 1.298 (1.454) - (2) 5.416 91.529 45.391

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A. (Ematsa) 5.091 - 1.015 (1.352) - - 4.754 22.390 21.931

Aguas y Saneamiento de Torremolinos, S.A. (Astosam) 4.133 (4.133) - - - - - 0 0

Aigues del Segarra Garrigues S.A. 3.147 - 361 - - - 3.508 123.956 133.936

Aguas del Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. 2.839 - 50 - - (1) 2.888 27.706 20.623

Aguas de la Habana 2.749 - 261 (245) 253 (2.945) 73 14.702 8.957

Teidagua, S.A. 2.600 - 919 (548) - - 2.971 19.802 25.866

Aguas de Puertollano, S.L. 2.452 - (145) - - (2) 2.305 12.192 5.422

Clavegueram de Barcelona, S.A. (Clabsa) 2.431 - 279 (392) - 8 2.326 10.959 10.011

Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, S.A. (Emarasa) 2.181 - 723 (948) - (43) 1.913 15.400 13.857

Secomsa Aigües, S.L. 1.869 - (62) - - - 1.807 22.037 10.143

Aguas de Lorca, S.A. 1.747 - 390 (355) - (87) 1.695 15.931 17.859

Societat Mixta Aguas de Leon - 2.450 (21) - - - 2.429 22.740 6.101

Altres 16.619 90 2.192 (2.367) - (74) 16.460 114.020 70.262

Total inversions valorades aplicant el mètode de la participació 110.278 (1.593) 16.026 (21.694) 2.125 (4.223) 100.919 844.007 646.890 

Xifra de 
negocis 

desembre 
2010
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Moviment de l’exercici 2009 

El moviment produït durant l’exercici 2009 en participacions en empreses associades (vegeu l’Annex II) va ser el 
següent, en milers d’euros:   

Saldo a 1 de 
gener 2009

Discontinuïtat 
segment Salut

Variacions de 
perímetre o 

mètode 
consolidació Resultat

Repartiment 
de dividends

Diferències de 
conversió Altres

Saldo a 31 de 
desembre  

2009

Total Actiu 
Desembre 

2009

Xifra de 
negocis 

desembre 
2009

Aigua i medi ambient:

Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. (Amaem) 10.410 - - 2.649 (1.625) - 8.645 20.079 97.405 63.757 

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (Emuasa) 8.612 - - 2.208 (2.037) - 833 9.616 67.488 71.451 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 7.143 - (590) 1.039 (777) 89 75 6.979 22.422 16.168 

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. 6.750 - - 532 (343) - (73) 6.866 54.127 21.027 

Aigües i Sanejament d’Elx, S.A. 6.614 - - 732 (606) - (1) 6.739 36.735 24.852 

Aguas de Albacete, S.A. 6.101 - (6.101) - - - - - 37.931 15.511 

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar) 5.936 - - 1.592 (1.247) 483 (196) 6.568 47.649 42.082 

Empresa Municipal de Abast. y Saneamiento de Granada, S.A. (Emasagra) 5.579 - - 1.258 (1.264) - 1 5.574 91.124 45.650 

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A. (Ematsa) 5.198 - - 1.128 (1.235) - - 5.091 26.221 22.280 

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A. 4.473 - (4.473) - - - - - 19.131 20.351 

Aigues del Segarra Garrigues S.A. 3.131 - - 11 - - 5 3.147 105.392 120.784 

Aguas del Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. 2.972 - - (134) - - 1 2.839 29.105 19.128 

Teidagua, S.A. 2.805 - - 548 (753) - - 2.600 19.455 23.926 

Aguas de la Habana 2.774 - - 249 (174) (131) 31 2.749 6.413 9.683 

Clavegueram de Barcelona, S.A. (Clabsa) 2.539 - - 425 (533) - - 2.431 12.966 11.735 

Secomsa Aigües, S.L. 1.988 - - (120) - - 1 1.869 21.603 9.235 

Aguas y Saneamiento de Torremolinos, S.A. (Astosam) 1.784 - - 158 (14) - 2.205 4.133 38.765 12.029 

Altres 19.962 - 2.453 3.379 (2.745) - (51) 22.998 180.084 147.687 

Total aigua i medi ambient 104.771 - (8.711) 15.654 (13.353) 441 11.476 110.278 914.016 697.336 

Salut:

Grup IMQ 66.802 (66.802) - - - - - - - -

Sanatorio Médico-Quirúrgico Cristo Rey, S.A. 1.485 (1.485) - - - - - - - -

Adeslas Dental Andaluza, S.A. 1.487 (1.487) - - - - - - - -

Total Salut 69.774 (69.774) - - - - - - - -

Total inversions valorades aplicant el mètode de la participació 174.545 (69.774) (8.711) 15.654 (13.353) 441 11.476 110.278 914.016 697.336 

A l’exercici 2009, el segment salut va ser discontinuat (Nota 4) i els saldos referents a “Inversions 
comptabilitzades aplicant el mètode de la participació” es presenten a l’epígraf  d’”Actius no corrents mantinguts 
per a la venda i operacions interrompudes”. 

11. Fons de comerç

Moviment de l'exercici 2010 

El moviment produït a l'exercici 2010 és el següent, en milers d'euros: 

Saldo a 1 de 
gener de 2010 Altes / Baixes Sanejaments

Diferències 
conversió Altres

Saldo a 31 de 
desembre 2010

Aigua i Medi ambient:

Grup Agbar Chile -Agbar Latinoamérica 186.069 - - 32.551 - 218.620

Grup Agbar UK 177.893 2.195 (156.816) 6.415 - 29.687

Grup Jiangsu Water 4.098 - (685) 494 - 3.907

Grup Aqua Ambiente Servicios Integrales 24.026 3.172 - - (4.451) 22.747

Interagua Servicios Integrales del Agua 4.953 - (419) - - 4.534

Grup Aquagest Services Company 3.669 - - - (435) 3.234

Grup Aquagest PTFA 2.200 - - (2.200) -

Grup Aquagest Levante 616 - (80) - - 536

Grup Sorea 2.441 - (312) - 4 2.133

Total fons de comerç 405.965 5.367 (158.312) 39.460 (7.082) 285.397
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D’acord amb els test de deteriorament realitzats a l’exercici 2010 (Nota 2.4e), que estan basats en les estimacions i 
projeccions de què disposa Agbar, les previsions de beneficis atribuïbles a les participacions amb fons de comerç 
associats superen individualment el seu valor comptable consolidat en gairebé tots els casos. En el cas de Bristol 
Water, a causa d’un canvi en les estimacions de l’evolució de la companyia s’ha posat de manifest un deteriorament 
de valor del fons de comerç de 156,8 milions d’euros (119,5 milions d’euros nets d’impostos).  

Les diferències de conversió recullen les variacions per tipus de canvi dels fons de comerç mantinguts sobre 
participacions a l’estranger. El seu augment s’ha concentrat, essencialment, en els fons de comerç del Grup Agbar 
Chile – Agbar Latinoamérica i Grup Agbar UK a causa de l’apreciació del peso xilè i de la lliura esterlina en un 
17,5% i un 4,1%, respectivament, respecte al tancament de l’exercici 2009. 

Moviment de l'exercici 2009 

El moviment produït a l'exercici 2009 va ser el següent, en milers d'euros: 

Saldo a 1 de 
gener 2009

Discontinuïtat 
segment salut Altes/Baixes Sanejaments

Diferències de 
conversió Altres

Saldo a 31 de 
desembre  

2009

Aigua i medi ambient
Grup Agbar Chile -Agbar Latinoamérica 149.386  - 3.790  - 32.893  - 186.069  
Grup Bristol Water 166.082  - - - 11.811  - 177.893  
Grup Jiangsu Water 3.748  - 415 - (65)  - 4.098  
Grup Aquagest Medio Ambiente 4.730  - 2.971  - - - 7.701  
Labaqua, S.A. 13.399  - 2.926  - - - 16.325  
Interagua Servicios Integrales del Agua 5.373  - - (420)  - - 4.953  
Grup Aquagest Services Company - - 3.669  - - - 3.669  
Grup Aquagest PTFA - - 2.200  - - - 2.200  
Grup Aguagest Levante 695 - - (79)  - - 616
Grup Sorea 3.382  - - (312)  - (629) 2.441  

Total aigua i medi ambient 346.795  - 15.971  (811)  44.639  (629) 405.965  

Salut:
Grup Adeslas 66.136  (66.136)  - - - - -

Total salut 66.136  (66.136)  - - - - -

Total fons de comerç 412.931  (66.136)  15.971  (811)  44.639  (629) 405.965  

A l’exercici 2009, el segment salut va ser discontinuat (Nota 4) i els saldos referents a ‘Fons de comerç’ es 
presenten a l’epígraf d’’Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes’. 

Les diferències de conversió recullen les variacions per tipus de canvi dels fons de comerç mantinguts sobre 
participacions a l'estranger. El seu augment s'ha concentrat, essencialment, en els fons de comerç del Grup 
Agbar Xile – Agbar Llatinoamèrica i Grup Agbar UK a causa de l’apreciació del peso xilè i de la lliura esterlina en 
un 22,0% i 7,1%, respectivament, respecte al tancament de l'exercici 2008. 

12. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

El detall d’aquest capítol de l'actiu corrent del balanç consolidat és el següent, en milers d'euros: 

Atesa la naturalesa de les seves activitats, l’epígraf de “Clients per vendes i prestacions de serveis” inclou tant 
saldos de clients per serveis de proveïment d’aigua com comptes a cobrar amb Administracions Públiques locals, 
alguns d'ells vençuts i reconeguts per la pròpia Administració. 

2010 2009

Clients per vendes i prestacions de serveis 711.772 639.543

Provisions per operacions de tràfic (125.829) (73.399)

Administracions Públiques altres conceptes 26.627 14.092

Deutes de societats posades en equivalència 36.969 34.787

Altres deutors 37.049 55.492

Actius per impostos corrents 47.189 26.187

Total deutors comercials i altres comptes a cobrar 733.777 696.702
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13. Actius financers corrents i efectiu i altres actius líquids equivalents

El detall d'aquests epígrafs és el següent, en milers d'euros: 

A 31 de desembre de 2010 i 2009, els epígrafs ‘Altres inversions financeres de 3-12 mesos' i “Altres inversions 
financeres<3 mesos” recullen, principalment, dipòsits bancaris realitzats per la Societat Dominant. 

14. Patrimoni Net

a) Capital subscrit i accions pròpies 

Com a resultat de l’OPA d’exclusió de cotització llançada per la Societat Dominant sobre les seves pròpies 
accions el primer semestre de 2010 (Nota 1.b), aquesta va adquirir 13.657.294 accions pròpies que van ser 
amortitzades contra reserves de lliure disposició. El capital subscrit a 31 de desembre de 2010 és de 
135.984.413 euros i està representat per 135.984.413 accions d’1 euro de valor nominal cadascuna, 
totalment subscrites i desemborsades, i representades per mitjà d’anotacions en compte. 

A tancament de l’exercici 2010, la Societat Dominant manté una autocartera 401.068 accions pròpies, 
adquirides en el marc de l’autorització al Consell d’Administració conferida per la Junta General Ordinària 
d’Accionistes del passat 28 de juny de 2010. 

Durant l’exercici 2010, des de la finalització de l’OPA d’exclusió, la Societat Dominant ha adquirit aquestes 
accions pròpies a un preu de 19,34 euros per acció (calculat com a diferència entre els 20 euros per acció 
del preu de l’OPA d’exclusió i l’import del dividend complementari dels beneficis de l’exercici 2009, fet 
efectiu el 29 de juny de 2010). El preu total d’aquestes adquisicions ha estat de 7,8 milions d’euros. 

b) Accionistes de control 

La nova estructura accionarial de la Societat Dominant a 31 de desembre de 2010 és la següent: 

HISUSA, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. 73,11%
Suez Environnement España, S.L. 25,93%
Altres accionistes 0,67%
Autocartera 0,29%
Total 100%

A efectes del previst a l’article 42 del Codi de Comerç, Suez Environnement Company, S.A. exerceix el 
control de la Societat Dominant a través de la seva participació del 67,13% a Hisusa i del 25,93% ostentat 
directament per Suez Environnement España, S.L. 

2010 2009

  Altres participacions a curt termini 2.107 3

  Altres inversions financeres de 3-12 mesos 697.857 134.947

  Altres crèdits a curt termini 11.451 6.678

  Instruments financers derivats corrents (Nota 15c) 317 1.636

  Dipòsits i fiances a curt termini 1.423 1.513

Actius financers corrents 713.155 144.777

  Crèdits a empreses associades <3 mesos 3.889 2.924

  Altres inversions financeres  <3 mesos 105.208 467.689

  Tresoreria 63.149 55.406

Efectius i altres actius líquids equivalents 172.246 526.019
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c) Capital autoritzat 

La Junta General d'Accionistes de la Societat Dominant, celebrada el dia 30 de maig de 2008, va aprovar 
delegar al Consell d'Administració per ampliar el capital social en qualsevol moment, mitjançant aportacions 
dineràries, dins del termini de cinc anys, a comptar des del 30 de maig de 2008, en una o diverses vegades, 
en la quantia, forma i condicions adequades, fins a un màxim de 74.820.853 euros, mitjançant l'emissió 
d'accions ordinàries de les mateixes característiques a les existents en el moment d'utilitzar aquesta 
autorització i representades, en tot cas, per anotacions en compte. Aquest acord deixa sense efecte, en tot 
el que sigui necessari, l'anterior autorització que va ser atorgada per la Junta de 30 de maig de 2003, en la 
part no utilitzada. 

Així mateix, l'esmentada Junta General d'Accionistes de 30 de maig de 2008 va aprovar delegar al Consell 
d'Administració de la Societat Dominant per emetre en una o diverses vegades, en un termini de cinc anys, 
fins a 500 milions d'euros en obligacions o altres valors de renda fixa convertibles i/o canviables en accions 
de la pròpia Societat Dominant, podent a la vegada delegar en la Comissió Executiva i/o en el President, 
deixant sense efecte la part no utilitzada de l'autorització que va ser atorgada per la Junta de 30 de maig de 
2003.

La Junta General d'Accionistes de la Societat Dominant celebrada el dia 28 de juny de 2010 va acordar 
autoritzar el Consell d'Administració perquè aquest, bé per si mateix o a través dels seus delegats o 
apoderats, de forma directa en nom de la Societat Dominant, o bé indirectament mitjançant una Societat 
dominada, pugui adquirir derivativament accions de la pròpia Companyia, sota la modalitat de compravenda 
o permuta, o qualsevol altra permesa per la Llei, fins a un saldo màxim de fins al 10% de les accions emeses 
per la Societat, a un preu o valor que no excedeixi de 20 euros l’acció ni inferior a 15 euros l’acció. Aquesta 
autorització té una durada màxima de 5 anys, a comptar des de l'adopció del present acord, amb la resta de 
requisits de l’Article 75 llavors vigent de la Llei de Societats Anònimes i deixa sense efecte, en la part no 
utilitzada, l'autorització conferida sobre aquest particular per la Junta General Ordinària de data 5 de juny de 
2009.

d) Prima d'emissió i Reserves 

El detall i moviment dels epígrafs de “Prima d’emissió” i “Reserves” és el següent, en milers d’euros: 

Prima 
d’emissió Reserva legal Reserves 

voluntàries

Reserves en 
societats 

consolidades
Total

Saldo inicial a 01/01/2010 174.381 29.993 808.579 507.375 1.520.328

I. Total resultat global consolidat - - (1.061) 5.978 4.917

II. Operacions amb socis o propietaris - - (267.274) - (267.274)

Distribució de dividends - - - - -
Operacions amb accions o participacions en patrimoni pròpies (netes) - - (267.274) - (267.274)

III. Altres variacions de patrimoni net - - 60.460 19.890 80.350

Traspassos entre partides de patrimoni net - - 60.460 16.317 76.777

Altres  variacions - - - 3.573 3.573
Saldo final a 31/12/2010 174.381 29.993 600.704 533.243 1.338.321

Prima 
d’emissió Reserva legal Reserves 

voluntàries

Reserves en 
societats 

consolidades
Total

Saldo inicial a 01/01/2009 174.381 29.993 1.065.903 376.601 1.646.878

I. Total resultat global consolidat - - 771 (2.093) (1.322)

II. Operacions amb socis o propietaris - - (299.283) - (299.283)

Distribució de dividends - - (299.283) - (299.283)
Operacions amb accions o participacions en patrimoni pròpies (netes) - - - - -

III. Altres variacions de patrimoni net - - 41.188 132.867 174.055

Traspassos entre partides de patrimoni net - - 41.188 133.024 174.212

Altres variacions - - - (157) (157)
Saldo final a 31/12/2009 174.381 29.993 808.579 507.375 1.520.328

2009

Prima d’emissió i altres reserves

2010

Prima d’emissió i altres reserves
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Prima d’emissió 

El text refós de la Llei de Societats de Capital permet expressament la utilització del saldo de la prima 
d’emissió per ampliar el capital social i no estableix cap restricció específica pel que fa a la disponibilitat 
d’aquest saldo. 

Reserva legal  

D'acord amb el text refós de la Llei de Societats de Capital, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del 
benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social. 

La reserva legal podrà utilitzar-se per augmentar el capital social en la part del seu saldo que excedeixi del 
10% del capital ja augmentat. Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment i mentre no superi el 20% 
del capital social, aquesta reserva només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues i en cas que no hi 
hagi altres reserves disponibles suficients per a aquesta finalitat. 

e) Reserves en societats consolidades 

El detall de les reserves consolidades al tancament dels exercicis 2010 i 2009 és el següent, en milers 
d’euros: 

Reserves en societats consolidades per integració global i proporcional 

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt a 31 de desembre de 2010 i 2009 és 
la següent, en milers d’euros: 

Les ‘Reserves en societats consolidades per integració global i proporcional' informades en el quadre anterior no 
inclouen els ajustos per canvis de valor d’‘Actius financers disponibles per a la venda' i ‘Operacions  de cobertura' 
generats en societats participades. Aquests ajustos són de -2.746 i -996 milers d'euros, al tancament dels 
exercicis 2010 i 2009, respectivament. 

Els imports inclosos a la línia denominada ‘Ajustos i eliminacions de consolidació no assignables a les societats’ 
d’aquest quadre corresponen principalment, a: els dividends complementaris distribuïts per les societats del grup 
Agbar durant l'exercici; a les provisions existents a la Societat Dominant per les inversions en les societats del 
grup Agbar; i a altres ajustos de consolidació a la Societat Dominant procedents del registre de plusvàlues en 
alienacions de societats participades i d’altres. 

Grup Sorea 111.454 99.614

Grup Agbar Chile-Agbar Latinoamérica 78.949 51.298

Agbarex, S.L.U. 55.142 85.302

Grup Aquagest Levante 21.306 21.268

Grup Aquagest Región de Murcia 5.436 5.399

Agbar Global Market, S.A. Sociedad Unipersonal (1.848) (2.127) 

Grup Adeslas (12.530) 97.914

Grup Interagua (16.628) (18.431) 

Grup Aquagest Services (28.795) (32.902) 

Grup Aquagest Medio Ambiente (53.212) (53.074) 

Altres societats 1.620 18.066

Ajustos i eliminacions de consolidació no assignables 
a les societats 355.431 211.308

Total 516.325 483.635

2010 2009

Reserves en societats consolidades per integració global
i proporcional 516.325 483.635
Reserves en societats consolidades aplicant el mètode
de la participació 16.918 23.740

Total 533.243 507.375

2010 2009



-      - 48

Reserves en societats consolidades aplicant el mètode de la participació 

El detall d’aquest epígraf ‘Reserves de societats posades en equivalència’ del balanç de situació consolidat 
a 31 de desembre de 2010 i 2009 és el següent, en milers d'euros: 

f) Diferències de conversió 

La composició de l'epígraf ‘Diferències de conversió’ del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 
2010 i 2009 és la següent, en milers d'euros: 

Agbar manté determinades operacions de cobertura de tipus de canvi sobre inversions financeres en 
societats estrangeres, amb l'objectiu de reduir l'impacte de la volatilitat dels tipus de canvi sobre aquestes 
(Nota 15c). L'efecte econòmic derivat d'aquestes cobertures de tipus de canvi, net dels seus efectes fiscals, 
es registra com a diferències de conversió, igual que l'efecte de signe contrari derivat de la incorporació en 
el balanç de situació consolidat d’aquestes inversions. 

2010 2009

Grup Agbar Chile - Agbar Latinoamérica 18.367 614

Diferències de conversió 42.789 9.837

Cobertura (21.947) (3.503) 

Efecte fiscal (2.475) (5.720) 

Grup Agbar UK (Regne Unit) (4.554) (2.459) 

Diferències de conversió (55.679) (63.788)

Cobertura 52.869 63.096

Efecte fiscal (1.744) (1.767) 

Grup Jiangsu Water (China) (1.513) (5.882) 

Diferències de conversió 2.086 (5.062) 

Cobertura (3.599) (820) 

Aguas de la Habana (Cuba) 93 21

Diferències de conversió (138) (391) 

Cobertura 231 412

Aguas de Cartagena, S.A., E.S.P. (Colombia) 1.746 963

Agbar Brasil 37 26

Interagbar de México, S.A. de C.V. (661) (1.630) 

Agbar Turquia (37) -

Agbar Perú (27) -

Algèria 26 (75) 

Total 13.477 (8.422) 

2010 2009

Aguas Municipales de Alicante Empresa Mixta (AMAEM) 9.095 16.018

Resta Grup Aguagest Levante 1.317 1.401

Aguas de Cartegena , S.A., E.S.P. (ACUACAR) 2.601 2.485

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. 2.959 2.713

Altres societats 946 1.123

Total 16.918 23.740
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g) Resultat de l’exercici atribuït a la Societat Dominant 

El detall de l’aportació de les societats incloses en el perímetre de consolidació al resultat net atribuït a la 
Societat Dominant dels exercicis 2010 i 2009 és, en milers d’euros, el següent: 

h) Interessos minoritaris 

Aquest epígraf del balanç consolidat recull el valor de la participació dels accionistes minoritaris en les 
societats consolidades per integració global.  Aquest valor inclou la participació d’aquests accionistes 
minoritaris en el resultat consolidat de l'exercici i es detalla a l’epígraf ‘Resultat atribuït a interessos 
minoritaris’ del compte de pèrdues i guanys consolidat. 

El detall dels interessos minoritaris és el següent, en milers d'euros: 

i) Dividends i distribució de resultats 

La Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat Dominant, a la sessió celebrada el 28 de juny de 
2010, va acordar pagar un dividend amb càrrec a resultats de l’exercici 2009 de 0,66184056 euros bruts per 
acció, per un import total de 90.000 milers d’euros que s’ha fet efectiu a partir del 29 de juny de 2010. 

Capital i 
reserves Resultats Total

Capital i 
reserves Resultats Total

  Grup Agbar Chile - Agbar Latinoamérica 587.097 108.838 695.935 492.766 112.077 604.843

Grup Sorea 63.522 8.003 71.525 56.061 9.329 65.390

Grup Jiangsu Water 22.712 1.986 24.698 22.659 1.124 23.783

  Grup Aquagest Levante 1.601 603 2.204 1.480 577 2.057

  Inusa Sociedad de Inmuebles, S.A. 660 (151) 509 773 (113) 660

  Grup Aquagest Services (2) 45 43 (341) 1.090 749

  Grup Adeslas (10.764) 10.764 - 127.364 32.989 160.353

  Altres societats 1.591 (3) 1.588 1.590 1.080 2.670

Total 666.417 130.085 796.502 702.352 158.153 860.505

2010 2009

2010 2009

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 320.009 9.042

Grup Agbar Chile - Agbar Latinoamérica 32.364 33.840

Grup Sorea 18.423 36.102

Grup Adeslas 12.514 38.722

Grup Aquagest Levante 8.044 10.481

Grup Aquagest Services 6.915 4.465

Grup Aquagest Región de Murcia 5.394 6.823

Grup Jiangsu Water 3.810 2.485

Grup Interagua 2.263 1.828

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar) 2.047 1.592

Grup Interagbar de México 1.467 1.303

Agbarex, S.L. Sociedad Unipersonal 1.182 2.007

Grup Agbar UK (103.712) 15.723

Altres societats 222 2.364

Total 310.942 166.777
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La proposta de distribució del benefici net dels exercicis 2010 i 2009 de la Societat Dominant, obtingut sota 
principis comptables espanyols, és la següent, en milers d’euros: 

j) Gestió del risc del capital 

El grup gestiona el seu capital per assegurar que les seves societats participades puguin continuar operant 
sota el principi d'empresa en funcionament. A la vegada el grup està compromès a mantenir nivells de 
palanquejament coherents amb els objectius de creixement, solvència i rendibilitat. Les principals ràtios que 
coadjuven al nivell del ràting actual d’Agbar fan referència a la capacitat de generació de caixa en relació 
amb el nivell d'endeutament financer i, en conseqüència, amb la seva capacitat de servei al deute.  

Les dades relatives a la ràtio de palanquejament financer corresponents al tancament dels exercicis 2010 i 
2009 són les següents: 

15. Passiu financer

El detall a 31 de desembre de 2010 i el seu comparatiu a 31 de desembre de 2009 és el següent, en milers 
d'euros: 

2010 2009

Llarg termini Curt termini Total Llarg termini Curt termini Total

Deutes amb entitats de crèdit 1.389.765 390.293 1.780.058 1.094.388 345.556 1.439.944

Emissions d’obligacions i altres valors negociables 711.734 30.368 742.102 523.192 34.726 557.918

Altres passius financers 30.815 5.492 36.307 71.736 5.021 76.757

Total Passiu financer 2.132.314 426.153 2.558.467 1.689.316 385.303 2.074.619

2010 2009

Passiu financer corrent i no corrent 2.558.467 2.074.619

Provisió riscos Argentina - 5.330

Derivats a llarg termini - (6.954)

Actius financers corrents (713.155) (144.777) 

Efectiu i altres actius líquids equivalents (172.246) (526.019) 

Endeutament financer net 1.673.066 1.402.199

Patrimoni net total 2.592.480 2.687.834

Endeutament / Patrimoni net (Gearing) 64,5% 52,2%

2010 2009

Dividend brut 2009 90.000 

Dividend brut 2010 90.000 

Reserves voluntàries 382.771 49.618 

Benefici net de l’exercici de la Societat Dominant 472.771 139.618 
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a) Emissions d'obligacions i altres valors negociables 

El detall a 31 de desembre de 2010 i 2009 és el següent, en milers d'euros: 

El desglossament per venciments de l’emissió dels bons és el següent, en milers d’euros: 

Bons

El saldo dels bons al tancament de l’exercici 2010 correspon a les emissions al portador, no convertibles en 
accions, realitzades en unitats de foment xilenes (peso xilè indexat a la inflació) segons el detall següent: 

Aguas Andinas, S.A. 

Emissió ‘B’ de 1.800 milers d’unitats de foment amb venciment al setembre de 2022. 

Emissió ‘E’ de 1.650 milers d'unitats de foment amb venciment al juny de 2012. 

Emissió ‘F’ de 5.000 milers d'unitats de foment amb venciment al desembre de 2026. 

Emissió ‘G’ de 2.500 milers d’unitats de foment amb venciment a l’abril de 2014. 

Emissió ‘I’ de 2.000 milers d’unitats de foment amb venciment al desembre de 2015. 

Emissió ‘J’ de 1.000 milers d’unitats de foment amb venciment al desembre de 2018. 

Emissió ‘K’ de 1.000 milers d’unitats de foment amb venciment a l’octubre de 2016 (emesa el 2010). 

Emissió ‘M’ de 1.750 milers d’unitats de foment amb venciment a l’abril de 2031 (emesa el 2010). 

Essal, S.A. 

  Emissió ‘B’ de 2.200 milers d’unitats de foment amb venciment el juny de 2028. 

El saldo viu d’aquestes emissions equival a 618.199 milers d’euros a 31 de desembre de 2010. 

Aportacions financeres reemborsables

Les aportacions financeres reemborsables corresponen a pagarès emesos a llarg termini per societats del 
Grup Aguas Andinas. 

2010 2011 2012 2013 Posterior Total

Bons 2010 - 29.796 88.288 32.409 467.706 618.199

Bons 2009 34.001 22.989 69.719 24.229 312.388 463.326

2010 2009

Llarg termini Curt termini Total Llarg termini Curt termini Total

Bons 588.403 29.796 618.199 429.325 34.001 463.326

Aportacions financeres reemborsables 123.331 572 123.903 93.867 725 94.592

Total emissions i altres 711.734 30.368 742.102 523.192 34.726 557.918
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b) Deutes amb entitats de crèdit 

La composició dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2010 i 2009 del balanç de situació 
consolidat adjunt és la següent, en milers d'euros: 

L’increment dels deutes per Arrendaments financers recull, principalment, la subrogació per part de la 
Societat Dominant en el contracte d’arrendament financer que Azurelau, S.L.U. tenia sobre la Torre Agbar, 
que ha estat adquirida el 2010 (Nota 18). 

Els tipus d'interès de les principals pòlisses de crèdit i dels préstecs estan referenciats a l'Euríbor, Líbor i a 
la taxa TAB. 

El desglossament del deute a llarg termini amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2010 i 2009, per 
venciments, és el següent, en milers d’euros: 

A 31 de desembre de 2010, l’import no disposat de les pòlisses de crèdit és de 381.262 milers d’euros, dels 
quals aproximadament el 71% tenia venciment el 2011 i la resta entre el exercicis 2012 a 2013. 

A 31 de desembre de 2009 l'import no disposat de les pòlisses de crèdit era de 429.729 milers d'euros, dels 
quals aproximadament el 81,3% tenia venciment el 2010 i la resta entre els exercicis 2011 a 2013.

2011 2012 2013 2014 Resta Total

2010 - 569.908 189.282 118.241 512.334 1.389.765

2009 63.286 396.875 201.077 96.163 336.987 1.094.388

Límit Curt termini Llarg termini Total Límit Curt termini Llarg termini Total

Préstecs - 59.960 1.078.739 1.138.699 - 47.617 1.043.766 1.091.383

Pòlisses de crèdit 866.252 309.118 175.872 484.990 749.827 284.241 35.857 320.098

Efectes descomptats - - - - - 64 - 64

Arrendaments financers - 8.803 130.912 139.715 - 2.824 12.346 15.170

Derivats - 4.469 4.242 8.711 - 4.130 2.419 6.549

Interessos - 7.943 - 7.943 - 6.680 - 6.680

Total 390.293 1.389.765 1.780.058 345.556 1.094.388 1.439.944

2010 2009



-      - 53

El detall dels deutes amb entitats de crèdit per moneda és el següent, en milers d'euros: 

c) Instruments financers derivats 

Tots els instruments derivats contractats per Agbar tenen propòsit de cobertura, en línia amb la política de 
gestió de riscos financers del grup (Nota 5). Tot seguit es resumeixen les cobertures que el grup té 
contractades al tancament de cada exercici: 

2010 Euro Lliura esterlina Peso xilè Dòlar americà Iuan Resta Total

 Préstecs 559.264 239.053 320.296 - 18.817 1.269 1.138.699

Pòlisses de crèdit 447.069 - 20.991 16.930 - - 484.990

 Arrendaments financers 126.983 12.732 - - - - 139.715

 Derivats 3.532 1.348 1.332 19 2.480 - 8.711

 Interessos 5.444 2.418 81 - - - 7.943

Total 1.142.292 255.551 342.700 16.949 21.297 1.269 1.780.058

2009 Euro Lliura esterlina Peso xilè Dòlar americà Iuan Resta Total

 Préstecs 490.726 249.586 328.279 - 21.362 1.430 1.091.383

 Pòlisses de crèdit 294.100 - 11.071 14.927 - - 320.098

 Efectes descomptats 64 - - - - - 64

 Arrendaments financers 31 15.139 - - - - 15.170

 Derivats 1.529 2.982 1.738 300 - - 6.549

 Interessos 4.360 2.320 - - - - 6.680

Total 790.810 270.027 341.088 15.227 21.362 1.430 1.439.944

Actiu/(Passiu) Actiu/(Passiu) Moneda Contravalor 2011 2012 2013 2014 Posterior
Corrent No Corrent Coberta al tancament

(milers euros) (milers euros) (milers) (milers euros)
Cobertures de tipus de canvi:

Cobertures d’inversió neta a l’estranger (NIH)

Assegurances de canvi (Forward/ Currency swap) Peso xilè 362 81.318.347 130.787 130.787 - - -

Assegurances de canvi (FX Swap) Lliura esterlina 317 - 71.645 83.948 83.948 - - -

Assegurances de canvi (Forward) Iuan (2.480) - 298.000 34.091 34.091 - - -

Cobertures de Valor Raonable (FVH)

Assegurances de canvi (Forward) Dòlar/CLP (19) 856 649 649

Assegurances de canvi (FX Swap) Dòlar 9.789 7.419 7.419 - - - -

Assegurances de canvi (Forward) EUR/CLP (1.694) 15.185.525 24.423 24.423

Cobertures de Fluxos d’efectiu (CFH)

Assegurances de canvi (Forward) Euro/CLP (638) (294) 26.383 26.383 14.042 12.341

- - - - -

Cobertures de tipus d’interès:
Cobertures de Fluxos d’efectiu (CFH)

Permutes de tipus d’interès (IRS) GBP - (1.348) 10.000 11.717 - - - - 11.717

Permutes de tipus d’interès (IRS) Euro - (2.600) - 83.441 1.818 1.866 1.915 22.216 55.626

Instruments Financers Derivats de Cobertura (4.152) (4.242) 402.858 297.177 14.207 1.915 22.216 67.343

Nocionals

Exercici 2010

Venciment NocionalsValor de mercat
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El cost mitjà al tancament de l'exercici del finançament, considerant l'efecte dels derivats, per a les principals 
monedes és el següent: 

16. Provisions no corrents

El moviment produït a l’epígraf de ‘Provisions no corrents’ als exercicis 2010 i 2009 ha estat el següent, en milers 
d’euros: 

Les provisions registrades constitueixen una explicació raonada i raonable de l'eventual impacte patrimonial que, 
per al grup, pugui derivar-se de la resolució dels litigis, reclamacions o eventuals compromisos que cobreixen. La 
seva quantificació ha estat realitzada per la direcció de la Societat Dominant i de les societats consolidades amb 
el concurs dels seus assessors, ateses les circumstàncies específiques de cada cas. 

A l’exercici 2009, el segment salut va ser discontinuat (Nota 4) i els saldos referents a ‘Provisions no corrents’ es 
presenten a l’epígraf de ‘Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions 
interrompudes’. 

Els principals litigis, reclamacions o compromisos adquirits, originats tant a l’exercici 2010 com en exercicis 
anteriors, es descriuen tot seguit: 

En el procediment seguit davant de l’Audiència Nacional relatiu a les liquidacions tributàries de la Societat 
Dominant corresponent tant a l'Impost sobre Societats dels exercicis 1995 a 1998, pel qual es reclama un 
import aproximat de 21 milions d'euros, ha recaigut sentència estimatòria relativa als exercicis 1995, 1996 i 
1997, per un import conjunt de 8,4 milions d’euros. 

El procediment seguit davant de l’Audiència Nacional relatiu a les liquidacions tributàries de la Societat 
Dominant, corresponents a l'Impost sobre Societats dels exercicis 1999 a 2001, pel qual es reclama un 
import aproximat de 41 milions d’euros. De la resolució del procediment no s’estima que puguin posar-se de 
manifest impactes rellevants no considerats.  

2010 2009

Saldo inicial 154.256 160.104

Discontinuïtat segment Salut - (7.160) 

 Dotacions 30.257 16.455

 Traspàs / Aplicacions 13.804 (8.288) 

 Reversions (15.370) (6.855) 

Saldo final 182.947 154.256

Euro Peso xilè Lliura esterlina Dòlar americà Iuan Cost mitjà
2010 2,6% 6,5% 4,5% 0,8% 2,6% 4,8%
2009 2,3% 2,1% 3,5% 0,8% 5,8% 2,5%

Actiu/(Passiu) Actiu/(Passiu) Moneda Contravalor 2010 2011 2012 2013 Posterior
Corrent No corrent coberta al tancam.

(milers euros)(milers euros) (milers) (milers euros)

Cobertures de tipus de canvi:

Cobertures d'inversió neta a l'estranger (NIH)

Permutes de tipus de canvi (Forw ard/ Currency sw ap) Peso xilè (1.716) 6.954 96.503.872 132.101 116.042 16.059 - - -

Permutes de tipus de canvi (FX Sw ap) Lliura esterlina (2.092) - 174.600 196.599 196.599 - - - -

Permutes de tipus de canvi (Currency sw ap) Iuan 1.636 - 298.000 30.436 30.436 - - - -

Cobertures de Valor Raonable (FVH)

Assegurances de canvi (Forw ard) Dòlar (116) 1.772 1.230 1.230 

Permutes de tipus de canvi (Forw ard) Peso xilè (22) - 16.485.501 22.567 22.567 - - - -

Assegurances de canvi (FX Sw ap) Dòlar (185) 10.049 6.976 6.976 

Cobertures de tipus d'interès:

Cobertures de Fluxos de caixa (CFH)

Permutes de tipus d'interès (IRS) GBP - (890) 10.000 11.260 - - - - 11.260 

Permutes de tipus d'interès (IRS) Euro - (1.529) - 38.750 - - - - 38.750 

Instruments financers derivats de cobertura (2.495) 4.535 439.919 372.620 16.059 - 1.230 50.010 

Nocionals Venciment nocionalsValor de mercat

Exercici 2009
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El procediment seguit davant del Tribunal Econòmic Administratiu Central relatiu a les liquidacions 
tributàries de la Societat Dominant, corresponents a l'Impost sobre Societats dels exercicis 2002 a 2004, pel 
qual es reclama un import aproximat de 60,5 milions d'euros. De la seva resolució no s'estima que puguin 
posar-se de manifest impactes rellevants no considerats.  

Els procediments pels quals es reclamen a la societat Aguas Andinas, S.A. els danys i perjudicis derivats de 
l'emissió d'olors en diverses plantes de tractament d'aigües residuals. L'import total pretès és 
d’aproximadament 35 milions d'euros, si bé la societat considera que les demandes no estan fonamentades 
i estima el risc econòmic en una quantitat substancialment inferior.   

Els compromisos adquirits i les garanties concedides a tercers en relació amb operacions de venda de 
participacions en empreses del grup i associades, durant els últims exercicis, per un import aproximat de 
25,6 milions d'euros. 

Totes les responsabilitats contretes romanents en relació amb els negocis de l'aigua a Argentina són de 4,9 
milions d'euros.  

Remuneracions a llarg termini amb els empleats de les societats del Grup Aguas Andinas. Aquests 
compromisos són de 10,4 milions d'euros. 

Situació de les inversions en negocis d’aigua a l’Argentina 

Impacte de la crisi argentina

A l'exercici 2002, la crisi a l’Argentina va donar peu a la derogació de la Llei de Convertibilitat, mitjançant la Llei 
25.561 de 6 de gener de 2002 que va declarar l'estat d'emergència. Així mateix, això va suposar l'eliminació de la 
indexació de tarifes de serveis públics. Seguint un criteri de prudència, Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A. va dotar provisions amb la finalitat tant de sanejar totalment el valor de les participacions en 
aquest país, com de cobrir l'import total màxim de les obligacions que contractualment li poguessin ser exigides. 
El saldo restant d’aquestes provisions al tancament de l'exercici 2010 és de 4,9 milions d'euros, i dóna cobertura 
raonable a les responsabilitats contretes romanents en relació amb els negocis de l'aigua a Argentina. 

Reclamacions interposades per Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

Durant l'exercici 2003, la Societat Dominant i els socis europeus en les concessions van interposar tres 
reclamacions contra l'Estat Argentí per desprotecció de les inversions en les societats Aguas Argentinas, S.A., 
Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. i Aguas Cordobesas, S.A. davant del Centre Internacional d'Arbitratge de 
Disputes sobre Inversions (CIADI). El 2006, amb ocasió de la venda d'un 12% de la participació, la reclamació 
d'Aguas Cordobesas, S.A. va ser retirada. Durant l'any 2007, es van celebrar a la seu del CIADI a Washington 
les audiències sobre el fons en els casos d’Aguas Argentinas, S.A. i d'Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. El 30 
de juliol de 2010 el Tribunal Arbitral va dictar sengles decisions en els procediments arbitrals relatius a Aguas 
Argentinas, S.A. i Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., i va establir la responsabilitat de l’Estat Argentí enfront 
d’Agbar i la resta de demandants. Es troba en tràmit el nomenament d’expert per part del Tribunal amb la finalitat 
de determinar la suma de les indemnitzacions corresponents. 

Estat actual d'Aguas Argentinas

Amb data 21 de març de 2006, Aguas Argentinas, S.A. va ser notificada de la decisió del Govern d'Argentina, 
establerta mitjançant un decret presidencial, de rescindir el contracte de concessió del servei d'aigua potable i 
sanejament de la ciutat de Buenos Aires i de transferir la seva gestió a una entitat pública de nova creació (Agua 
y Saneamientos Argentinos, S.A.). Això va suposar l'execució de la garantia de la concessió (performance bond)
corresponent a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. per un import de 8,5 milions d'euros.  

Com a conseqüència d’aquesta rescissió, en data 28 d'abril de 2006, Aguas Argentinas, S.A. es va declarar en 
concurs preventiu. Les actuacions processals han estat les pròpies d'aquest procediment i, al tancament de 
l'exercici 2008, el conveni de creditors va ser aprovat pel jutge i es troba en fase de compliment.  
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Paral·lelament, Aguas Argentinas, S.A. ha iniciat davant els Tribunals argentins totes les accions necessàries 
contra l'Estat Argentí en reclamació dels perjudicis econòmics causats per l'esmentada rescissió.  

Estat actual d’Aguas Provinciales de Santa Fe

Al principi de l'exercici 2006, Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. es va declarar en dissolució com a 
conseqüència de la seva negativa situació patrimonial. Actualment s'està tramitant la seva liquidació.  

Així mateix, a l'exercici 2006, el Govern de la Província va rescindir la concessió, que va passar a una entitat 
pública de nova creació denominada Aguas Santafesinas, S.A. Igual que en el cas d'Aguas Argentinas, s'ha 
procedit a reclamar davant els tribunals locals els perjudicis econòmics derivats d’aquesta rescissió. 

Estat actual d'Aguas Cordobesas

Amb data 22 de desembre de 2006 Agbar va procedir a la venda al grup local Roggio del 12% de les accions 
d'Aguas Cordobesas, S.A. Després d'això manté una participació del 5%. 

17. Obligacions per pensions

Agbar té compromisos per pensions exterioritzats, i els més significatius són els corresponents a la Societat 
Dominant i els relatius al Grup Agbar UK (Nota 2.4q). 

a) Compromisos de prestació definida 

L'anàlisi del moviment de les obligacions de l'exercici i del valor raonable dels actius afectes al pla per 
compromisos de prestació definida en els exercicis 2010 i 2009 es mostra tot seguit, en milers d'euros. A 
l’esmentat moviment es poden observar, una vegada ajustats a la realitat del comportament de les hipòtesis 
actuarials o, si s’escau, corregits pel ‘límit de l'actiu', la despesa per aportacions regulars reconeguda en el 
compte de pèrdues i guanys consolidat, l'import registrat a l'estat consolidat d'ingressos i despeses 
reconeguts, com també els pagaments efectuats durant l'exercici i l'increment en les obligacions netes 
(provisions) o en l'immobilitzat financer que figura en el balanç de situació consolidat al tancament de cada 
exercici:  

Impacte en 
el Cte. Rts. 
(Despesa)/ 

Ingrés

Impacte en 
Reserves 
(Pèrdua)/ 
Benefici

Grup
Agbar

Societat 
Dominant

Bristol
Water

Valor actual de les obligacions a l’1 gener de 2010 347.315 198.474 148.841 - - -
Diferències de conversió 6.063 - 6.063 - - -
Cost de serveis prestats 2.241 319 1.922 (2.241) - -
Cost per interessos (actualització) 8.687 627 8.060 (8.687) - -
Cost per serveis passats - - - - - -
Aportacions d’empleats 567 - 567 - - (567)
Pèrdues i guanys actuarials (9.462) (4.460) (5.002) - 9.462 -
Prestacions pagades i liquidacions (194.368) (187.774) (6.594) 187.774 - 6.594

Valor actual de les obligacions a 31 desembre de 2010 161.042 7.186 153.856 - - -

Valor raonable dels actius afectes al pla a l’1 gener de 2010 359.320 201.562 157.758 - - -
Diferències de conversió 6.428 - 6.428 - - -
Rendibilitat esperada 8.929 1.065 7.864 8.929 - -
Aportacions del promotor i dels empleats (4.590) (7.809) 3.219 - - (4.590)
Pèrdues i guanys actuarials (1.408) (4.139) 2.731 - (1.408) -
Prestacions pagades i liquidacions (189.284) (182.690) (6.594) (182.690) - (6.594)

Valor raonable dels actius afectes al pla a 31 desembre de 2010 179.394 7.989 171.405 - - -

Actiu / (Passiu) net registrat a 31 desembre de 2010 18.352 803 17.549 - - -

Impactes meritats el 2010 3.085 8.054 (5.157)
Altres (953) (1.837) -

Impactes totals en els estats financers a 31 de desembre de 2010 2.132 6.217 (5.157)

Impacte en 
Tresoreria 
(Cobram.)/ 

Pagam.
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El 10 de juny de 2010 es va firmar en el si de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu 2010-2012, un 
preacord sobre la Reforma del Sistema de Pensions que va ser ratificat en un Acord Col·lectiu firmat el 26 
de juliol i que recull les següents modificacions en el sistema de pensions: 

 Limitació del salari pensionable a 50 milers d’euros anuals revalorables anualment segons conveni 
col·lectiu, amb un màxim del 2%. Aquest salari pensionable aplica a les aportacions definides al pla 
de pensions, a les prestacions definides de risc i als compromisos de jubilació amb empleats 
actius. Aquesta mesura s’ha tractat a l’informe actuarial com una liquidació i ha suposat el registre 
en el compte de resultats d’un menor cost de personal per import de 5,9 milions d’euros. 

 Limitació del creixement anual de les prestacions causades, referit a la inflació, a un màxim del 2% 
anual. Atès que les prestacions causades estan íntegrament assegurades en contractes que 
preveuen un creixement del 2% anual per a prestacions, aquesta mesura permet considerar que la 
totalitat de les obligacions amb empleats perceptors de pensió i dels actius financers que les 
suporten han estat objecte de liquidació, ja que no s’espera cap desviació que pogués obligar la 
Societat Dominant a fer noves aportacions en el futur. Aquesta liquidació no ha suposat cap 
impacte ni en el compte de resultats ni en el patrimoni, ja que afecta simètricament les obligacions i 
els actius de suport. 

 Increment de l’aportació definida al pla de pensions, que passa del 5% del salari pensionable al 
7%. L’efecte d’aquesta mesura és un increment dels costos per aportacions al pla de pensions que 
es posarà de manifest a mesura que es aquestes es vagin fent cada any. 

En el cas de la Societat Dominant, les pèrdues actuarials reconegudes a l'estat del resultat global consolidat 
de l'exercici 2010 són majors de les que emanen de l'estudi actuarial com a conseqüència, principalment, de 
la dada final anualitzada de l’IPC general a Espanya a desembre de 2010 (3%) en comparació amb la 
hipòtesi justificada en el moment de realització de l’esmentat estudi actuarial (1,6%). 

En el cas de Bristol Water, les pèrdues actuarials registrades a l'estat del ‘Resultat global consolidat’ de 
l’exercici 2009 són menors de les que emanen de l'estudi actuarial, a conseqüència de la variació 
experimentada a l’import del límit de l’actiu. El límit de l’actiu s’aplica de conformitat amb NIC 19 
‘Retribucions als empleats' (Nota 2.4q). Aquesta norma estableix que el valor de l'actiu correspon al menor 
resultant de comparar, d'una banda, la diferència entre el valor raonable dels actius afectes al pla i el valor 
actual de les obligacions meritades en concepte de prestacions definides i, d'una altra, el valor actual net del 
benefici econòmic disponible en forma de reemborsaments del pla al promotor o reduccions de les seves 
aportacions futures. 

Grup Societat Bristol
Impacte en Impacte en Impacte en

Agbar Dominant Water
compte result. Reserves tresoreria

(Despesa) / (Pèrdua) / (Cobram.) /
Ingrés Benefici Pagaments

Valor actual de les obligacions a l'1 de gener de 2009 319.946 203.769 116.177 - - -
Diferències de conversió 8.274 8.274 - - -
Cost de serveis prestats 2.847 1.475 1.372 (2.847) - -
Cost per interessos (actualització) 18.075 10.262 7.813 (18.075) - -
Cost per serveis passats - - - - - -
Aportacions d'empleats 578 - 578 - - (578)
Pèrdues i Guanys actuarials 14.925 (5.653) 20.578 - (14.925) -
Prestacions pagades i liquidacions (17.330) (11.379) (5.951) - - 17.330

Valor actual de les obligacions a 31 desembre de 2009 347.315 198.474 148.841 - - -

Valor raonable dels actius afectes al pla a l' 1 de gener de 2009 331.679 203.077 128.602 - - -
Diferències de conversió 9.160 - 9.160 - - -
Rendibilitat esperada 16.965 10.154 6.811 16.965 - -
Aportacions del promotor i dels empleats 7.763 4.523 3.240 - - 7.763
Pèrdues i guanys actuarials 11.083 (4.813) 15.896 - 11.083 -
Prestacions pagades i liquidacions (17.330) (11.379) (5.951) - - (17.330)

Valor raonable dels actius afectes al pla a 31 de desembre de 2009 359.320 201.562 157.758 - - -

Actiu / (Passiu) net registrat a 31 desembre de 2009 12.005 3.088 8.917 - - -

Impactes meritats el 2009 (3.957) (3.842)
Pèrdues i guanys actuarials per reversió del 'límit de l'actiu' aplicat el 2008 - 1.775 -
Altres (113) 261 -

Impactes totals en els estats financers a 31 de desembre de 2009 (4.070) (1.806) 7.185

7.185
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Així mateix, el compromís derivat del premi de jubilació de la Societat Dominant està cobert per una pòlissa 
d’assegurances de capital diferit. 

Impactes totals en el compte de resultats consolidat per compromisos amb el col·lectiu de prestació 
definida 

Els imports imputats en el compte de resultats a l'epígraf de ‘Despeses de Personal’  respecte als plans de 
prestació definida, en milers d'euros al tancament dels respectius exercicis, són els següents: 

2010
Societat 

Dominant Bristol Water Agbar 

Despesa per aportacions regulars de prestació definida (4.250) 2.118 (2.132) 
Despesa per prima de risc 218 65 283
Despesa imputada respecte als plans de prestació 
definida (4.032) 2.183 (1.849) 

2009
Societat 

Dominant Bristol Water Agbar 

Despesa per aportacions regulars de prestació definida 1.696 2.374 4.070
Despesa per prima de risc 698 43 741
Despesa imputada respecte als plans de prestació 
definida 2.394 2.417 4.811

Principals categories d’inversió del pla de pensions  

Les principals categories d'actius en què inverteix el pla de pensions, expressades en percentatge sobre el 
valor raonable total dels actius afectes als compromisos mantinguts amb el personal, són les següents al 
tancament de cadascun dels períodes indicats: 

2010 Societat 
dominant Bristol Water 

Renda variable 25% 23%
Renda fixa 75% 77%

Total 100% 100% 

2009 Societat 
Dominant Bristol Water 

Renda variable 20% 24%
Renda fixa 80% 76%

Total 100% 100% 

Taxa de rendibilitat de les carteres d'actius d’inversió del pla de pensions 

Les taxes de rendibilitat acumulades, en base anual, per les carteres d'actius del pla de pensions han estat 
les següents al tancament de cadascun dels períodes indicats: 

Societat 
Dominant (*) Bristol Water 

Taxa de rendibilitat anual acumulada el 2010 4,57% 6,50%
Taxa de rendibilitat anual acumulada el 2009  7,68% 10,80%

(*) Rendibilitat associada a la cartera del fons de pensions dels empleats de la Societat Dominant. 



-      - 59

b) Compromisos d'aportació definida 

Així mateix, els imports imputats en el compte de resultats a l'epígraf de Despeses de Personal respecte al 
col·lectiu d'aportació definida, en milers d'euros, al tancament dels respectius exercicis: 

2010 2009

Societat Dominant 1.311 1.065
Bristol Water 466 398
Despesa imputada respecte als plans d'aportació definida 1.777 1.463

18. Compromisos adquirits i contingències

Garanties per finançaments i altres contractes- 

El detall de les garanties més significatives al tancament de 2010 és el següent: 

El 2008, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. va garantir a Société de l'Eau et de 
l'Assainissement d'Oran SPA (SEOR), en atenció al contracte per a la gestió delegada del servei públic 
d'aigua potable i sanejament de la Wilaya d'Orà, tant la bona execució del contracte com la bestreta de la 
facturació a percebre. L'import total avalat és de 2,1 milions d'euros. 

Es manté la garantia de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. per un límit màxim de 97.124,81 
unitats de foment (3,3 milions d’euros) per garantir el fidel compliment del contracte d’operació i manteniment 
de la planta de tractament d’Aguas Servidas La Farfana. 

El desembre de 2009 Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. va assumir el compromís davant de 
Banco Santander de Chile per un límit màxim de 182.510,12 unitats de foment (6,3 milions d'euros) per 
garantir el compliment del contracte quant a la part de construcció del projecte d’Aguas Andinas, S.A. 
“Operació i manteniment de les plantes de tractament d'Aguas Servidas Cuenca Sur y Norte i construcció de 
la planta de tractament d'Aguas Servidas Mapocho”. 

Al març de 2010 Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. ha assumit el compromís davant de Banco 
Santander de Chile per un límit màxim de 86.418 unitats de foment (3,0 milions d’euros) per garantir el 
compliment del contracte quant a l’operació i manteniment del projecte d’Aguas Andinas, S.A. “Operació i 
manteniment de les plantes de tractament d’Aguas Servidas Cuenca Sur y Norte i construcció de la planta de 
tractament d’Aguas Servidas Mapocho”. 

En relació amb les garanties davant les institucions financeres multilaterals, derivades dels seus 
finançaments a societats participades a Argentina, a 31 de desembre la responsabilitat davant del Banc 
Europeu d’Inversions, pel finançament d’Aguas Cordobesas, és de 2,1 milions de dòlars (1,5 milions 
d’euros). 

Agbar garanteix el finançament bancari que rep Aigües Segarra Garrigues per a les obres de la xarxa de 
distribució de regadiu del Sistema Segarra Garrigues i que executa ACSA. A 31 de desembre aquesta 
garantia és de 18,4 milions d'euros (25,7 milions d'euros garantits per Agbar a les entitats bancàries amb les 
quals hi ha formalitzats contractes de compravenda de drets de crèdit futurs, dels quals 7,3 milions d'euros 
estan garantits per ACSA a Agbar mitjançant aval bancari, tal com es va establir a l'acord de compravenda 
d'ACSA al Grup Sorigué). 
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Torre Agbar- 

El propietari de l'edifici denominat ‘Torre Agbar’, ubicat a l'avinguda Diagonal de Barcelona, números 197 a 
211, és la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ‘la Caixa’, qui alhora mantenia un contracte 
d'arrendament financer amb Layetana Inmuebles, S.L. (Societat Unipersonal). Amb data 25 de novembre de 
2004, la Societat Dominant va subscriure un contracte de subarrendament amb Layetana Inmuebles, S.L. 
(Societat Unipersonal) sobre aquest edifici.  

El contracte de subarrendament es va signar per un període mínim de deu anys, renovable  per dos períodes 
addicionals de deu anys cadascun d'ells, amb caràcter  potestatiu per part de la Societat Dominant i amb 
caràcter obligatori per a Layetana Inmuebles, S.L. (Societat Unipersonal). 

En la mateixa data de 25 de novembre de 2004, la Societat Dominant, Layetana Inmuebles, S.L. (Societat 
Unipersonal) i ‘la Caixa’ van subscriure un contracte en què s'establien els supòsits i règims d'execució d'una 
opció de compra i una altra de venda sobre la ‘Torre Agbar’. En aquest sentit, la Societat Dominant 
disposava d'una opció de compra que podia exercir durant el període comprès entre el 15 de novembre de 
2009 i el 15 de novembre de 2014. Per part seva, ‘la Caixa’ podia exercir una opció de venda en el mateix 
termini i condicions que els fixats per a l'opció de compra.   

El preu d'exercici, tant pel que fa a l'opció de compra com a l'opció de venda, es va fixar a 25 de novembre 
de 2004 en 141.713 milers d'euros, actualitzats anualment segons l'índex de preus al consum més cent 
punts bàsics. 

Amb data 28 de desembre de 2006, Layetana Inmuebles, S.L. (Societat Unipersonal) va subscriure una 
pòlissa de cessió d'arrendament financer i garanties amb l'entitat Azurelau, S.L.U., per la qual la primera va 
transmetre a la segona la totalitat dels drets i obligacions dimanants del contracte d'arrendament financer 
sobre la Torre Agbar. Aquesta operació va comptar amb l'aprovació de ‘la Caixa’ en la seva qualitat 
d'arrendadora financera de l'immoble. Com a conseqüència, l'entitat Azurelau, S.L.U va passar a posseir la 
posició de subarrendadora davant de la Societat Dominant. Layetana Inmuebles, S.L., d'altra banda, es va 
mantenir com a responsable solidària davant de la Societat Dominant de totes les obligacions i 
responsabilitats d'Azurelau, S.L.U. 

El 15 de març de 2010, en el marc de l’adquisició de la Torre Agbar, es va perfeccionar la cessió per part 
d’Azurelau, S.L.U. a la Societat Dominant del contracte d’arrendament financer sobre la Torre Agbar 
mitjançant el pagament de 35.264 milers d’euros en efectiu, i la subrogació en aquest contracte 
d’arrendament financer, amb un principal pendent de 130.433 milers d’euros a la data de subrogació. 

Com a resultat d’aquesta operació de cessió, la Societat Dominant ha modificat el tractament comptable de 
la Torre Agbar. Fins aleshores el contracte de subarrendament era considerat comptablement un 
arrendament operatiu. Després de la cessió, la Societat Dominant el considera un arrendament financer, ja 
que tots els drets i obligacions li han estat transferits i així apareix registrat al balanç consolidat al tancament 
de l’exercici 2010 (Notes 8 i 15b). 

19. Situació fiscal

Grup fiscal consolidat 

Sociedad General de Aguas de Barcelona i les seves filials ubicades a Espanya, excepte les sotmeses a la 
normativa foral basca, en les quals posseeix una participació directa o indirecta igual o superior al 75% es troben 
subjectes a l'Impost sobre Societats sota el règim de consolidació fiscal, previst en el capítol VII del text refós de 
la Llei de l’Impost sobre Societats, derivat del Reial Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març, que es va iniciar a 
l'exercici 1993.  Aquest grup de societats resta vinculat a tributar per aquest règim de forma indefinida mentre no 
es renunciï a la seva aplicació. 

Així mateix, també constitueix grup de consolidació fiscal Canaragua Sur, S.A., juntament amb les seves filials 
espanyoles amb participació directa o indirecta igual o superior al 75%. 
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Conciliació entre el resultat comptable i la despesa per Impost sobre Societats meritat 

La despesa per Impost sobre Societats es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, que no 
necessàriament ha de coincidir amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l'impost. 

Tot seguit es detalla la conciliació entre el resultat abans d'impostos i la base comptable de l'impost, i el càlcul de 
la despesa meritada per Impost sobre Societats, en milers d'euros: 

L’impost calculat amb la taxa impositiva a cada país presenta un crèdit fiscal de 5,4 milions d’euros el 2010. Això 
és conseqüència, fonamentalment, que la base comptable de l’impost inclou resultats positius de Xile amb 
tributació a una taxa del 17% que es veuen compensats per resultats negatius amb tributació al 30%, motivats, 
en gran mesura, pel sanejament del fons de comerç de Bristol Water. 

Addicionalment, la despesa per impost sobre beneficis derivat de l’alienació de la participació d’Adeslas el 2010 
és de 99.949 milers d’euros (Nota 4), inclosa la deducció per reinversió de resultats extraordinaris (49.966 milers 
d’euros). 

Les diferents societats estrangeres dependents consolidades per integració global i proporcional calculen la 
despesa per Impost sobre Societats basant-se en les seves respectives legislacions. 

Els principals tipus impositius aplicables són els següents: 

Espanya 30%
Xile  17%
Regne Unit  28%
Xina  25%

A l’exercici 2010 s’ha acordat la reducció del tipus de gravamen al Regne Unit, del 28% actual al 27% a partir de 
l’1 d’abril de 2011. 

La provisió per al pagament de l'Impost sobre Societats es troba registrada a l'epígraf ‘Passius per impost corrent’ 
del balanç consolidat i els imports a cobrar es troben a l'epígraf ‘Actius per impost corrent’. 

Deducció per reinversió 

Les plusvàlues obtingudes a Espanya en l'alienació de determinats actius no corrents gaudeixen del dret a 
practicar una deducció en l'impost sobre societats a condició de reinvertir la totalitat de l'import percebut i de 
mantenir els elements en què es materialitzi aquesta reinversió durant un termini de cinc anys, en el cas de béns 
immobles, o de tres anys, en el cas de béns mobles. 

Al tancament de l'exercici 2010 el detall, en milers d'euros, de les deduccions per reinversió de beneficis 
extraordinaris, comptabilitzades, i de les quals els elements patrimonials objecte de la reinversió encara estan 
obligats a romandre en el patrimoni, és el següent: 

2010 2009

 Resultat abans d’impostos d’operacions continuades 47.878 329.212
 Resultat d’inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació (16.026) (15.654)
 Diferències permanents 13.160 5.698
 Base comptable de l’impost sobre beneficis 45.012 319.256
 Impost calculat amb la taxa impositiva vigent a cada país (5.410) 70.233
 Deducció meritada per reinversió de resultats extraordinaris - (8)
 Altres deduccions meritades (2.359) (3.459)
 Altres 20.651 9.227
 Despesa Impost sobre beneficis d’operacions continuades 12.882 75.993
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Impostos diferits i crèdits fiscals

El detall per als exercicis 2010 i 2009 dels impostos diferits actius i passius, resultants de les diferències 
temporals entre els criteris d'imputació comptables i fiscals de determinats ingressos i despeses, i dels crèdits 
fiscals registrats en els comptes anuals consolidats és, en milers d'euros, el següent: 

El deteriorament del fons de comerç del grup Agbar UK per import de 156.816 milers d’euros (Nota 11) ha 
suposat el registre d’un actiu per impost diferit per import de 37.319 milers d’euros que es presenta compensat 
de la deducció per fons de comerç internacional ja aplicada. 

2010 2009
Actius per impostos difertis:
Fons de pensions  (Societat Dominant) 17.970 23.840
Provisió risc màxim per Inversions a Argentina (Societat Dominant)  35.977 34.306
Provisió depreciació cartera Argentina (Societat Dominant) - 290
Assignació de valor en adquisició del Grup Agbar UK 6.505 6.069
Deteriorament fons de comerç del Grup Agbar UK 21.175                    -
Grup Xile 43.032 26.149
Grup Sorea 15.117 8.262
Altres Resta 30.903 26.400

170.679 125.316
Crèdits fiscals:
Deduccions per reinversió (Societat Dominant)  70.073 40.764
Crèdits fiscals 686 1.151

70.759 41.915
Total Impostos anticipats i crèdits fiscals: 241.438 167.231
Amortització fiscal accelerada al Grup Agbar UK 69.594 64.793
Assignació de valor en adquisició del Grup Agbar UK 11.739 11.299
Assignació de valor en adquisició del Grup Aguas Andinas 80.266 72.059
Assignació de valor en adquisició del Grupo Aigües de Cabrera 2.010 2.039
Amortització fiscal accelerada (Societat Dominant)  3.988 4.361
Deducció Fons de Comerç del Grup Agbar UK (Societat Dominant) - 12.706
Altres 42.692 25.186
Total Impostos diferits: 210.290 192.444

Efecte en quota

Exercici de 
generació de les 

rendes

Rendes acollides a 
reinversió (milers 

d’euros)
Import de la deducció 

(milers d’euros)
Data de la 
reinversió

Import de la 
reinversió

Data de venciment 
de l’obligació de 

permanència

2005 4.194 839 2006 9.401 2011

2006 15.522 3.105 2006 22.156 2011

2006 26.286 15.434 2009 757 2012

2007 58.821 8.529 2007 94.425 2012

2007 21.706 3.147 2008 39.303 2011

2007 31.636 4.587 2008 57.285 2013

2007 49.802 7.358 2009 90.046 2012

2007 36.760 5.371 2009 66.602 2014

2008 336 40 2008 37.371 2013

2008 2.789 335 2009 5.820 2012

2008 16 2 2009 18 2014

2009 7 5 2009 153 2012

2010 195.110 18.560 2010 209.725 2013

2010 37.026 3.522 2010 39.799 2015

2010 407.083 38.724 2011 i següents 437.576 -

Total 887.095 109.559 1.110.437
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El moviment produït durant els exercicis 2010 i 2009 en els epígrafs d’“Actius per impost diferit” i “Passius per 
impost diferit” és el següent, en milers d’euros: 

L’increment dels actius per impostos diferits en l’exercici 2010 recull la deducció per reinversió generada en 
l’alienació d’Adeslas i l’impost anticipat generat pel deteriorament del fons de comerç de Bristol Water prèviament 
esmentats en aquesta Nota. 

Exercicis oberts a inspecció fiscal 

Les societats espanyoles del grup Agbar tenen, en general, oberts a inspecció fiscal els últims quatre exercicis, si 
bé les que formen part del grup fiscal consolidat la societat dominant de les quals és Sociedad General de Aguas 
de Barcelona S.A., tenen obert a inspecció fiscal l’Impost sobre Societats des de l’exercici 2005, inclòs. No 
obstant això, aquest termini pot variar en el cas de societats sotmeses a altres normatives fiscals. Els 
Administradors de la Societat Dominant no esperen que, com a conseqüència d'una eventual inspecció sobre 
aquests exercicis, es posin de manifest impactes rellevants no considerats en la formulació d’aquests comptes 
anuals.

20. Ingressos i despeses d'explotació

a) Honoraris d'auditoria 

Tot seguit es detallen els honoraris relatius a tots els serveis prestats pels auditors dels comptes anuals de 
les diferents societats que componen el grup durant els exercicis 2010 i 2009, en milers d'euros: 

(*) Auditor principal i altres entitats vinculades. 

Auditor 
principal (*)

Altres auditors 
de filials

Auditor 
principal (*)

Altres auditors 
de filials

Serveis d’auditoria 954 686 1.550 183

Altres serveis professionals 118 694 968 9

Operacions en Continuïtat 1.072 1.380 2.518 192

Serveis d’auditoria - - 285 265

Altres serveis professionals - - 273 121

Operacions en Discontinuïtat - - 558 386

Serveis d’auditoria 954 686 1.835 448

Altres serveis professionals 118 694 1.241 130

Total Agbar 1.072 1.380 3.076 578

2010 2009

Saldo a 1 de 
gener

Operacions 
discontinuades

Variacions de 
perímetre o 
mètode de 

consolidació

Diferències de 
conversió

Addicions/ 
disminucions i 

traspassos
Saldo a 31 de 

desembre

Actius per Impostos Diferits:
Exercici 2010 167.231 - - 4.839 69.368 241.438
Exercici 2009 155.845 (5.855) 867 1.998 14.376 167.231
Passius per Impostos Diferits:
Exercici 2010 192.444 - - 18.757 (911) 210.290
Exercici 2009 146.087 (10.409) 1.283 14.674 40.809 192.444
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b) Despeses de personal 

La composició de les despeses de personal dels exercicis 2010 i 2009 és la següent, en milers d'euros: 

La plantilla mitjana consolidada d’Agbar, en els exercicis 2010 i 2009, considerant el mètode i el percentatge 
d'integració aplicat en l'elaboració dels comptes anuals consolidats ha estat el següent: 

2010 2009

Plantilla consolidada mitjana  Agbar  10.684 10.425

La plantilla agregada d’Agbar al tancament de l’exercici, sense considerar el mètode ni el percentatge 
d'integració aplicat en l'elaboració dels comptes anuals consolidats, distribuït per categories i sexes ha estat 
el següent:  

2010 2009
Nombre d'empleats Homes Dones TOTAL Homes Dones TOTAL 

Societat Dominant i societats del Grup i multigrup: 
Personal titulat  1.336 588 1.924 1.428 612 2.040
Caps intermedis i encarregats  1.132 286 1.418 1.042 261 1.303
Oficials  3.928 936 4.864 3.645 969 4.614
Ajudants i auxiliars  1.742 718 2.460 1.749 703 2.452

8.138 2.528 10.666 7.864 2.545 10.409
Societats associades:  
Personal titulat 994 665 1.659 896 562 1.458
Caps intermedis i encarregats  457 141 598 393 128 521
Oficials  1.957 472 2.429 1.992 591 2.583
Ajudants i auxiliars   873 286 1.159 958 292 1.250

4.281 1.564 5.845 4.239 1.573 5.812
Total  12.419 4.092 16.511 12.103 4.118 16.221

Les dades de plantilla mitjana consolidada i plantilla agregada al tancament de l’exercici no inclouen, ni el 
2010 ni el 2009, la plantilla del segment de salut que es presenta en discontinuitat. 

c) Contractes de lloguer 

La despesa per arrendaments operatius reconegut en els comptes de resultats dels exercicis 2010 i 2009 és 
de 23,7 i 30,6 milions d'euros, respectivament. En el cas de la Torre Agbar la despesa per lloguer ha estat 
d’1,7 i 11,1 milions d'euros en els exercicis 2010 i 2009, respectivament. 

Els compromisos per arrendaments operatius pendents de pagament i no cancel.lables desglossats per 
venciments són els següents, expressats en milers d'euros: 

2010 2009

 Venciment 1 any 7.047 26.735

 Venciment 5 anys 32.406 69.739

 Venciment posterior a 5 anys 72.274 51.293

2010 2009

Sous i salaris 320.982 302.958

 Càrregues socials 80.442 70.243
Altres despeses de personal 13.107 18.987
Total 414.531 392.188
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21. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat

El detall del resultat per deteriorament d'actius a 31 de desembre de 2010 i 2009 és el següent, en milers 
d'euros: 

En l’exercici 2010 els deterioraments més rellevants corresponen, principalment, al sanejament del fons de 
comerç de Bristol Water, i a ajustos en el valor net comptable de la Torre Agbar. 

En el cas de Bristol Water, a causa d’un canvi en les estimacions de l’evolució de la companyia s’ha posat de 
manifest un deteriorament de valor del fons de comerç de 156.816 milions d’euros. 

En l’exercici 2010, Agbar ha arribat a un acord amb la societat patrimonial Azurelau, S.L.U. per adquirir la Torre 
Agbar a un preu de 165 milions d’euros, que venia determinat pels contractes de les respectives opcions de 
compra i venda firmats en l’exercici 2004 (Nota 18). Al tancament de l’exercici s’ha ajustat el valor net comptable 
de la torre en 43.987 milers d’euros d’acord amb valoracions externes (Nota 8).

22. Ingressos i despeses financers

El desglossament per naturalesa del resultat financer a 31 de desembre de 2010 i 2009 és el següent, en milers 
d'euros: 

2010 2009

Ingressos per participació en capital fora del grup 325 162

Ingressos financers amb empreses associades 1.112 971

Ingressos financers amb empreses fora del grup 31.575 49.469

Diferències positives de canvi 2.649 4.902

Ingressos Financers 35.661 55.504

Despeses financeres amb empreses associades (14) (42) 

Despeses financeres amb empreses fora del grup (107.201) (78.980)

Diferències negatives de canvi (1.778) (5.617)

Despeses Financeres (108.993) (84.639)

Total Ingressos i Despeses financeres (73.332) (29.135)

pèrdues benefici pèrdues benefici

 Deteriorament:

  D’immobilitzat intangible 27 (474)

  D’immobilitzat material (44.093) (87) 

  Del Fons de Comerç (158.299) (811)

(202.392) 27 (1.372) -

 Resultat per alienacions:

  D’immobilitzat intangible - 150 (66) 247

  D’immobilitzat material (1.047) 2.930 (2.861) 4.826

(1.047) 3.080 (2.927) 5.073

TOTAL 

2010 2009

(200.332) 774
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A 31 de desembre de 2010 i 2009, l’epígraf “Ingressos financers amb empreses fora del grup” recull 
principalment els interessos meritats pels dipòsits bancaris realitzats per la Societat Dominant. 

Les despeses financeres del grup corresponen principalment als interessos meritats pels préstecs i pòlisses de 
crèdit contractats. 

23. Deteriorament i resultat per alineacions d’instruments financers

El detall del resultat obtingut per la venda d'actius en els exercicis 2010 i 2009 és el següent, en milers d’euros: 

El deteriorament recull sanejaments associats a contractes i a finançaments el valor dels quals no s’estima 
recuperable.

24. Benefici per acció

El càlcul del benefici per acció bàsic dels exercicis 2010 i 2009 és el següent:  

El càlcul del benefici per acció diluït coincideix amb el bàsic en ambdós exercicis.  

Total
Activitats 

continuades Total
Activitats 

continuades

Resultat net atribuït a la Societat dominant
 (milers d’euros) 310.942 (84.325) 166.777 128.055

Mitjana ponderada del nombre d’accions
ordinàries 141.473.630 141.473.630 149.641.707 149.641.707

Benefici per acció bàsic (euros) 2,20 (0,60) 1,11 0,86

20092010

Pèrdues Benefici Pèrdues Benefici

Deteriorament: (22.307) (6.149) 

Resultat per alienacions:

   Participacions de capital empreses del grup - 12.759 - -

   Participacions de capital empreses fora del grup (886) - (65) 916

(23.193) 12.759 (6.214) 916

TOTAL 

2010 2009

(10.434) (5.298)
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25. Transaccions amb parts vinculades

Les operacions realitzades amb parts vinculades durant l'exercici 2010 són pròpies del tràfic ordinari i han estat 
realitzades en condicions normals de mercat. 

A.  Accionistes significatius 

a) Dividends distribuïts a accionistes significatius de la Societat Dominant 

Tot seguit es detalla el pagament als accionistes significatius de Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A. del dividend brut amb càrrec a resultats de l’exercici 2009, fet efectiu a partir del 29 
de juny de 2010, en milers d’euros: 

Amb càrrec a beneficis de l’exercici 
2009

Complementari 
 Hisusa, Holding de Infraestructuras y 
Servicios Urbanos, S.A. 65.801

 Suez Environnement España, S.L. 23.334

b) Operacions realitzades amb el Grup GDF-Suez 

R+i Alliance, Société par Actions Simplifiée, va ser creada el gener de 2005 amb l'objectiu de definir,  
finançar i coordinar l'execució de programes de recerca i desenvolupament d'interès comú per a empreses 
del cicle integral de l'aigua, i està participada, entre d'altres, per Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A. en un 25%, i per les principals companyies filials i associades de Suez Environnement. Les aportacions 
realitzades a l’exercici 2010 per Agbar a aquesta entitat en concepte de contribució al cost de recerca han 
estat de 2.163 milers d’euros (1.926 milers d'euros a l’exercici anterior).  

Addicionalment, a l’exercici 2010 Agbar ha prestat al Grup GDF-Suez serveis de coordinació i 
desenvolupament de projectes de R+D per un import de 2.636 milers d’euros (3.615 milers d'euros el 2009) 
i, en sentit contrari, ha rebut serveis del grup GDF-Suez pel mateix concepte per un import de 623 milers 
d'euros (514 milers d’euros el 2009). 

c) Operacions realitzades amb el Grup ‘la Caixa’ 

De finançament 

A 31 de desembre de 2010, Agbar té contractades amb ‘la Caixa’ les següents operacions de finançament: 

• Préstecs atorgats per import de 340,9 milions d’euros (387,1 milions d’euros al tancament de desembre 
de 2009) tots amb venciment superior a 1 any. 

• Línies de crèdit amb un límit total de 271,9 milions d’euros, dels quals a aquesta data s’estaven utilitzant 
milions 195,9 milions (269 milions d’euros i un saldo utilitzat de 138,0 milions d’euros al tancament de 
desembre de 2009). El gruix d’aquestes línies venç el 2012. 

• Línies d'avals per un import de 132,9 milions d'euros, dels quals a aquesta data s'estaven utilitzant 61,5 
milions d'euros (160,2 milions d'euros i un saldo utilitzat de 70,8 milions d'euros al tancament de 
desembre de 2009). 

• Leasing per import de 126,8 milions d’euros i venciment el 2024. Al març de 2010, la Societat Dominant 
es va subrogar en el contracte d’arrendament financer sobre la Torre Agbar subscrit el 2001 per 
Layetana Inmuebles, S.L. i subrogat posteriorment a Azurelau S.L.U. 

• Cobertures de tipus d'interès per import de 36,5 milions d'euros (20 milions d’euros al tancament de 
desembre de 2009) i venciment el 2015, 2018 i 2024. 
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• Cobertures en divises per un import de 29,4 milions d'euros (37,6 milions d'euros al tancament de 
desembre de 2009), totes elles amb venciment el 2011. 

• Dipòsits constituïts i altres posicions de tresoreria a curt termini, per un import de 330 milions d'euros 
(371 milions d'euros al tancament de desembre de 2009).  

Les operacions financeres més rellevants amb “la Caixa” es troben concentrades a la Societat Dominant. El 
2010 han donat lloc a la meritació de 7,9 milions d’euros de resultats financers negatius provinents 
d’interessos meritats del préstec, utilització de la pòlissa de crèdit, leasing de la Torre Agbar i liquidació de 
derivats. 

‘la Caixa' és una de les principals entitats pel que fa a les operatives relacionades amb els cobraments i 
pagaments d’Agbar. 

Torre Agbar

El propietari de l'edifici denominat ‘Torre Agbar’, ubicat a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, números 197 a 
211, és la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ‘la Caixa’. Amb data 15 de març de 2010, la Societat 
Dominant s’ha subrogat en el contracte d’arrendament financer que ostentava l’entitat Azurelau S.L.U fins 
llavors (Nota 18). 

Pensions

La Societat Dominant basant-se en la normativa vigent, té exterioritzats els seus compromisos de pensions a 
través d'un pla de pensions i d'unes pòlisses d'assegurança complementària. La seva entitat gestora, 
responsable de l'administració i gestió sota la supervisió de la Comissió de Control és la societat Vidacaixa, 
S.A., de Seguros y Reaseguros, i l'entitat dipositària del Fons és així mateix ‘la Caixa’. 

Les aportacions efectuades per la Societat Dominant en cobertura dels compromisos durant l'exercici 2010 
són de 2.792 milers d'euros. A l’exercici 2009 aquestes aportacions eren de 7.379 milers d’euros. 

Així mateix, a 31 de desembre de 2010, l'import que figura en el Pla de Pensions com a drets consolidats 
dels partícips és de 47.290 milers d’euros (50.849 milers d'euros, al tancament de l’exercici 2009), les 
provisions matemàtiques de les pòlisses d'assegurança contractades pel Pla de Pensions per assegurar el 
pagament de les rendes als beneficiaris, com també el premi de jubilació, són de 139.477 i 4.084 milers 
d’euros, respectivament (140.543 milers d’euros i 4.055 milers d'euros, respectivament, al tancament de 
l’exercici 2009). L'import de les provisions matemàtiques de les pòlisses d'assegurança complementàries 
contractades per la Societat Dominant és de 6.890 milers d’euros per al personal actiu (21.045 milers d'euros 
a l’exercici 2009) i de 13.603 milers d’euros per als beneficiaris (10.295 milers d'euros a l’exercici 2009). 

Venda d’Adeslas

Al gener de 2010, després de l’acord adoptat per la Junta Extraordinària d’Accionistes de Sociedad General 
de Aguas de Barcelona, S.A. de data 12 de gener de 2010 es va subscriure l’acord definitiu en virtut del qual 
la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. s'ha compromès a vendre a Criteria CaixaCorp, S.A. per 
un preu de 687,1 milions d'euros la totalitat de les accions de la Compañía de Seguros Adeslas, S.A. de les 
quals era titular, representatives del 54,78% del capital social d'aquesta societat. 

El tancament d’aquest operació es va produir el 7 de juny de 2010. 

B.  Administradors i directius 

La informació sobre remuneracions d’Administradors i Alta Direcció és la que consta a les Notes 27 i 28, i no 
s’inclou aquí a efectes d’evitar reiteracions. 
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C. Altres entitats del grup Agbar 

Durant l'exercici 2010 no s'han realitzat operacions significatives intragrup que no s'hagin efectuat en 
condicions normals de mercat. Totes les operacions intragrup que suposen un ingrés i una despesa, o bé 
saldos a cobrar i a pagar, com també els resultats que es produeixin a causa d’aquestes operacions 
intragrup s'eliminen d'acord amb la normativa de consolidació en vigor. 

26. Comentaris sobre l'estat de fluxos d’efectiu consolidats

La reducció de l'epígraf “Efectiu i altres actius líquids equivalents” en 353,8 milions d'euros de l'exercici 2010 
respecte de 2009 (sense tenir en compte la contribució del segment de salut en ambdós exercicis) és 
conseqüència de l'activitat inversora del grup (-384,4 milions d'euros), i del flux de les activitats de finançament   
(-264,4 milions d'euros). En sentit contrari, s’han generat entrades de fluxos d'activitats d’explotació per valor de 
+287,7 milions d'euros.  

L'activitat inversora del grup inclou les inversions realitzades i desemborsades a l'exercici (-560,5 milions d'euros) 
i les desinversions (+696,5 milions d'euros) que recullen, principalment, l’alienació de la participació a Adeslas 
per import de 687,1 milions d’euros. Del total d'inversions d'Agbar, 138,4 milions d'euros corresponen a 
immobilitzat intangible, 331,3 a immobilitzat material i 90,8 milions d'euros a l'adquisició d'empreses i altres actius 
financers.   

Les sortides de fluxos d’activitats de finançament per import de 264,4 milions d’euros recullen, entre d’altres,  la 
liquidació de l’OPA d’exclusió (273,1 milions d’euros), el pagament de dividends per part de la Societat Dominant 
(90,0 milions d’euros) i el pagament de dividends a socis minoritaris (128,9 milions d’euros). 

27. Retribucions i compromisos amb l’Alta Direcció

La retribució a l’Alta Direcció d’Agbar, durant els exercicis 2010 i 2009, ha estat de 9.622 i 7.406 milers d'euros, 
respectivament. 

En el context de l’operació de presa de control d’Agbar per part de Suez Environnement España, S.A. i la venda 
de la participació que Agbar tenia en la Compañía Adeslas, el Consell d’Administració celebrat el 26 de març de 
2010, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de la mateixa data, va aprovar la liquidació 
anticipada del Programa d’Incentiu Vinculat a la Marxa de la Compañía durant el període 2009-2010, “IVMC 
2009-2010”. En la retribució de l’exercici 2010 s’inclou l’import d’aquesta liquidació anticipada. Així mateix, 
l’import de retribució inclou el 2010 compensacions satisfetes per la rescissió de la relació laboral amb membres 
de l’Alta Direcció. 

El "IVMC 2009-2010" és un programa d’incentius biennal referenciat a l’assoliment d’objectius de creixement de 
la xifra de negocis consolidada, del resultat net recurrent consolidat i del ROCE durant el període 2009-2010, 
agafant com a referència el Pla Estratègic formulat per Agbar per al període 2008-2011 i que va ser aprovat pel 
Consell d’Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions a la seva sessió del 3 d’abril 
de 2009. 

Les obligacions meritades en matèria de compromisos de pensions amb l'Alta Direcció d'Agbar a 31 de 
desembre de 2010 i 2009, que estan cobertes a través de plans de pensions i de pòlisses d'assegurança 
contractada per a aquesta finalitat, són de 794 i 6.821 milers d'euros, respectivament. Durant els exercicis 2010 i 
2009, la Societat Dominant ha aportat a aquests plans i pòlisses i ha satisfet compromisos de pensions associats 
a rescissions laborals per import de 2.643 i 1.005 milers d'euros, respectivament. 
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28. Informació del Consell d'Administració

a) Retribucions i compromisos amb els membres del Consell d’ Administració 

L’import de les retribucions meritades durant els exercicis 2010 i 2009 pels membres del Consell 
d'Administració de la Societat Dominant, ha estat de 2.756 i 1.658 milers d'euros, respectivament. Les dietes 
i atencions estatutàries meritades pels membres d’aquest Consell d'Administració han estat en els exercicis 
2010 i 2009 de 1.326 i 2.627 milers d'euros, respectivament. En tots els casos, les retribucions es refereixen 
a les funcions dels membres del Consell d'Administració de la Societat Dominant, tant per l'exercici del 
càrrec en aquesta Societat Dominant com en les diferents societats del grup i associades.  

En l’import de retribucions percebudes pels membres del Consell d’Administració en els exercicis 2010 i 
2009 no s’inclouen 374 i 1.084 milers d’euros, corresponents a la liquidació del IVMC 2009-2010 i el PERD 
2009, respectivament, indicats a la nota anterior. 

Les obligacions meritades en matèria de compromisos de pensions amb els membres antics i actuals del 
Consell d'Administració de la Societat Dominant a 31 de desembre de 2010 i 2009, que estan cobertes a 
través de plans de pensions i pòlisses contractats per a aquesta finalitat, són de 3.853 i 14.570 milers 
d'euros. Durant els exercicis 2010 i 2009, la Societat Dominant ha aportat a aquests plans i pòlisses 13 i 411 
milers d'euros, respectivament, en concepte de cobertura de compromisos.  

b) Informació conforme als articles 229 i 230 del Text refós la Llei de Societats de Capital. 

En relació a si durant l'exercici 2010 els Consellers de la Societat Dominant han participat en el capital, han 
exercit càrrecs o funcions en altres societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat del 
que constitueix l'objecte social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, o si han realitzat, per compte 
propi o aliè, aquest gènere d'activitat, es pot informar el següent, d’acord amb les dades disponibles 
comunicades pels propis Consellers. 

a) No han participat en el capital, ni han exercit càrrecs o funcions els Consellers següents: 

El Sr. Isidre Fainé Casas 

b) Sí que han participat en el capital i/o han exercit càrrecs o funcions els Consellers que tot seguit es 
relacionen, tot això amb el detall següent: 
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Nom /Denominació social 
del conseller Societat Activitat %

participació 
Càrrec o funcions 

Sr. Àngel Simon Grimaldos Suez Environnement Company, S.A. 
Aigua i 
Tractament de 
residus  

0,00% (fins al 
19/gener/2010) Conseller (fins al 8/gener/2010) 

SUEZ ENVIRONNEMENT 
ESPAÑA, S.L. (persona física 
representant Sr. Jean-Louis 
Chaussade) 

Degrémont, S.A. Aigua 99,99%  ----------

Ondeo Industrial Solutions, S.A. 
(España) Aigua 100% ----------

Sita Netherlands, Dutch private 
limited liability company 

Tractament de 
residus 25,00% Managing Director  

Sr. Gérard Mestrallet 
GDF Suez, S.A.  

Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

0,00% President – Chief Executive 
Officer     

Suez Environnement Company, S.A. 
Aigua i 
Tractament de 
residus  

0,00% President  

Sr. Bernard Guirkinger 

GDF Suez, S.A. 
Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

0,00%  ----------- 

Suez Environnement Company, S.A. 
Aigua i 
Tractament de 
residus  

0,00% ------------

Suez Environnement, S.A.S 
Aigua i 
Tractament de 
residus  

-----------

DGA en charge de la 
coordination des activités Eau 
,R&D, Développement durable 
(empleat)  

Sita France, S.A. 
Aigua i 
Tractament de 
residus  

----------- Conseller (fins al 
26/gener/2010) 

Société des Eaux de Marseille, S.A. Aigua ------------ Conseller (fins al 
22/març/2010) 

Lydec, S.A. Aigua ------------ Conseller  
Société des Eaux du Nord, S.A. Aigua --------- Conseller  

Degrémont, S.A. Aigua --------- Conseller  

R+I Alliance, S.A.S.  Aigua --------- Conseller  

Sr. Yves de Gaulle 

GDF Suez,S.A.  
Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

--------- Director Secretari General 

Degrémont, S.A. Aigua --------- Conseller  

Sr. Gérard Lamarche  
GDF Suez, S.A. 

Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

--------- Vicepresident executiu - Chief 
Financial Officer  

Suez Environnement Company, S.A. 
Aigua i 
Tractament de 
residus  

0,00% Conseller  

Sr. Manuel Raventós Negra SegurCaixa Holding, S.A. Assegurances --------- Conseller  

La societat del grup Suez Environnement, Suez Environnement, S.A.S. titular al 96,67% de Suez 
Environnement España, S.L., Conseller de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., és titular 
d’accions representatives del 33,02% del capital social d’Aguas de Valencia, S.A. 
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El Sr. Àngel Simon Grimaldos ha exercit els següents càrrecs o funcions en altres societats i entitats del 
grup Agbar, controlat per Suez Environnement Company, a través de la seva filial Suez Environnement 
España, S.L., amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A.  

Conseller Societat Activitat Càrrec o funcions 

Sr. Àngel Simon Grimaldos 

Aguas Municipalizadas de 
Alicante, Empresa Mixta  Cicle integral de l’aigua Conseller (fins al 16/juny/2010) 

Empresa Mixta de Aguas 
Residuales de Alicante, S.A Depuració Conseller (fins 16/juny/2010) 

Aquagest Andalucía, S.A. Cicle integral de l’aigua Conseller 
Aqua Ambiente Servicios 
Integrales, S.A. 

Proveïment i depuració 
d’aigua President 

Inversiones Aguas 
Metropolitanas, S.A.  (Xile) Holding Director Titular 

Aqua Development 
Network, S.A.  

Prestació de serveis de 
formació President 

Aquagest Services 
Company, S.A. 

Prestació de serveis 
d’aprovisionament, 
logística i serveis 
informàtics  

President  
President executiu (fins al 
7/setembre/2010)  

Aquagest Solutions, S.A Prestació de serveis 
informàtics President 

Fundació Agbar, Centre 
d’Estudis i Investigació del 
Medi Ambient 

Fundació President 

CETaqua, Centro 
Tecnológico del Agua. Fundació President 

El Sr. Àngel Simon Grimaldos ha exercit el càrrec de Conseller a Compañía de Seguros Adeslas, S.A. 
fins al 7 de juny de 2010, data en què la Societat Dominant va vendre la seva participació a Adeslas. 

c) El Sr. Jean-Louis Chaussade, persona física representant del Conseller Suez Environnement España, 
S.L., sí ha participat en el capital i/o exercit càrrecs o funcions en societats amb el mateix, anàleg o 
complementari gènere d’activitat del que constitueix l’objecte social de Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A., tot això amb el detall següent: 

Societat Activitat %
Participació Càrrec o funcions 

GDF Suez, S.A.. 
Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

0,00% ----------

Suez Environnement Company, S.A.  Aigua i Tractament 
de residus 0,00% Conseller – Director General  

Lyonnaise des Eaux France, S.A. Aigua -------- President  
Société des Eaux de Marseille, S.A. Aigua -------- Conseller (fins al 22/març/2010) 

Sita France, S.A. Aigua i Tractament 
de residus 

-------- President (des del 26/gener/2010) 

Acea Spa (Itàlia) Energia, Aigua  -------- Conseller 

d) Cap dels Consellers, que han estat relacionats en els apartats a), b) i c) anteriors ha realitzat, per 
compte propi o aliè, el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat del que constitueix l'objecte 
social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A.  
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29. Informació sobre medi ambient

A 31 de desembre de 2010 i 2009, la Societat Dominant i algunes societats del grup Agbar tenen elements en el 
seu immobilitzat, la finalitat dels quals és ajudar a la minimització de l'impacte mediambiental i la protecció i 
millora del medi ambient. El detall d’aquests elements i el seu valor net comptable al tancament de l'exercici és el 
següent, en milers d'euros:  

Durant els exercicis 2010 i 2009, Agbar ha produït diverses despeses amb l'objectiu de protecció i millora en 
aquest àmbit. 

Les despeses corresponents a les activitats recurrents de manteniment sumen un total de 4.594 i 4.011 milers 
d'euros, respectivament. 

D'altra banda, la Societat Dominant ha realitzat diverses aportacions a fundacions i societats de recerca 
relacionades amb aspectes mediambientals, destacant: 

 Aportacions a la Fundació Agbar per un import total de 4.661 i 4.460 milers d'euros, en els exercicis 2010 i 
2009, respectivament. Aquesta fundació dedica una part significativa del seu pressupost anual a projectes 
relacionats amb la protecció i millora del medi ambient. 

 Aportacions als exercicis 2010 i 2009 a R+I Alliance per un import de 2.163 i 1.926 milers d'euros, 
respectivament. 

 Aportacions als exercicis 2010 i 2009 a CETaqua per un import de 1.128 i 3.030 milers d'euros, 
respectivament. 

Així mateix, la Societat Dominant lidera el projecte Sostaqua, dedicat al desenvolupament de tecnologies a fi 
d'aconseguir l'autosostenibilitat del cicle urbà de l'aigua. 

Les societats del grup Agbar disposen de pòlisses d'assegurances, com també de plans de seguretat que 
permeten assegurar raonablement la cobertura de qualsevol possible contingència que es pugui derivar de la 
seva actuació mediambiental. 

30. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats als proveïdors

(Disposició addicional tercera "Deure d’informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol) 

Agbar compleix amb els terminis màxims de pagament derivats de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. Al tancament de 
l’exercici 2010 no hi ha cap saldo significatiu pendent de pagament als seus proveïdors, entesos com a creditors 
comercials inclosos en el passiu corrent del balanç, per deutes amb subministradors de béns o serveis, que 
acumuli un ajornament superior al termini legal de pagament que li correspongui. 

2010 2009

Pla millor rendiment xarxa (Sgab) 13.337 12.571

Planta Tractament llots (Xile) 6.733 6.183

Planta solar Santa Pola (Aq. Levante) 5.513 5.824

Planta tractament fangs ETAP St. Joan Despí (Sgab) 2.775 3.077

Dipòsits de combustible (Agbar UK) 1.821 1.816

Planta Tractament llots (Agbar UK) 1.776 1.707

Dessaladora Alfaz Pi y Teulada (Aq.Levante) 1.056 1.425

Planta neutralizació gas clor (Xile) 397 380

Altres 6.674 6.169

Total 40.084 39.152
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31. Fets posteriors

Des del 31 de desembre de 2010 fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals consolidats, no s'han 
produït fets rellevants addicionals que requereixin l'aplicació o modificació del seu contingut. 

32. Formulació i aprovació dels comptes anuals

Els comptes anuals consolidats de l'exercici 2010 han estat formulats pel Consell d'Administració de la Societat 
Dominant i se sotmetran a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes de Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, S.A., i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per part seva, els comptes anuals 
consolidats d’Agbar corresponents a l'exercici 2009 van ser aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes 
de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. celebrada el 28 de juny de 2010.  
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Sociedad General de Aguas de Barcelona 
i Societats Participades que formen el grup Agbar 

Annexos als Comptes Anuals Consolidats 
corresponents a l’exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2010 
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Annex I 

SOCIETATS GRUP 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 
Capital 

Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

NACIONAL
* Agbar, S.A. Sociedad Unipersonal F 61 47 (16)  92 - 100 -

Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona 

* Agbar Global Market, S.A., Sociedad Unipersonal F 5.054 14.669 94 19.813 - 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Agbar Mantenimiento,S.A. F 2.193 1.109 3.967 - - - 100
Cuzco, nº 26-28, Nave 1 
08030 Barcelona 

* Agbarex S.L., Sociedad Unipersonal F 9.210 64.503 1.182 18.418 32.168 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aguas de Albacete, S.A. 7.500 1.200 718 - - - 74
Avda Isabel la Católica, 4 bajos 
02005 Albacete 

*** Aguas de Avilés, S.L. 3.000 (86)  (273) - - - 74
La Cámara , 21 
 33401 Avilés 

* Aguas de Levante, S.A. (ADL) F 1.688 775 (404) 2.660 221 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aguas de Valladolid, S.A. F 12.000 (2.118)  (349) - - - 100
General Ruiz, 1 
47004 Valladolid  

** Aguas del Arco Mediterráneo, S.A. 1.803 3.326 2.319 - - - 74
Caballero de Rodas, 22   
03180 Torrevella - Alacant 

** Aguas Término de Calvià, S.A. F 150 1.285 110 - - - 80
Gran Via Puig de Castellet, 1 
Complejo Boulevard, Bloque 3,  local 2 
Santa Ponça 
07180 Calvià (Mallorca) 

*** Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A. 6.844 1.217 506 - - - 48
(ASTOSAM) 
Federido Alba, nº 7 
29620 Torremolinos 

** Aigua de Rigat, S.A. 666 2.975 934 - - - 69
Comarca, 47  
08700 Igualada (Barcelona) 

** Aigües Sant Pere de Ribes, S.A. F 1.000 347 280 - - - 97
Onze de setembre, 4 bjs. Drcha. 
08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona) 

** Anaigua, Companyia d'Aigües de l'Alt F 767 (199) 63 - - - 100
Penedès i l 'Anoia, S.A., Societat Unipersonal 
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

* Aqua Ambiente Servicios Integrales,  S.A. F 20.500 7.733 (1.833)  33.706 - 100 -
Santa Leonor, nº 39 
Madrid 

* Aqua Development Network,  S.A. F 60 (2)  355 60 - 100 -
Paseo de la Castellana, nº 259C, pl.31 sur Torre de Cristal ,
Madrid 

** Aquagest Andalucía, S.A. 82.151 16.353 7.867 - - - 50
Luís de Morales, 32 Ed. Forum planta 4ª 
 41018 Sevilla 

*** Aquagest Extremadura, S.A.  14.736 964 672 - - - 55
 San Pedro de Alcantara, 2 
 10003 Cáceres 

* Aquagest Levante, S.A. F 11.055 7.000 14.927 6.738 16.755 100 -
Los Doscientos, 6,  Entlo. C,  esc. Izqda 
03007 Alacant 

** Aquagest Medio Ambiente, S.A.  F 26.386 631 674 - - - 100
Avda.Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

* Aquagest Región de Murcia, S.A. F 8.085 9.517 5.294 16.059 6.786 100 -
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3 
30008 Múrcia 

* Aquagest Services Company, S.A. F 5.121 6.436 2.952 10.307 858 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aquagest Soluciones Industriales, S.A. F 100 180 (180) - - - 100
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Aquagest Solutions, S.A. F 6.800 (222) 3.194 - - - 100
Av.Diagonal, 211 
08018 Barcelona 

** Aquagest, Promoción Técnica y F 29.482 42.040 6.782 - - - 100
Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A. 
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, S.A.  100 2 6 - - - 66
Avilés de Taramancos, 6 
32002 Ourense 

*** Canaragua, S.A.  F 2.403 76.125 (9.025)  - - - 100
Avda. Manuel Hermoso Rojas, 4, 1ª Oficinas 6-7 
38003 Sta. Cruz de Tenerife 

****
* Canaragua Medioambiente, S.A. 962 284 1.100 - - - 100

León y Castillo, nº 54, 1ª planta 
Las Palmas de Gran Canaria 

**** Canaragua Sur, S.A. 94 303 1.201 - - 100 -
León y Castillo, nº 54, 1ª planta 
Las Palmas de Gran Canaria 

* CETaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación Privada 500 - - - - 80 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Comagua, Comercial de Aguas S.A.  F 1.710 5.492 2.180 - - - 100
Alona, 31 
03007 Alacant 

** Construccions i Rebaixos, S.L. F 61 732 487 - - - 100
Comarca, 47  
08700 Igualada (Barcelona) 

****
* Eioch Explotaciones, S.L. 150 277 (107) - - - 100

León y Castillo, nº 54, 1ª planta 
Las Palmas de Gran Canaria 

* Fundació Agbar, Centre d'Estudis  1.022 68 - - - 100 -
i Investigació del Medi Ambient 
Ctra. Sant Joan Despí, núm. 1 
08940 Cornellà de Llobregat 

**** IELAB Calidad, S.L. F 3 - 345 - - - 100
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Ingeniería, Tecnología y Servicios del Agua y  F 301 193 201 - - - 100
Medio Ambiente, S.L., Sociedad Unipersonal (SEDELAM) 
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3 
30008 Múrcia 

* Interagua, Servicios Integrales del Agua, S.A., Sociedad Unipersonal F 774 11.564 2.270 35.540 - 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A. 2.000 (679) (303) - - - 50
Ava. Ricardo Soriano, 72, 4ª D 
29600 Marbella (Màlaga) 

* Societats participades per la Societat Dominant directament 
**a ****** Societats participades per la Societat Dominant indirectament a diferents nivells 
(F) Societats a les quals se'ls aplica el règim de Consolidació Fiscal. 
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SOCIETATS GRUP 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 
Capital 

Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

*** Labaqua,S.A. F 698 8.467 1.008 - - - 100
Del Dracma, 16-18 
Alacant 

**** Pozos y Recursos  del Teide, S.A. F 70 1.899 318 - - - 100
Avda. Manuel Hermoso Rojas, 4, 1ª Oficinas 6-7 
38003 Sta. Cruz de Tenerife 

*** Sistemas de Transferencia de Calor, S.A.  F 60 2.985 (463) - - - 100
Avenida Hermanos Bou, 239 
12003 Castelló 

* SOREA, Sociedad Regional de        F 110.445 51.181 23.992 126.427 25.990 100 -
Abastecimiento de Aguas, S.A.  
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

   INTERNACIONAL
   Regne Unit
*** Agbar Environment Ltd 0 (69)  (393) - - - 100

PO Box 218, Bridgwater Road  
Bristol BS99 7AU RU 

*** Agbar Solutions Ltd - 1 41 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road  
Bristol BS99 7AU RU 

* Agbar UK Ltd 1.240 41.414 (1.054)  135.985 - 100 -
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

**** Aquaemus, Ltd - - -
PO Box 218, Bridgwater Road  
Bristol BS99 7AU RU 

***** Bristol Water, plc 7.028 105.949 19.405 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

**** Bristol Water Core Holding, Ltd 7.028 (3.385)  3.385 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

*** Bristol Water Holding, Ltd 8.787 8.435 5.130 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

***** Bristol Water Services, Ltd 833 (830) (3)  - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

**** Marral Chemicals, Ltd. 1 541 182 - - - 100
260a Castleford Road, Normanton 
West Yorkshire, WF6 1PY 

**** Verdan Group, Ltd - (79)  79 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

    Turquia 
* Agbar Turquía - Agbar (SV) Kanalizasyon Yatirim Ve Isletme Anonim Sirketi 231 0  (12)  268 - 100 -

Meydan Sokak No. 14, Daire No.1B, 
 Akatlar,  
Be ikta , Turquia 

   Amèrica Central
* Interagbar de México, S.A. de C.V. 2.981 3.411 1.467 4.612 461 100 -

Periférico Luis Echevarría Álvarez, Nº 715-A 
Saltillo, Coahuila  
CP 25270 (Mèxic) 

   Amèrica del Sud
* Agbar Brasil Tecnologias e Serviços em Saneamiento Ltda. 867 (102) (567) 793 0 100 -

Rua Funchal, nº 418, 35 
Vila Olímpica 04551-060 
Sao Paulo  

* Agbar Chile, S.A.  282.034 282.993 39.868 81.724 0 29 71
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

*** Agbar ConoSur, Ltd. 197.021 132.081 33.574 2 0 - 100
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

* Agbar Latinoamérica, S.A. 64 107.187 26.701 57 0 100 -
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

* Agbar Perú, S.A.C 248 1 31 254 0 100 -
Choquehuanca, 770 
San Isidro  
Lima 27 (Perú) 

** Agbar Solutions Chile Limitada 322 15 248 - - - 100
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

**** Aguas Andinas, S.A. 197.312 233.868 158.999 - - - 28
Avda. Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

****** Aguas Cordillera, S.A. 220.017 (72.268) 20.715 - - - 28
Presidente Balmaceda 1398  
Santiago de Xile (Xile) 

****** Aguas Manquehue, S.A. 11.441 23.112 3.440 - - - 28
Avda.Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

***** Análisis Ambientales, S.A. 333 5.965 1.544 - - - 28
Avda. Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

** Asterion, S.A.  563 (217) 26 - - - 60
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

** Cía. Hisp. Amer. Serv., S.A. (CHAS) 779 98 69 - - - 50
Avda.Isidora Goyenechea, 3642 piso 4 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

***** Eco-Riles, S.A. 428 10.629 2.351 - - - 28
Avda. Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

******* Empresa de Servicios Sanitarios  67.467 43.330 9.971 - - - 15
de los Lagos, S.A. (Essal, S.A.) 
Covadonga 52 
Puerto Montt (Xile) 

***** Gestión y Servicios, S.A.  976 5.769 1.469 - - - 28
Avda.Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

** Inversiones Aguas del Gran Santiago, Ltda 361.517 321.947 49.566 - - - 100
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

*** Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. 580.680 140.003 78.138 - - - 57
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

****** Inversiones Iberaguas Limitada, S.A. 78.955 22.186 5.071 - - - 28
Presidente Balmaceda 1398  
(Santiago de Chile) (Chile) 

* Societats participades per la Societat Dominant directament 
**a ****** Societats participades per la Societat Dominant indirectament a diferents nivells 
(F) Societats a les quals se'ls aplica el règim de Consolidació Fiscal. 
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l'exercici Directe Indirecte 

** China Oriental Water Company 8.811  (1.552)  1.649  - - - 72
12th floor, Ruttonjee House,  
11 Duddell Street, Central 
Hong Kong (Xina) 

* Jiangsu Water Company Limited 59.457 9.121 4.603  57.912 2.493 72 -
12th Floor, Ruttonjee House, 
11 Duddell Street, Central 
Hong Kong (Xina) 

** Nanjing Golden State Wastewater Treatment Company  46.903 268 3.335  - - - 72
No.1 Western Street of Baotaqiao, Xiaguan District, Nanjing. 
Jiangsu. R.P.Xina.  

*** Taizhou Golden State Water Company Limited 11.989 387 2.486  - - - 66
No.129 Yingchun Eastern Road, Taizhou,  
Jiangsu. R.P.Xina. 

** Taizhou Golden Harbor Water Company Limited 14.194 31 540 - - - 72
No. 63, Yingchun Eastern Road,  
Hailing District, Taizhou  
Jiangsu. R.P.Xina. 

551.427 85.733 

SOCIETATS MULTIGRUP 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 
Capital 

Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

NACIONAL
*** Seguragua, S.A. 60 440  (438) - - - 50

Príncipe de Vergara, 108 
Madrid 

   INTERNACIONAL
   França
** GEIE IFEM  - - 3.601 - - 51

183 Avenue Du 18 Juin 1940 
925000 Rueil Malmaison 
Nanterre (França) 

   Amèrica del Sud 
** Consorcio Lima Actividades Comerciales  - (2)  (89) - - 50

Avda. De la República , 4675 
Surquillo  
Lima (Perú) 

**** Empresa Depuradora de Aguas Servidas (EDAS) 8 2.057 2.816 - - - 50
Avda. Isidora Goyenechea, 3477, piso 19 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

**** Empresa Depuradora de Aguas 804 (1.454)  3.900 - - - 51
Servidas Mapocho-Trebal, Limitada (EDAM) 
Avda. El Bosque Norte 0177, oficina 1701 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

* Societats participades per la Societat Dominant directament 
**a ****** Societats participades per la Societat Dominant indirectament a diferents nivells 
(F) Societats a les quals se'ls aplica el règim de Consolidació Fiscal. 



-      - 79

Annex II 

SOCIETATS ASSOCIADES 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 

Capital Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

NACIONAL
*** Abastament en Alta Costa Brava, E.M., S.A. 300 - 138 - - - 26

Plaça Josep Pla i Casadevall, nº 4, 3er-1ª 
Girona 

**** Aguas de Arona, S.A.                                                                                    F 781 78 18 - - - 82
Plaza del Cristo de la Salud, 1 
38640 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 

*** Aguas de Benahavís, S.A. 1.000 (15) (144) - - - 25
Avda. Andalucía, nº 4 
 Benahavís (Màlaga) 

** Aguas de Cieza, S.A. 1.503 (209) (351) - - - 49
Casa Consistorial 
30530 Cieza - Múrcia 

** Aguas de Jumilla, S.A. 601 138 126 - - - 49
Avenida de Levante, 32 
30520 Jumilla (Múrcia) 

** Aguas de Lorca, S.A. 3.005 1.015 796 - - - 49
Plaza de España, 1 
30800 Llorca - Múrcia 

*** Aguas de Lucena, S.L. 2.195 8 261 - 25
Avda. del Parque, 41 
14900 Lucena (Còrdova) 

*** Aguas de Montilla, S.A. 1.000 50 123 - - - 25
Plaza Dolores Ibarruri, 2 
14550 Còrdova 

*** Aguas de Puertollano, S.L. 5.000 2 (297) - - - 49
Plaza Constitución, 1 
Puertollano 

**** Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. 7.020 (1.343) 100 - - - 50
Los Músicos, s/n, Desaladora de Agua de Mar Salinetas 
35200 Telde - Gran Canària 

** Aguas Municipalizadas de Alicante 15.887 16.576 4.507 - - - 50
Empresa Mixta (AMAEM) 
Alona, 31-33 
03007 Alacant 

*** Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (AGUASVIRA) 1.202 240 1.575 - - - 20
Plaza Cuba, s/n Edificio Tres Coronas 
18230 Atarfe - Granada 

** Aigües de l'Alt Empordà, S.A. (ADAMSA) 60 12 - - - - 49
Lluís Companys, 43 
17480 Roses (Girona) 

** Aigües de Cullera, S.A. 1.893 404 337 - - - 48
Plaza de la Sal, 4 
46400 Cullera (València) 

* Aigües de Segarra-Garrigues, S.A. 15.000 (1.311) 1.611 6.309 - 22 -
Avda. Tarragona, nº 6 
Tàrrega (Lleida) 

** Aigües d'Osona, S.A. 113 32 51 - - - 25
Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 
08500 Vic (Barcelona) 

** Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. 12.261 810 1.437 - - - 49
Plaça de la Llotja, 1 
03202 Elx - Alacant 

** Aigües Municipals de Paterna, S.A. 2.116 21 200 - - - 49
Thomas Alva Edison, nº6, Parque Tecnológico 
46980 Paterna (València) 

** Aquagest Medio Ambiente-Aqualia AIE 400 - 329 - - - 63
Conde de Jaruco - Deurado 
17310 Lloret de Mar 

*** Aquagest Medio Ambiente-Rubatec-Amsa AIE 240 - 561 - - - 45
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Blanca Fomento Social, S.L. 600 (153) (42) - - - 49
Queipo de Llano, 7 
30540 Blanca (Múrcia) 

* Clavegueram de Barcelona, S.A.  (CLABSA) 3.606 896 527 1.947 391 54 -
Acer, 16   
08038 Barcelona 

** Companyia d'Aigües de Palamós, S.A. 1.969 428 112 - - - 56
Pl. Padró, 1 
17230 Palamós - Girona 

** Conducció del Ter, S.L. (CONTER) 18 4 0 - - - 48
Bourg de Peaje, 89-97 
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona) 

** Costa Brava Abastament Aqualia Sorea AIE 156 -  (1) - - 50
Sector Carlit, s/n -
Castelló d'Empúries 

*** Depuradores d'Osona, S.L. 210 46 691 - - - 25
Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 
08500 Vic (Barcelona) 

** Drenatges Urbans del Besòs, S.L. 301 82 140 - - - 50
Avinguda Sant Julià, 241 
08400 Granollers (Barcelona) 

*** Eco-Neteges Especials, S.A. 300 212 (6) - - - 26
Zona Industrial Teixidó, Nau 1 - Local 3 
AD400 La Massana (Andorra) 

*** E.D.A.R. Cádiz-Sant Fernando, A.I.E. 4.658 (558) 456 - - - 11
Carretera Nacional IV Km 683 
11100 San Fernando (Cadis) 

** Empresa d'Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, S.L. 118 945 26 - - - 49
Plaça Major, 1 baixos 
25200 Cervera - Lleida 

**** E.M. d'Aigües de la Costa Brava, S.A. 600 120 512 - - - 42
Plaza Josep Pla, 4 3r, 1ª 
17001 Girona 

** Empresa Mixta de Aguas Residuales de  1.965 2.169 1.446 - - - 50
Alicante, S.A. (EMARASA) 
Alona, 31-33  
03007 Alacant 

** Empresa Mixta d’Aigües de ĺ Horta, S.A. 1.803 292 603 - - - 49
Placeta de l'Era, 12  
46900 Torrent (València) 

*** Empresa Municipal de Abastecimiento y 2.656 1.485 3.049 - - - 25
Saneamiento de Granada, S.A. (EMASAGRA) 
Molinos, 58-60 
18009 Granada 

* Societats participades per Agbar directament 
**a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells 
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** Empresa Municipal de Aguas y 6.087 10.516 5.083 - - - 49
Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) 
Plaza Circular, 9 
30008 Múrcia 

** Empresa Municipal Mixta d'Aigües 361 1.818 2.529 - - - 49
de Tarragona, S.A. (EMATSA) 
Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n 
43003 Tarragona 

* Girona, S.A.  1.200 3.058 535 630 57 31 -
Ciutadans, 11, 3º 
17001 Girona 

* Mina Pública d'Aigües de Terrassa, S.A. 5.550 14.852 1.773 3.677 348 33 -
Societat, 26  
08221 Terrassa (Barcelona) 

** Sagapyr, S.A. 67 49 12 - - - 49
Moyano, 10 
12002 Castelló de la Plana 

** Secomsa Aigües, S.L. 6 1.724 3 - - - 49
Raval de Gracia, 38 
43850 Cambrils 

** Sermubeniel, S.A. 1.261 121 47 - - - 49
Juan Saquero, 1 bajo 
30130 Beniel (Múrcia) 

**** Simmar, Serveis Integrals del Maresme, S.L.  301 61 836 - - - 36
Plaça Miquel Biada, 1 
08302 Mataró (Barcelona) 

*** Sociedad Mixta Aguas de León, S.L. 5.000 - (43)  - - - 49
Avda. Ordoño II, nº 10 (Casa Consistorial) 
Lleó 

*** Teidagua, S.A.  4.129 629 2.053 - - - 50
San Agustín, 8 
38201 La Laguna - Sta. Cruz de Tenerife 

   INTERNACIONAL
    Regne Unit
**** Agbar Serco Technology Solutions, Limited - 8 (7)  - - - 50

Portwall Place (4th floor) 
Portwall Lane 
Bristol BS1 6NA RU 

**** Bristol Wessex Billing Services Ltd 0 (1)  - - - - 50
1 Clevedon Walk, Nailsea 
Bristol BS48 1WA RU 

    Amèrica Central
** Aguas de Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable 14.869 1.274 2.653 - - - 45

De la Fuente, 433 Zona centro 
25000 Saltillo Coahuaila (Mèxic) 

**** Sociedad Concesionaria para la Gestión y  6.063 276 769 - - - 45
Fomento de los Servicios de Acueducto,  
Alcantarillado, Saneamiento y Drenaje 
Pluvial, S. A. (Aguas de la Habana) 
Fomento, s/n, esq. Recreo y Suarte 
Palatino Cerro 
L'Habana (Cuba) 

    Amèrica del Sud
* Aguas Argentinas, S.A. 30.506 (144.363) (42.563) - - 25 -

Cerrito, 388 planta 1a. 
Buenos Aires (Argentina) 
CP1010 

* Aguas Cordobesas, S.A. 5.740 6.618 146 - - 5 -
La voz del interior, 5507 
Córdoba  (Argentina) 
H5008HJY 

* Aguas de Cartagena, S.A.,E.S.P. (ACUACAR) 10.933 4.012 4.954 3.056 1.564 46 -
Edif. Chambacú, Piso 2 Torices  
Sector Papayal, Carrera 13B, 26-87 
Cartagena de Indias (Colòmbia) 

* Aguas Provinciales Santa Fe, S.A. 11.479 (96.308) (12.926) - - 26 -
9 de julio, 2824 1r piso 
3000 Santa Fe (Argentina) 

15.620 2.361 

* Societats participades per Agbar directament 
**a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells 
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Traducció d'un informe originalment formulat en espanyol. En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola. 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 
i Societats Participades que formen el grup Agbar 

Informe de Gestió Consolidat 
corresponent a l'exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2010 

Resum principals fets 2010 

 Al mes de juny s'han perfeccionat els Acords adoptats el 2009 pels accionistes de referència i com a 
resultat s'ha produït l'exclusió de negociació de les accions de la Societat Dominant, la presa de control 
d'Agbar per part de Suez Environnement, i la venda de la participació a Adeslas, capçalera del segment 
Salut. 

 En l'activitat nacional, s'ha produït l'adjudicació d'importants contractes com els de Huelva i Palència 
per a la gestió del cicle integral durant 25 i 20 anys, respectivament, i el de Calvià, a Mallorca, per a la 
gestió de l'aigua potable durant 50 anys, a més de l'adquisició del grup Elmasa (Canàries). 

 En l'activitat internacional, s'ha conclòs l'establiment de les noves tarifes quinquennals a Aguas Andinas 
(Xile) i a Bristol Water (Regne Unit), i s'ha invertit en negoci no regulat al Perú i al Regne Unit. 

 Del total de les inversions realitzades a l'exercici, destaquen l'adquisició de la Torre Agbar al mes de 
març per import de 165 milions d'euros, i la construcció de la Planta de Tractament Mapocho a Xile. 

 S'han dut a terme plans de reestructuració de plantilla i projectes encaminats a l'augment de l'eficiència. 

1. Acord de Principis entre accionistes de referència  

En el marc de l’Acord de principis firmat el passat 21 d'octubre de 2009, entre els accionistes de referència de la 
Societat Dominant, Criteria CaixaCorp, S.A. i Suez Environnement Company S.A. (Notes 1.b i 14) a l’exercici 
2010 s’han dut a terme les següents operacions: 

 Amb efectes 1 de juny de 2010, s’ha produït l'exclusió de negociació de les accions de Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A. dels mercats secundaris oficials espanyols, després de la 
liquidació de l’Oferta Pública d’Adquisició d’accions formulada per la pròpia Societat sobre el 10% del 
seu capital social en mans d’accionistes minoritaris. El preu de l’Oferta es va establir en vint euros (20€) 
per acció i assumia que no es distribuirien dividends amb càrrec a resultats de l’exercici 2009 amb 
anterioritat a la liquidació de l’Oferta. El termini d’acceptació de l’Oferta va ser de 15 dies naturals des 
del 10 de maig fins al 24 de maig de 2010, ambdós inclosos. La Comissió Nacional del Mercat de 
Valors (CNMV) va informar que l’OPA va ser acceptada pel 91,27% de les accions a les quals es va 
dirigir l’Oferta, representatives del 9,13% del capital social de la Societat Dominant. 

 Després de la liquidació de l’Oferta, a data 7 de juny de 2010 es va fer efectiva la transmissió de les 
accions d’Adeslas de les quals era titular la Societat Dominant, representatives del 54,78%, per un 
import de 687,1 milions d’euros. Aquesta operació ha generat una plusvàlua consolidada abans 
d’impostos de 482,7 milions d’euros. 

 A partir d’aquesta data, s’ha produït la presa de control per part de Suez Environnement en assolir una 
participació indirecta del 75,01% a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., un cop dutes a 
terme les operacions de reordenació de participacions de Suez Environnement, SAS, Suez 
Environnement España, S.L. i Criteria CaixaCorp, S.A. descrites a l’Acord de principis esmentat. 
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L’estructura accionarial d’Agbar al tancament de 2010 és la següent: 

HISUSA, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. 73,11%
Suez Environnement España, S.L. 25,93%
Altres accionistes 0,67%
Autocartera 0,29%
Total 100,00%

2. Anàlisi dels resultats 

2.1 Canvis en el perímetre de consolidació 

Venda d'Adeslas

El principal canvi en la composició del grup Agbar correspon a l'alienació de la participació del 54,78% que 
ostentava la Societat Dominant a Adeslas. 

Com a conseqüència de l'Acord de Principis entre els accionistes de referència de la Societat Dominant signat el 
21 d'octubre de 2009, esmentat a l'apartat 1, el segment de Salut, constituït íntegrament per la participació a 
Adeslas, es va declarar disponible per a la venda i li és aplicable la NIIF 5 Operacions discontinuades. Això 
suposa que la contribució d'aquest segment al compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici 2010, fins al 
moment de la seva alienació el 7 de juny, i de 2009, es presenta en la línia específica de "Resultat del període 
procedent d'operacions interrompudes net d'impostos", que també inclou el resultat consolidat net d'impostos 
obtingut en aquesta alienació i que és de 382,8 milions d'euros. 

La contribució del segment de Salut al balanç consolidat de 31 de desembre de 2009 també es presenta en 
línies específiques d'"Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes" i "Passius 
vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes". 

Altres canvis en el perímetre de consolidació

Les principals entrades i sortides del perímetre de consolidació a l'exercici 2010 són les següents: 

 Al novembre de 2009 es va constituir l'empresa mixta Aguas de Avilés, S.L. (Astúries), sobre la qual 
Agbar ostenta una participació del 74%, per la qual cosa a l'exercici 2010 s'integra la seva activitat 
globalment. 

 Al gener de 2010 s'ha adquirit un 45% addicional d'Aguas y saneamiento de Torremolinos, S.A. 
(Màlaga) fins assolir un 95% de participació i ha passat d'integrar-se per posada en equivalència el 
2009 a integrar-se globalment el 2010. 

 Al gener de 2010, Agbar, a través de la seva filial Canaragua, S.A., va adquirir el 100% d'Eléctrica 
Maspalomas, S.A., capçalera del grup Elmasa (Canàries), per la qual cosa a l'exercici 2010 s'integra 
l'activitat d'aquest grup. 

2.2 Evolució dels Resultats 

El Resultat Net atribuït a la Societat Dominant assoleix els 310,9 milions d'euros a l'exercici 2010. L'augment 
de 144,2 milions d'euros (+86,4%) respecte a l'exercici anterior, recull la plusvàlua consolidada neta d'impostos 
de 382,8 milions d'euros per l'alienació de la participació ostentada a Adeslas. En sentit contrari, es recullen 
impactes negatius no recurrents associats, principalment, al sanejament del fons de comerç sobre Bristol Water 
(119,5 milions d'euros), a ajustos en el valor net comptable de la Torre Agbar (30,8 milions d'euros) i a costos de 
reestructuració de personal (51,8 milions d'euros). 
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A continuació es mostren els factors que impulsen el creixement dels Ingressos i del Resultat d'Explotació:

Els Ingressos d'explotació són de 1.956,0 milions d'euros i augmenten 56,7 milions d'euros respecte a l'any 
anterior. 

L'efecte perímetre, que recull l'impacte de la incorporació de noves societats al grup Agbar, sortides per 
desinversió, o canvis de mètode de consolidació, ha suposat un increment net de 56,3 milions d'euros en els 
Ingressos d'explotació. Això obeeix, principalment, a les entrades de grup Elmasa (31,5 milions d'euros) i Aguas 
de Avilés (4,2 milions d'euros), i al canvi de mètode de consolidació d'Astosam (11,7 milions d'euros). 

L'impacte per variació dels tipus de canvi recull, majoritàriament, l'apreciació d'un 14,9% del peso xilè (tipus de 
canvi mitjà: 676,07 CLP/EUR el 2010 enfront de 776,72 CLP/EUR el 2009) i d'un 3,9% de la lliura esterlina (tipus 
de canvi mitjà: 0,8578 GBP/EUR el 2010 enfront de 0,8909 GBP/EUR el 2009), que han suposat un augment de 
63,0 i 4,2 milions d'euros, respectivament. 

El 2010 s'ha dut a terme una intensa activitat comercial que s'ha materialitzat en l'adjudicació d'importants 
contractes entre els quals destaquen els de Huelva i Palència per a la gestió del cicle integral durant 25 i 20 
anys, respectivament, o el de Calvià, a Mallorca, per a la gestió de l'aigua potable durant 50 anys. Tanmateix, els 
ingressos d'explotació presenten un creixement orgànic negatiu a causa, principalment, a la disminució de les 
obres contractades pels Ajuntaments emmarcada en l'actual entorn de crisi econòmica. Addicionalment, a 
l'exercici 2009 van finalitzar importants projectes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com ara la construcció de 
la dessaladora del Prat de Llobregat, el desdoblament del col·lector de salmorres del riu Llobregat i la planta 
d'osmosi inversa a la planta de Sant Joan Despí. 

El Resultat d'explotació és de 389,1 milions d'euros, enfront de 347,2 milions d'euros obtinguts a l'exercici 
anterior. L'augment de 41,9 milions d'euros recull els efectes positius derivats de l'apreciació del peso xilè (28,1 
milions d'euros) i de la lliura esterlina (1,2 milions d'euros) i una millora de marges potenciada pels plans per 
augmentar l'eficiència duts a terme. 

L'epígraf Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat presenta un saldo negatiu a l'exercici 2010 
de 200,3 milions d'euros motivat, principalment, pel sanejament del fons de comerç de Bristol Water i per ajustos 
en el valor net comptable de la Torre Agbar. 

En el cas de Bristol Water, a causa d'un canvi en les estimacions de l'evolució de la companyia s'ha posat de 
manifest un deteriorament de valor del fons de comerç de 156,8 milions d'euros (119,5 milions d'euros nets 
d'impostos).  

A l'exercici 2010, Agbar ha assolit un acord amb la societat patrimonial Azurelau, S.L.U. per adquirir la Torre 
Agbar a un preu de 165 milions d'euros, que venia determinat pels contractes de les respectives opcions de 
compra i venda signats a l'exercici 2004. Al tancament de l'exercici s'ha ajustat el valor comptable de la torre en 
44 milions d'euros d'acord amb valoracions externes. 

L'epígraf Impactes de reestructuració recull els efectes del procés de reestructuració dut a terme el 2010, 
principalment, a través de baixes incentivades i prejubilacions que ha suposat el registre al compte de resultats 
consolidat d'una despesa per indemnitzacions per import de 73,1 milions d'euros, dels quals 46,5 milions d'euros 
provenen de la Societat Dominant. 

Efecte Creixement % Creix.

milions d’euros
Desembre 

2009 Entrades Sortides Tipus Canvi Orgànic Desembre 
2010 Orgànic

Ingressos d’explotació 1.899,4 60,2 (3,9) 69,3 (69,0) 1.956,0 (3,5%)

Resultat d’explotació 347,2 1,6 (0,2) 30,1 10,4 389,1 2,8%

Marge resultat d’explotació 18,3% 19,9%

Efecte Perímetre
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En concret, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació 
per raons de tipus tècnic, organitzatiu i de producció que va ser autoritzat el 4 d'agost de 2010 i que afecta un 
màxim de 194 treballadors: 159 prejubilats i 35 baixes voluntàries. El pla preveu la prejubilació obligatòria de tots 
els empleats majors de 56 anys o que compleixin aquesta edat en el trienni 2010-2012. 

El Resultat financer és de -73,3 milions d'euros enfront de -29,1 milions d’euros registrats el 2009. L'augment 
de la càrrega financera neta en 44,2 milions d'euros respon, principalment, a l'augment de les despeses 
financeres a Xile motivat per l'impacte de la inflació sobre el deute referenciat en UF (unitat de foment). 

El Resultat del període procedent d'operacions interrompudes net d'impostos recull, per aplicació de la 
NIIF 5, la contribució del segment Salut abans de minoritaris al compte de resultats consolidat dels exercicis 
2010 i 2009, com també la plusvàlua consolidada neta d'impostos obtinguda en la seva alienació el 2010 per 
import de 382,8 milions d'euros. 

El Resultat atribuït a minoritaris és de 130,1 milions d'euros enfront de 158,2 milions d'euros el 2009 i 
correspon, principalment, als socis minoritaris del Grup IAM (participat per Agbar en un 56,6% i titular del 50,1% 
d'Aguas Andinas, S.A.) i de Compañía de Seguros Adeslas, S.A. (participada per Agbar en un 54,78% fins al 
juny 2010). La disminució d'aquesta partida obeeix, bàsicament, a la venda d'Adeslas. 

El Resultat net atribuït a la Societat Dominant és de 310,9 milions d'euros, un 86,4% per sobre de l'obtingut 
l'any anterior com a conseqüència dels impactes no recurrents comentats anteriorment. El resultat net atribuït 
recorrent de les operacions continuades és de 143,1 milions d'euros, un 11,7% superior al de l'exercici anterior. 
El benefici per acció de l'exercici 2010 se situa en 2,20 euros per acció en comparació amb els 1,11 euros per 
acció de l'exercici anterior. 

3. Fets significatius de l'exercici 2010 

Variables Operatives

A continuació s'analitza l'evolució dels metres cúbics facturats en el mercat nacional i internacional en els 
exercicis 2010 i 2009: 

En el mercat nacional, l'augment del 4,0% és fruit de les entrades de perímetre i dels canvis de mètode de 
consolidació prèviament comentats. En el mercat internacional, l'augment dels metres cúbics facturats es 
concentra a Xile, per increment del nombre d'abonats i dels consums, i a la Xina per l'entrada d'un nou contracte 
i pel major nombre d'abonats. 

Fets significatius de l'activitat nacional

Estratègia de creixement nacional

L'estratègia de creixement en el mercat espanyol es basa en els següents pilars: 

 Priorització del manteniment de posicions actuals, amb èmfasi en la renovació dels contractes. 
 Expansió moderada en nous contractes en l'àrea d'influència del negoci actual focalitzada en l'activitat de 

Medi ambient. 
 Manteniment de nivells de rendibilitat actuals, amb criteri selectiu en la realització d'inversions futures. 
 Millora sostinguda d'eficiència i control de costos. 
 Perfeccionament del model organitzatiu adequat al negoci i a la cultura d'Agbar. 
 Gestió del coneixement: posada en valor i comercialització del know-how d'Agbar. 

Milers de m3 2010 2009 Var. Abs. Var. %
m3 Facturats nacional 802.280 771.425 30.855 4,0%
m3 Facturats internacional 716.431 683.571 32.860 4,8%
Total m3 Facturats 1.518.711 1.454.996 63.715 4,4%
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Evolució de l'activitat comercial 

Agbar ha resultat adjudicatària de 18 nous contractes relacionats amb l'activitat d’aigua en baixa que ofereixen 
servei a 406.949 habitants. Els principals contractes corresponen a Huelva (148.806 hab.), Palència (82.651 
hab.) i Calvià a les Balears (50.777 hab.). També han estat renovats 23 contractes amb servei a 280.443 
habitants entre els quals destaquen Ponferrada a Lleó (68.736 hab.), Petrer a Alacant (34.523 hab.) i Carballo a 
Corunya (30.653 hab.). 

A l'activitat d'aigua en alta, Agbar ha estat adjudicatària de 8 nous contractes que ofereixen servei a 172.807 
habitants. Els principals contractes corresponen a Palència (82.651 hab.), La Mancomunitat de Benavente a 
Zamora (40.000 hab.) i Ribeira a Corunya (27.430 hab.). També han estat renovats 8 contractes amb servei a 
164.303 habitants entre els quals destaquen Ponferrada a Lleó (68.736 hab.), Carballo a Corunya (30.653 hab.) i 
Benicarló a Castelló (26.381 hab.). 

Quant a l'activitat de clavegueram, Agbar ha estat adjudicatària de 21 contractes que ofereixen servei 642.817 
habitants dels quals cal assenyalar els de Huelva (148.806 hab.), Lleó (134.305 hab.) i Palència (82.651 hab.). 
També s'han renovat 12 contractes amb servei a 195.040 habitants dels quals destaquen els de Ponferrada a 
Lleó (68.736 hab.), Carballo a Corunya (30.653 hab.) i Sitges a Barcelona (27.668 hab.). 

D'altra banda, a l'activitat de depuració, Agbar ha estat adjudicatària de 14 nous contractes de gestió 
d'estacions depuradores d'aigües residuals, que suposen la gestió d'una càrrega contaminant equivalent a 
579.966 habitants. En aquest apartat són dignes d'esment les adjudicacions de Terrassa a Barcelona (206.245 
hab.), Huelva (148.806 hab.) i Palència (82.651 hab.). Així mateix, s'han renovat 8 contractes que suposen una 
càrrega contaminant equivalent a 132.732 habitants, entre els quals destaquen Benidorm a Alacant (71.034 
hab.), Carballo a Corunya (30.653 hab.) i Malagón a Ciudad Real (8.756 hab.). 

Negocis de Medi Ambient 

Agbar aposta pel creixement sostingut en l'activitat de medi ambient en els propers anys. Per aconseguir-ho, 
compta amb empreses especialitzades (Aqua Ambiente Servicios Integrales, S.A., Aquagest Medio Ambiente,  
S.A., Labaqua, S.A., Sistemas de Transferencia de Calor, S.A., Aquagest Soluciones Industriales, S.A. 
Clavegueram de Barcelona, S.A. i d'altres). A més, es persegueix desenvolupar tecnologia pròpia, protegir la 
tecnologia del grup i abordar nous mercats, especialment per a clients externs (sector privat) i administracions 
públiques. 

El negoci de medi ambient es basa en tres pilars d'activitat que constitueixen la base del seu potencial 
creixement: Depuració i dessalinització, Tecnologies Ambientals i Infraestructures hidràuliques. 

La font de coneixement per a la prestació d'aquests nous serveis radica tant en les diferents filials del grup com 
en els centres d'investigació existents a Agbar, com Cetaqua. 

Investigació i desenvolupament tecnològic del cicle integral de l'aigua 

Agbar aposta per la R+D+i com a eina per potenciar la seva presència en el negoci, i desenvolupar noves línies 
d'investigació en el camp del cicle integral de l'aigua i del medi ambient en general. Aquesta necessitat ve 
reforçada pel compromís d'oferir el millor servei a tots els ciutadans i la millor qualitat possible en les seves 
activitats. El 2010, Agbar ha invertit 12,7 milions d'euros en activitats R+D+i. 

Aquest compromís es realitza gràcies a l'aposta que manté les empreses d'Agbar al capdavant del coneixement i 
la tecnologia clau. Per aquest motiu Agbar ha creat Aqua Development Network (ADN), per integrar serveis i 
solucions basades en les capacitats i enfocada cap al desenvolupament tecnològic i la innovació. 

Aqua Development Network treballa de manera coordinada per crear, capturar, empaquetar i comercialitzar el 
coneixement i transformar-lo en nous productes i serveis. 

Per a l'execució d'aquesta R+D, Agbar compta amb Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, que és una 
organització que integra, gestiona i executa projectes d'investigació amb l'objectiu de proposar 
solucionsinnovadores a empreses, societat i administracions a problemes ambientals i tecnològics relacionats 
amb el cicle integral de l'aigua. El 2010, Cetaqua ha gestionat un pressupost de 7,4 milions d'euros. 
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Fets significatius de l'activitat internacional

Estratègia de creixement internacional

Al mercat internacional, l'estratègia es basa en l'anàlisi d'oportunitats d'adquisició de societats que operen en 
mercats amb entorns jurídics i econòmics estables, com també en l'exportació a països emergents de models de 
negoci amb baix risc que no impliquin inversions significatives de capital, sinó transferències de tecnologies i 
know-how. Exemples d'aquesta modalitat de serveis són la gestió delegada del subministrament d'aigua i 
sanejament a la província d'Oran (Algèria) i l'adjudicació el 2010 de la gestió del cicle integral de les activitats 
comercials d'un àrea de Sedapal, l'empresa pública d'aigua i sanejament de Lima (Perú), que dóna servei a 8 
milions d'habitants. L'acord preveu l'externalització de processos comercials que inclouen l'aprovisionament, la 
instal·lació i el manteniment de comptadors, la gestió de processos de lectura, l'atenció presencial de clients i la 
gestió d'activitats de tall i reconnexió, entre d'altres. 

Xile 

Procés tarifari: La Superintendència de Serveis Sanitaris va arribar a un acord en els processos tarifaris dels 
serveis públics d'aigua potable i aigües servides per al quinquenni 2010-2015 d'Aguas Andinas, Aguas Cordillera 
i Aguas Manquehue. En el cas d'Aguas Andinas aquest acord va contemplar l'estipulació de tarifes per als 
conceptes de Mapocho Urbano Limpio, obres necessàries per assolir el 100% del tractament d'aigües servides i 
obres de seguretat de producció d'aigua potable al Gran Santiago. Les fórmules tarifàries van ser fixades 
mitjançant el decret Nº 60 del Ministeri d'Economia, Foment i Reconstrucció, el 2 de febrer de 2010, i van entrar 
en vigor al març de 2010. La filial Aguas Manquehue va arribar a un acord amb la SISS al mes de febrer de 2010 
i les seves tarifes van entrar en vigor a partir del maig de 2010. Al seu torn, la subsidiària Aguas Cordillera va 
acabar el seu procés tarifari al mes de març de 2010 i les noves tarifes van entrar en vigor a partir del 30 de juny 
de 2010. Addicionalment, es troba en curs el V Provés Tarifari d'Essal per a l'establiment de tarifes del període 
2011-2016.

Pla de sanejament: En línia amb el Pla de Sanejament Hídric de la conca de Santiago, durant l'any 2010 va 
finalitzar la construcció i va començar l'operació del projecte Mapocho Urbano Limpio, iniciativa que va permetre  
a la companyia assolir una cobertura de depuració d'aigües residuals del 86%. Així mateix, es va iniciar la 
construcció de la Planta de Tractament d'Aguas Servidas Mapocho, la qual es trobarà ubicada al recinte El 
Trebal, amb una capacitat de 2,2 m3/s ampliable en segona fase a 4,4 m3/s, i en tercera fase a 6,6 m3/s. Amb 
això, s'aconseguirà el 100% de cobertura en tractament d'aigües residuals, cosa que posicionarà Xile com un 
país d'alts estàndards de qualitat en aquesta matèria. 

Emissió de bons: Amb data 14 d'abril de 2010, la Compañía va completar amb èxit una col·locació de bons al 
mercat local per 2,75 milions d'UF (aproximadament 95 milions d'euros) en dues sèries de bons. Els bons Sèrie 
K, a 6,5 anys (per 1 milió d'UF), van ser col·locats a una taxa del 2,90% amb un spread de 68 punts bàsics, 
mentre que la Sèrie M, a 21 anys (per 1,75 milions d'UF) va ser col·locada a una taxa del 4,08% amb un spread 
de 43 punts bàsics, el qual correspon al menor spread de la història per a bons corporatius no estatals sense 
garantia.

Regne Unit

Revisió tarifària: Al gener de 2010, el Consell d'Administració de Bristol Water va decidir rebutjar l'increment de 
tarifes per al període 2010-2015 fixat pel regulador (Ofwat) i recórrer-les davant de l'organisme competent 
(Competition Commission). La revisió duta a terme per aquest organisme va concloure amb un increment per a 
tot el període del 17,1% en termes reals enfront del 9,1% proposat inicialment per l'Ofwat. Aquest increment 
tarifari permetrà fer inversions per valor de 260 milions de lliures esterlines durant tot el quinquenni i incrementar 
així la qualitat del servei ofert als habitants de la zona de Bristol. 

Desenvolupament de nous negocis: El passat mes de maig, Agbar Environnement va adquirir la companyia 
Marral Chemicals Ltd. ubicada a Leeds i les principals activitats de la qual són el tractament d'aigua, el control de 
la legionel·la, la enginyeria, el subministrament de productes químics de desenvolupament propi, l'abastament 
alternatiu d'aigua i la millora de l'eficiència en sistemes hidràulics. Aquesta adquisició s'emmarca dins la voluntat 
d'expansió d'Agbar en el negoci no regulat al Regne Unit. Addicionalment a Marral Chemicals, Agbar 
desenvolupa la seva activitat en el negoci no regulat a través d'Agbar Environment Ltd i Agbar Solutions Ltd. 
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En la seva publicació d'octubre de 2010, Bristol Water va assolir 281 punts sobre 288 possibles en l'OPA 
(Overall Performance Assessment), rànquing qualitatiu que elabora l'organisme regulador Ofwat per a les 
companyies del sector a Anglaterra i Gal·les, escalant una posició respecte a l'any anterior. Aquest rànquing 
mesura factors relatius a la qualitat del servei com ara les interrupcions en el subministrament d'aigua, el servei 
als clients o l'impacte en el medi ambient. Bristol Water ha aconseguit la màxima puntuació en els apartats de 
servei a clients. 

Al mes d'abril, es va fer públic que Agbar havia estat, segons la patronal d'Espanya al Regne Unit, l'empresa 
espanyola que millor va dur a terme la seva tasca professional i el seu projecte empresarial al Regne Unit durant 
2009.

Argentina

Durant l'exercici 2003, la Societat Dominant i els socis europeus en les concessions van interposar tres 
reclamacions contra l'Estat Argentí per desprotecció de les inversions en les societats Aguas Argentinas, S.A., 
Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. i Aguas Cordobesas, S.A. davant del Centre Internacional d'Arbitratge de 
Disputes sobre Inversions (CIADI). El 2006, amb ocasió de la venda d'un 12% de la participació, la reclamació 
d'Aguas Cordobesas, S.A. va ser retirada. Durant l'any 2007, es van celebrar a la seu del CIADI a Washington, 
les audiències sobre el fons en els casos d'Aguas Argentinas, S.A. i d'Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. El 
30 de juliol de 2010, el Tribunal Arbitral ha dictat sengles decisions en els procediments arbitrals relatius a Aguas 
Argentinas, S.A. i Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., i ha establert la responsabilitat de l'Estat Argentí davant 
d'Agbar i la resta de demandants. Es troba en tràmit de nomenament d'expert per part del Tribunal amb la 
finalitat de determinar la suma de les corresponents indemnitzacions. 

4. Inversions Consolidades 

Les inversions realitzades durant l'exercici 2010 són de 634,7 milions d'euros, de les quals 560,5 estan 
desemborsades i 74,2 estaven pendents de desemborsament al tancament de l'exercici. Del total d'inversions, 
202,9 milions d'euros corresponen a immobilitzat intangible, 331,3 milions d'euros a immobilitzat material i 100,5 
milions d'euros a l'adquisició d'empreses i altres actius financers. Del total de la inversió, el 81,5% correspon a 
l'àmbit nacional i el 18,5% restant a les participades a l'estranger. 

Les inversions en immobilitzat intangible corresponen, bàsicament, al pagament de cànons i renovacions de 
contractes d'aigua a Espanya. 

Del volum total d'inversió en immobilitzat material, destaca l'adquisició de la Torre Agbar al març de 2010 per 
import de 165 milions d'euros, mitjançant el pagament de 35 milions d'euros en efectiu, i la subrogació en el 
contracte d'arrendament financer que Azurelau, S.L.U. mantenia amb 'la Caixa', amb un principal pendent de 
130 milions d'euros. Addicionalment, també s'han realitzat inversions per import de 14,8 milions d'euros al Regne 
Unit i per import de 95,6 milions d'euros a Xile, dels quals 33,9 milions d'euros corresponen a la construcció de la 
Planta de Tractament Mapocho per a la depuració de la totalitat de les aigües residuals generades a la Regió 
Metropolitana de Santiago de Xile. 

Pel que fa a la inversió financera, cal assenyalar que recull, entre d'altres, les adquisicions del 100% del grup 
Elmasa, a les Canàries, per import de 51,6 milions d'euros, d'un 45% addicional d'Aguas y saneamiento de 
Torremolinos, S.A. per import de 17,0 milions d'euros i del 100% de Marral Chemicals, al Regne Unit, per import 
de 2,7 milions d'euros. 

5. Deute financer net 

El deute financer net inclou els Passius financers (corrents i no corrents), minorats pels Actius financers corrents, 
l'Efectiu i altres actius líquids equivalents i els Derivats a llarg termini. 

El 2010, el deute financer net ha augmentat en 270,9 milions d'euros i ha passat de1.402,2 milions d'euros al 
tancament de l'exercici 2009 a 1.673,1 milions d'euros al tancament de l'exercici 2010. Aquest increment recull, 
entre d'altres, els següents efectes: 

 Les inversions desemborsades per import de 560,5 milions d'euros.
 La liquidació de l'OPA d'exclusió per import de 273,1 milions d'euros. 
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 El pagament de dividends de la Societat Dominant per import de 90,0 milions d'euros.
 El pagament de dividends a minoritaris per import de 128,9 milions d'euros.
 L'efecte de l'apreciació del peso xilè i de la lliura esterlina al tancament de l'exercici 2010 respecte al 

tancament de l'exercici anterior per import de 156,8 milions d'euros. 
 L'entrada de fluxos de les activitats d'explotació per import de 287,7 milions d'euros.
 El cobrament del preu de venda d'Adeslas de 687,1 milions d'euros.

A continuació es mostra l'evolució de les ràtios d'apalancament financer: 

6. Autocartera

Al tancament de l'exercici 2010, la Societat Dominant manté en autocartera 401.068 accions pròpies, adquirides 
en el marc de l'autorització al Consell d'Administració conferida per la Junta General Ordinària d'Accionistes del 
passat 28 de juny de 2010.  

Durant l'exercici 2010, des de la finalització de l'OPA d'exclusió, la Societat Dominant ha adquirit aquestes 
accions pròpies a un preu de 19,34 euros per acció (calculat com a diferència entre els 20 euros per acció del 
preu de l'OPA d'exclusió i l'import del dividend amb càrrec a resultats de l'exercici 2009, fet efectiu el 29 de juny 
de 2010). El preu total d'aquestes adquisicions ha estat de 7,8 milions d'euros. 

7. Evolució futura

En línia amb la reorientació de les seves activitats derivada de l'Acord de Principis esmentat a l'apartat 1 
d'aquest Informe de Gestió, Agbar té intenció de reforçar la seva àrea principal de negoci (centrada en la gestió 
de l'aigua i del medi ambient), en el marc de la seva gestió ordinària, d'acord amb el que ha estat fent fins ara. 

8. Principals riscos i incerteses  

Agbar desenvolupa la seva activitat basant-se en els negocis de l'Aigua i el Medi ambient i té presència 
internacional (principalment, a Xile i al Regne Unit). Això suposa que Agbar estigui subjecte a diferents riscos 
derivats dels seus negocis i localitzacions. 

La premissa subjacent a la Política General de Riscos d'Agbar té com a última finalitat generar valor per als 
grups d'interès (“stakeholders”). Per això, els factors crítics associats als seus diferents negocis i localitzacions 
són considerats, sota el prisma de l'absència de certesa, en el seu doble vessant de generadors de riscos (a 
evitar, reduir, compartir o acceptar) i d'oportunitats. És un repte permanent dels Òrgans de Govern i Direcció 
d'Agbar, a l'hora d'establir la seva estratègia, determinar l'equilibri òptim entre riscos i oportunitats que permeti la 
maximització del valor. 

En aquest context complex, i alhora canviant, la política de riscos seguida per Agbar té l'objectiu d'aconseguir la 
seguretat raonable que els principals riscos es trobin adequadament identificats, valorats, gestionats i controlats, 
establint-se els mecanismes i principis per a una correcta gestió del binomi risc/oportunitat que permeti assolir 
els objectius fixats en el Pla Estratègic, salvaguardant els resultats, la reputació i la imatge de la Companyia i 
defensant els interessos dels diferents grups d'interès de la Companyia. 

2010 2009
Deute financer net 1.673.066 1.402.199 
Patrimoni net total 2.592.481 2.687.834 
Deute financer net / Patrimoni net (Gearing) 64,5% 52,2%
Deute financer net / Capitals emprats (Leverage) 39,2% 34,3%
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La gestió de riscos a Agbar s'entén com un procés efectuat per persones integrades a tots els nivells de 
l'organització que consisteix a identificar, avaluar i prioritzar els riscos als quals està sotmès el Grup, amb 
l'objectiu de mitigar-los fins dur-los a un nivell que es consideri acceptable, d'acord amb una política definida, 
implantant, per aconseguir-ho, les salvaguardes necessàries. 

El procés d'identificació, avaluació, control i mitigació de riscos es reflecteix en el Mapa de Riscos que dibuixa la 
Direcció i on es mostren els principals riscos als quals ha de fer front Agbar com a conseqüència de la seva 
activitat, com també a la seva evolució. Correspon al Comitè de Direcció l'aprovació del Mapa de Riscos. 

En el mateix sentit, el Consell d'Administració exerceix funcions de supervisió de l'evolució dels negocis i de 
seguiment periòdic dels sistemes de control intern i gestió de riscos implantats. En aquest sentit, durant l'any 
2010 s'ha fet una autoavaluació, dins del marc COSO, del sistema de gestió de riscos i control intern amb 
l'objectiu d'identificar aspectes que siguin susceptibles de millora i permetin assolir els objectius de control 
mitjançant els oportuns plans d'acció. 

Addicionalment, l'existència de l'Activitat d'Auditoria Interna a Agbar té com a objectiu l'avaluació objectiva i 
independent dels sistemes de Control Intern, Gestió de Riscos i Govern Corporatiu establerts, amb el propòsit 
d'informar sobre la seva adequació i efectivitat, proposar aspectes de millora i proporcionar un major control de 
les operacions. Així mateix, els diferents comitès establerts a Agbar (Comitè Prmanent, Comitè de Direcció i 
Comitè de Negoci) són, per la freqüència de les seves reunions, un altre element clau de l'avaluació i el 
seguiment dels principals riscos. 

Els diferents riscos identificats en el Mapa de Riscos s'engloben en tres categories clarament diferenciades: 
riscos estratègics, riscos financers i riscos operatius. 

Els riscos estratègics són els següents: 

 Evolució econòmica 
 Expansió (Fusions i Adquisicions) 
 Risc País (Polític i de Sobirania)  
 Competència 
 Política de Preus 
 Regulatori i legal 
 Noves tecnologies i R+D+i  
 Canvi Climàtic 
 Riscos de Reputació Corporativa 

Els riscos financers són els següents: 

 Tipus de canvi 
 Tipus d'interès  
 Liquiditat i accés als mercats financers 
 Crèdit i contrapartida 

A la Nota 5 de la memòria dels comptes anuals consolidats s'exposa la política de gestió de riscos dissenyada 
per Agbar per mitigar aquests riscos financers. 

Els riscos operatius són els següents: 

 Interrupció de la prestació del servei 
 Integritat i frau 
 Recursos Humans 
 Tecnològics i de Sistemes d'Informació 
 Incompliment normatiu 
 Danys materials 
 Riscos de la naturalesa 
 Danys a tercers, responsabilitat civil 
 Contaminació mediambiental 
 Contaminació de producte 
 Riscos d'Informació per a la Presa de Decisions 
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9. Responsabilitat Corporativa  

En els darrers anys Agbar ha rebut nombrosos premis com a reconeixement al seu comportament en matèria de 
Responsabilitat Corporativa. Entre ells destaquen la qualificació "Gold Class" al Sustainability Yearbook 2009 i 
2010, que editen SAM i PWC conjuntament o el Premi Europeu de Medi Ambient en la categoria ‘Comunicació 
per al desenvolupament sostenible’. 

Aquests reconeixements són conseqüència de l'estratègia en Responsabilitat Corporativa que des de fa anys 
manté el Grup. Aquesta estratègia es fonamenta a satisfer les necessitats dels grups d'interès a través 
d'actuacions concretes sota l'enfocament del creixement econòmic, del respecte i de la protecció del medi 
ambient i d'una actitud social responsable. 

L'estratègia en Responsabilitat Corporativa es deriva de la Missió, Visió i Valors d'Agbar que es van redefinir el 
2006. L'any 2008 es va fer pública la Política de Responsabilitat Corporativa que recull compromisos amb els 
grups d'interès considerats estratègics a nivell corporatiu: accionistes, empleats, clients, administracions 
públiques, proveïdors i la societat (en el seu doble vessant mediambiental i de comunitat local). També aquell 
any es va aprovar el Pla a Mitjà Termini de Responsabilitat Corporativa (PMTRC), que respon als compromisos 
adquirits en la política de Responsabilitat Corporativa i explicita les línies d'actuació a realitzar en el període 
2008-2011. El pla s'estructura en base als compromisos definits per a cada grup d'interès i detalla actuacions en 
l'àmbit de la Responsabilitat Corporativa. 

L'informe de responsabilitat corporativa recull l'avançament del PMTRC, complint així amb la demanda de 
transparència que exigeixen els grups d'interès. 
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Traducció d'uns estats financers originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb els principis comptables 
generalment acceptats a Espanya (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola. 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 

BALANÇOS DE SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’Euros) 

ACTIU NO CORRENT: PATRIMONI NET:
Im mobilitzat intangible 5 16.485 13.879   Fons propis 12 1.431.375 1.330.595
   Concessions 2.505 339      Capital 135.984 149.642
   Aplicacions informàtiques 8.551 7.975      Prima d'emissió 174.381 174.381
   Altre immobilitzat intangible 5.429 5.565      Reserves 656.024 866.954
Im mobilitzat m aterial 6 612.048 482.058            Legal i estatutàries 29.993 29.993
   Terrenys i construccions 217.266 75.696           Altres reserves 626.031 836.961
   Drets sobre béns en lloguer - 22.100     Accions i participacions en patrimoni pròpies (7.785) -
   Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 379.833 372.676      Resultat de l'exercici 472.771 139.618
   Immobilitzat en curs i acomptes 14.949 11.586    Ajustos per canvi de valor 26 (75)

  Inversions imm obiliàries 7 852 893       Altres 26 (75)
   Terrenys i construccions 852 893    Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.6 26.834 24.161

  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 9.1 818.701 833.487
  Inversions financeres a llarg termini 9.2 24.437 32.383 Total Patrimoni Net 1.458.235 1.354.681

   Instruments de patrimoni 9.918 6.999
   Crèdits a empreses - 3.767    PASSIU NO CORRENT:
   Derivats - 6.954    Provisions a llarg term ini 14 124.668 116.061
   Altres actius f inancers 14.519 14.663    Deutes a llarg te rm ini 13.1 521.904 330.272

  Actius per im post diferit 17 168.445 117.191       Deutes amb entitats de crèdit 381.847 311.946
      Creditors per arrendament financer 121.253 -
      Altres passius f inancers 18.804 18.326
   Passius per impost diferit 17 27.106 36.860

Total Actiu No Corrent 1.640.968 1.479.891 Total Passiu No Corrent 673.678 483.193

  ACTIU CORRENT: PASSIU CORRENT:
Actius no corrents mantinguts pe r a la venda 10 - 47.880   Provisions a curt termini 2.280 1.735
Existències 1.856 1.594   Deutes a curt term ini 13.1 124.022 115.082
Deutors comercials i altres com ptes a cobrar 159.690 151.426       Deutes amb entitats de crèdit 114.181 110.879
   Clients per vendes i prestacions de serveis 67.737 77.509      Creditors per arrendament financer 5.485 -
   Clients, empreses del grup i associades 19.d 36.500 39.498      Instruments derivats 3.812 3.830
   Deutors diversos 4.781 8.546      Altres passius f inancers 544 373

     Personal 504 -    Deutes am b empreses del grup i associades a curt termini 13.2 73.392 127.401
     Actius per impost corrent 17 45.593 24.886    Creditors comercials i altres com ptes a pagar 221.810 196.084
     Altres crèdits amb les Administracions Públiques 17 4.575 987      Proveïdors 101.545 89.258

Crèdits a empreses de l grup i associades a curt termini - -      Proveïdors, empreses del grup i associades 19.d 21.882 14.027
Inversions en empreses del grup i associades a curt termini - -      Creditors diversos 2.423 12.417
Inversions financeres a curt termini 9.3 694.524 104.604       Personal 21.943 5.341

     Crèdits a empreses 4.598 2.938      Passius per impost corrent 17 5.598 9.993
     Instruments derivats 317 1.636      Altres deutes amb les Administracions Públiques 17 67.423 63.906

   Altres inversions financeres 689.609 100.030      Acomptes de clients 996 1.142
Periodificacions a curt term ini 2 2.941   Periodificacios a curt termini 1.201 6.519
Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.3 57.578 496.359
Tresoreria 5.695 11.453
Altres actius líquids i equivalents 51.883 484.906

Total Actiu Corrent 913.650 804.804 Total Passiu Corrent 422.705 446.821
TOTAL ACTIU 2.554.618 2.284.695 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.554.618 2.284.695

31.12.09NotaACTIU PASSIUNota 31.12.10 31.12.09 31.12.10

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta i els Annexos formen part integrant del Balanç de Situació el 31 de desembre de 2010. 
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Traducció d'uns estats financers originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb els principis comptables 
generalment acceptats a Espanya (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola. 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’Euros)
Exercici Exercici 

Nota 2010 2009

    OPERACIONS CONTINUADES 

    Import net de la xifra de negocis 18.1 268.508 288.463
            Vendes 257.314 274.638
            Prestació de serveis 11.194 13.825
    Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (49) (6.186) 
    Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 18.2 44.463 41.114
    Aprovisionaments (98.178) (115.559) 
            Consum de mercaderies (39.483) (40.148) 
            Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles (26.269) (40.193) 
            Treballs realitzats per altres empreses (32.526) (35.218) 
            Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments 100 -
    Altres ingressos d’explotació 44.354 74.419
            Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 40.459 70.806
            Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 3.895 3.613
    Despeses de personal 18.3 (116.030) (72.489) 
            Sous, salaris i assimilats (102.617) (54.041) 
            Càrregues socials (13.097) (13.757) 
            Provisions (316) (4.691) 
    Altres despeses d’explotació (128.655) (156.583) 
            Serveis exteriors (120.524) (148.684) 
            Tributs (5.770) (5.192) 
            Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (1.691) (1.578) 
            Altres despeses de gestió corrent (670) (1.129) 
    Amortització de l’immobilitzat 5,6 i 7 (37.298) (36.182) 
    Excés de provisions 3.367 1.805
    Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (44.652) (2.318) 
    Altres resultats (863) (52) 

Resultat d’explotació (65.032) 16.432

Ingressos financers 18.4 112.260 140.074
            De participacions en instruments de patrimoni 88.513 109.480
            De valors negociables i de crèdits de l’actiu immobilitzat 23.747 30.594
    Despeses financeres 18.4 (26.142) (24.318) 
            Per deutes amb empreses del grup i associades (1.531) (14.125) 
            Per deutes amb tercers (24.611) (10.193) 
    Variació del valor raonable en instruments financers 18.4 (9.911) (14.161) 
            Cartera de negociació i altres (9.911) (14.161) 
    Diferències de canvi 18.4 (111) 1.685
    Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 18.4 507.915 38.556
            Deterioraments i pèrdues (129.978) 1.944
            Resultats per alienacions i altres 637.893 36.612

    Resultat financer 584.011 141.836

    Resultat abans d’impostos 518.979 158.268

    Impostos sobre beneficis 17 (46.208) (18.650) 

    Resultat de l’exercici 472.771 139.618

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta i els Annexos formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 
2010.



5

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta i els Annexos formen part integrant de l’Estat d’ingressos i despeses reconeguts de l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2010. 

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
(Milers d’Euros) 

2010 Capital 
Prima 

d’emissió i 
Reserves 

Accions i 
participacions 
en patrimoni 

pròpies 

Resultat 
de 

l’Exercici 

Ajustos 
per canvis 

de valor 

Subvencions, 
Donacions i 

Llegats 

Total
Patrimoni 

Net 

Saldo inicial a 1 de gener de 2010 149.642 1.041.335 - 139.618 (75) 24.161 1.354.681
I. Total ingressos i (despeses) reconeguts - (1.061) - 472.771 - 2.673 474.383
II. Operacions amb socis o propietaris:

    Augments / (Reduccions) de capital - - - - - 0
    Distribució de dividends - - - (90.000) - - (90.000)
    Operacions amb accions o participacions en 

patrimoni propies netes (13.658) (259.489) (7.785) - - - (280.932)

III. Altres variacions de patrimoni net
    Traspassos entre partides de patrimoni net - 49.618 - (49.618) - - -
    Altres variacions - 2 - - 101 - 103

Saldo final a 31 de desembre de 2010 135.984 830.405 (7.785) 472.771 26 26.834 1.458.235

2009 Capital 
Prima 

d’emissió i 
Reserves 

Accions i 
participacions 
en patrimoni 

pròpies 

Resultat 
de 

l’Exercici 

Ajustos 
per canvis 

de valor 

Subvencions, 
Donacions i 

Llegats 

Total
Patrimoni 

Net 

Saldo inicial a 1 de gener de 2009 149.642 1.287.766 - 113.150 - 19.186 1.569.744
I. Total ingressos i (despeses) reconeguts - 771 - 139.618 - 4.975 145.364
II. Operacions amb socis o propietaris:

    Distribució de dividends - (299.283) - (61.069) - - (360.352)
III. Altres variacions de patrimoni net

    Traspassos entre partides de patrimoni net - 52.081 - (52.081) - - -
    Altres variacions - - - - (75) - (75)

Balanç final a 31 de desembre de 2009 149.642 1.041.335 - 139.618 (75) 24.161 1.354.681

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta i els Annexos formen part integrant de l’Estat total de canvis en el patrimoni de l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2010. 

Traducció d'uns estats financers originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb els principis comptables 
generalment acceptats a Espanya (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola. 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DELS EXERCICIS ANUALS 
ACABATS EL 31 DESEMBRE 2010 I 2009

ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(Milers d’Euros)

Exercici 
2010

Exercici 
2009

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 472.771 139.618

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PATRIMONI NET 3.352 7.278
Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.305 9.296
Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos (1.516) 1.101
Resta d’ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net 
Efecte impositiu (1.437) (3.119) 
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (1.740) (1.532) 
Subvencions, donacions i llegats rebuts (2.486) (2.189) 
Efecte impositiu 746 657
TOTAL INGRESSOS I (DESPESES) RECONEGUTS 474.383 145.364
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Traducció d'uns estats financers originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb els principis comptables 
generalment acceptats a Espanya (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola. 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.

ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009

(Milers d’Euros)
Exercici  

2010
Exercici 

2009

 FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ (I) (12.328) 166.673

 Resultat de l’exercici abans d’impostos 518.979 158.268
 Ajustos al resultat (503.811) (107.301)

    Amortització de l’immobilitzat 37.298 36.182

    Correcions valoratives per deteriorament de l’immobilitzat i d’instruments financers 174.630 (1.944)

    Variació de provisions (127) 490

    Imputació de subvencions (2.486) (2.189)

    Resultats per baixes i alienacions d’instruments financers (637.893) (36.612)

    Ingressos financers (112.260) (140.074)

    Despeses financeres 26.142 24.318

    Diferències de canvi 111 (1.685)

    Variació de valor raonable en instruments financers 9.911 14.161

    Altres ingressos i despeses  863 52

 Canvis en el capital corrent 15.537 (23.593)

    Existències (262) 1.594

    Deutors i altres comptes a cobrar (8.264) 54.365

    Altres actius corrents 2.939 (395)

    Creditors i altres comptes a pagar 25.726 (54.352)

    Altres passius corrents (4.602) (24.805)

 Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (43.033) 139.299

    Pagament d’interessos (26.142) (24.318)

    Cobrament de dividends 88.513 109.480

    Cobraments d’interessos 23.747 30.594

    Cobraments / (pagaments) per impostos sobre beneficis (126.344) 29.589

    Altres cobraments / (pagaments) (2.807) (6.046)

 FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (II) (200.564) (4.649)

 Pagaments per inversions (920.853) (231.545)

    Empreses del grup, associades i unitats de negoci (5.827) (8.971)

    Immobilitzat intangible (3.927) (2.995)

    Immobilitzat material (211.546) (38.279)

    Altres actius financers (699.553) (181.300)

 Cobraments per desinversions 720.289 226.896

   Empreses del grup, associades 720.289 50.440

   Altres actius financers - 176.456

 FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III) (225.889) (278.493)

 Cobraments i (pagaments) per instruments de patrimoni (280.931) -
 Cobraments i (pagaments) per instruments de passiu financer 145.042 110.665

   Emissió de deutes amb entitats de crèdit 199.923 425.214

   Devolució i amortització de deutes amb empreses del grup i associades (54.009) (313.471)

   Devolució i amortització d’altres deutes (872) (1.078)

 Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni (90.000) (389.158)

   Dividends (90.000) (389.158)

   Remuneració d’altres instruments de patrimoni - -

 EFECTE DE LES VALORACIONS DELS TIPUS DE CANVI (IV) - -

 AUGMENT / (DISMINUCIÓ) NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III+IV) (438.781) (116.469)

 Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici 496.359 612.828

 Efectiu o equivalents al final de l’exercici 57.578 496.359

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta i els Annexos formen part integrant de l’Estat de Fluxos d’Efectiu de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 
2010.
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Traducció d'uns estats financers originalment formulats en espanyol i preparats de conformitat amb els principis comptables 
generalment acceptats a Espanya (vegeu Nota 2). En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola. 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 

Memòria 
Corresponent a l’Exercici Anual Acabat  
el 31 de Desembre de 2010 

1. Activitat de la Societat i Acords de principis entre accionistes de referència

a) Activitat de la Societat 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (d’ara endavant, la Societat) té el seu domicili social a 
Barcelona, avinguda Diagonal, 211 (Torre Agbar). Fou constituïda el 20 de gener de 1882, a París, i els seus 
estatuts socials foren adaptats mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, el Sr. Raül Vall 
Vilardell, el 5 de juny de 1991, amb el número 2.136 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona, Tom 8.880, foli 62, Full B-16.487, inscripció 1.032. 

La Societat és la capçalera d'un grup d'entitats dependents (d’ara endavant, Agbar). Els comptes anuals 
consolidats d'Agbar de l'exercici 2010 han estat formulats pel Consell d'Administració de la Societat i se 
sotmetran a l’aprovació de la Junta General Ordinària d’Accionistes de Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A., que s’estima que els aprovi sense cap modificació. Per la seva banda, els comptes anuals 
consolidats d’Agbar corresponents a l'exercici 2009 van ser aprovats per la Junta General Ordinària 
d'Accionistes de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. celebrada el 28 de juny de 2010. 

Els comptes anuals adjunts estan referits a la Societat individualment, per la qual cosa no reflecteixen els 
efectes que resultarien d'aplicar criteris de consolidació. Les principals magnituds dels comptes anuals 
consolidats d'Agbar de l'exercici 2010 preparats d'acord amb el que estableixen les Normes Internacionals 
d'Informació Financera aprovades pels Reglaments de la Comissió Europea (NIIF-UE) són les següents, en 
milers d'euros: 

Imports Consolidats 
Agbar 

Total Actiu 6.556.797 
Patrimoni Net: 2.592.480 
  - De la Societat Dominant 1.795.978 
  - Dels minoritaris 796.502
Xifra de negoci 1.853.403 
Resultat net: 441.027
  - Atribuït a la Societat Dominant 310.942
  - Atribuït a minoritaris 130.085

L'objecte social de la Societat és, d’acord amb el que s’estableix a l’article 2n dels seus estatuts socials, el 
següent: 

A) La prestació de serveis públics sota qualsevol forma de gestió admesa en dret, incloent-hi, quan sigui 
necessari, el projecte, la realització i la construcció de les corresponents obres d'infraestructura i 
equipaments, com també la fabricació, la construcció i el subministrament de tot tipus d'equips i elements. 
I, especialment, la prestació de serveis públics relacionats amb: 

a) Proveïment d'aigua en les diferents modalitats de subministrament denominades ‘en alta’ i ‘en baixa’, 
destinades tant a entitats públiques com a privades i particulars, per a usos industrials i domèstics. 

b) Recollida, tractament i eliminació de residus sòlids, com també el seu reciclatge.
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c) Tractament i depuració d'aigües residuals i de tot tipus de residus líquids, com també la reutilització 
directa d’aquestes aigües. 

d) Sistemes de clavegueram. 

e) Sistemes de regadiu. 

f) Obres hidràuliques i civils.  

B) L'explotació i comercialització de tot tipus de brolladors d'aigües naturals, fins i tot mineromedicinals. 

C) El foment i la contribució al desenvolupament de la tecnologia mitjançant la constitució i participació en 
entitats dedicades a la recerca i desenvolupament, com ara Fundacions, Associacions i Centres Docents 
Públics i Privats.  

D) El foment, desenvolupament i assistència en les activitats informàtiques, cibernètiques i de processos 
automatitzats. 

E) L'adquisició de tot tipus de finques, siguin rústiques o urbanes, com també la construcció de tot tipus 
d'edificis, per al seu ús o explotació en venda, renda o sota qualsevol altra modalitat. 

F) L'estudi, projecte, construcció, fabricació, subministrament, manteniment i conservació d'obres i 
instal·lacions, de tot tipus, sistemes i en general de mitjans de control, operació i gestió relacionats amb les 
activitats de l'electricitat, l'electrònica, les telecomunicacions, la producció d'energia, la captació, la 
transferència i la teletransmissió de dades. 

Així mateix, la Societat podrà desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions informàtiques, telemàtiques, 
d'automatismes i telecontrol, de recepció i transmissió de veu i dades, de teledetecció, i en general, de 
captació, procés i transferència d'informació en tot tipus d'àmbit d'activitat econòmica. 

G) La prestació de serveis d'inspecció tècnica, auditoria tècnica i control de qualitat, assaig, anàlisi, recerca i 
desenvolupament, homologació i certificat en qualsevol sector de la indústria o dels serveis. 

H) La realització de manera indirecta, és a dir, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en altres 
societats constituïdes a l'efecte, d'operacions d’assegurança privada de conformitat amb les previsions de 
la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, complint tots 
els requisits aplicables a aquestes. 

I) L'adquisició i explotació, de manera indirecta, d'establiments sanitaris d'hospitalització i d'assistència 
medicoquirúrgica, així com tota activitat mèdica i assistencial relacionada amb aquest objecte, mitjançant 
la titularitat d'accions o participacions en altres societats. 

J) L'actuació com a Societat Holding, i a l'efecte poder constituir o participar, en concepte de soci o 
accionista, en altres Societats, qualssevol que sigui la seva naturalesa o objecte, fins i tot en Associacions i 
Empreses Civils, mitjançant la subscripció o adquisició i tinença d'accions o participacions, sense envair 
les activitats pròpies de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, Societats i Agències de Valors, o d'aquelles 
altres Entitats regides per Lleis especials. 

K) La compravenda d'accions, obligacions i la resta de títols de renda fixa o variable, nacionals i estrangers, 
relatius a les activitats anteriorment relacionades, com també la participació en qualitat de fundadors de 
Societats o Entitats que s’hagin de constituir amb les mateixes finalitats.  

Queda exclòs l'exercici directe, i l'indirecte quan sigui procedent, de totes aquelles activitats reservades per la 
legislació especial. La Societat no desenvoluparà cap activitat per a la qual les lleis exigeixin condicions o 
limitacions específiques, mentre no les acompleixi de forma exacta.’ 
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La Societat té com a principal activitat la distribució i subministrament d’aigua a Barcelona, servei del qual és 
titular amb caràcter indefinit.  Així mateix realitza aquesta activitat en altres municipis de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, com són l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, entre altres. 

Aquests comptes anuals es presenten en euros per ser aquesta la moneda de l’entorn econòmic principal en el 
qual opera la Societat.  Les operacions en moneda funcional diferent de l’euro es registren de conformitat amb 
les polítiques descrites a la Nota 4.8. 

b) Acord de Principis entre els accionistes de referència de la Societat  

En el marc de l’Acord de Principis signat el passat 21 d'octubre de 2009, entre els accionistes de referència de 
la Societat, Criteria CaixaCorp, S.A. i Suez Environnement Company S.A., en l’exercici 2010 s’han dut a terme 
les següents operacions: 

 Amb efectes 1 de juny de 2010, s’ha produït l'exclusió de negociació de les accions de Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A., dels mercats secundaris oficials espanyols, després de la 
liquidació de l’Oferta Pública d’Adquisició d’accions formulada per la pròpia Societat sobre el 10% del 
seu capital social en mans d’accionistes minoritaris. El preu de l’Oferta es va establir en vint euros (20€) 
per acció i assumia que no es distribuirien dividends amb càrrec a resultats de l’exercici 2009 amb 
anterioritat a la liquidació de l’Oferta. El termini d’acceptació de l’Oferta va ser de 15 dies naturals des 
del 10 de maig fins al 24 de maig de 2010, ambdós inclosos. La Comissió Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV) va informar que l’OPA va ser acceptada pel 91,27% de les accions a les quals es va dirigir 
l’Oferta, representatives del 9,13% del capital social de la Societat (Nota 12). 

 Després de la liquidació de l’Oferta, a data 7 de juny de 2010 es va fer efectiva la transmissió de les 
accions d’Adeslas de les quals era titular la Societat, representatives del 54,78%, per un import de 687,1 
milions d’euros. Aquesta operació ha generat una plusvàlua abans d’impostos de 632,2 milions d’euros 
(Nota 10 i 18.4). 

 A partir d’aquesta data, s’ha produït la presa de control per part de Suez Environnement en assolir una 
participació indirecta del 75.01% a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., un cop dutes a 
terme les operacions de reordenació de participacions de Suez Environnement, SAS, Suez 
Environnement España, S.L. i Criteria CaixaCorp, S.A. descrites a l’Acord de principis esmentat (Nota 
12).

2. Bases de presentació dels comptes anuals

2.1 Imatge fidel  

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Societat i es presenten d’acord 
amb el R.D. 1514/2007 de 16 de novembre, el qual ha estat modificat pel RD 1159/2010 de 17 de setembre de 
2010, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de la Societat, i dels fluxos d’efectiu produïts durant el corresponent 
exercici. Aquests comptes anuals, que han estat formulats pels Administradors de la Societat, es sotmetran a 
l’aprovació per la Junta General Ordinària d’Accionistes, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació.   

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els Administradors han formulat aquests 
comptes anuals, tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tinguin 
un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, essent obligatori, hagi 
deixat d'aplicar-se. 
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2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

En els comptes anuals de la Societat s'han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la Direcció 
de la Societat per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren 
registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

La vida útil dels actius materials i intangibles  (Notes 4.1, 4.2, 4.3),  

Les pèrdues per deteriorament de determinats actius (Nota 4.4), 

Les hipòtesis emprades en el càlcul actuarial dels compromisos per pensions (Nota 4.13), 

Les hipòtesis emprades per al càlcul del valor raonable dels instruments financers (Nota 4.6),  

Els ingressos per subministraments pendents de facturació (Nota 4.10), 

Les provisions per compromisos adquirits amb tercers i els passius contingents (Notes 4.11 i 14), 

Els riscos i compromisos derivats de les inversions a Argentina (Notes 14 i 16), 

Els riscos derivats de les inspeccions fiscals (Nota 17). 

Malgrat que aquests judicis i estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible sobre els 
fets analitzats a 31 de desembre de 2010, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis de 
normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l'alça o a la baixa) en propers 
exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s’escau, de manera prospectiva. 

2.4 Comparació de la informació 

D’acord amb la legislació mercantil, es presenta, a efectes comparatius, amb cada una de les partides del 
balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu, a 
més de les xifres de l’exercici 2010, les corresponents a l’exercici anterior. A la memòria també s’inclou 
informació quantitativa de l’exercici anterior, tret quan una norma comptable específicament estableix que no és 
necessari. 

Aplicació de noves normes  

Durant l’exercici s’han aplicat per primera vegada les següents modificacions a les normes o noves normes, 
circumstància que s’haurà de tenir en compte en la comparació amb l’exercici anterior. 

Modificacions introduïdes al Pla General de Comptabilitat mitjançant el Reial Decret 1159/2010  

Aquests comptes anuals són els primers que els administradors de la Societat formulen aplicant les 
modificacions introduïdes al Pla General de Comptabilitat mitjançant el Reial Decret 1159/2010, de 17 de 
setembre. En aquest sentit, en virtut del que estableix l’apartat a) de la Disposició Transitòria Cinquena 
d’aquest Reial Decret, la informació comparativa es presenta sense adaptar-la als nous criteris i, en 
conseqüència, els comptes anuals es qualifiquen com a inicials als efectes derivats de l’aplicació del principi 
d’uniformitat i del requisit de comparabilitat. 

2.5 Agrupació de partides 

Determinades partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el 
patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu es presenten de manera agrupada per facilitar la seva comprensió, 
si bé, en la mesura que sigui significativa, s'ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de 
la memòria.  
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3. Dividends i distribució de resultats

La Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, en la sessió celebrada el 28 de juny de 2010, va 
acordar el pagament d'un dividend a càrrec dels resultats de l’exercici 2009 de 0,66184056 euros bruts per 
acció, per un total de 90.000 milers d’euros que s’ha fet efectiu a partir del 29 de juny de 2010.  

La proposta de distribució del benefici net dels exercicis 2010 i 2009 de la Societat, obtingut sota principis 
comptables espanyols, és la següent, en milers d’euros: 

2010 2009

Dividend brut 2009 - 90.000

Dividend brut 2010 90.000 -

Reserves voluntàries  382.771 49.618

Benefici net de la Societat  472.771 139.618

4. Normes de registre i valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels seus comptes anuals per a 
l’exercici 2010, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents: 

4.1. Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció. Posteriorment es 
valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si s’escau, per les pèrdues per 
deteriorament que hagi experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

 Les concessions administratives s'amortitzen linealment en funció del període de la seva durada. 

 Aplicacions informàtiques: La Societat registra en aquest compte els costos produïts en l'adquisició i 
desenvolupament de programes d'ordinador, inclosos els costos de desenvolupament de les pàgines 
web. Els costos de manteniment de les aplicacions informàtiques es registren en el compte de pèrdues 
i guanys de l'exercici en què es produeixen. L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza 
aplicant el mètode lineal durant un període de 5 anys. 

 Els drets de superfície sobre finques urbanes s’amortitzen linealment en el termini de durada dels 
esmentats drets. 

 Els drets d’ús per ubicar instal·lacions de conducció s’amortitzen linealment en un període de 
cinquanta anys. 

Els costos salarials directes del personal propi, com també els costos associats al projecte, la instal·lació i la 
posada en marxa dels elements de l’immobilitzat intangible, es capitalitzen com a major cost dels 
corresponents elements. Els costos activats per aquest concepte en els exercicis 2010 i 2009 es presenten 
com a ‘Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu’ en el compte de pèrdues i guanys adjunt. 

 Els elements en curs es traspassen a l’immobilitzat intangible en explotació, una vegada finalitzat el 
corresponent període de desenvolupament. 
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4.2. Immobilitzat material 

L’immobilitzat material es troba valorat a preu d’adquisició o cost de producció actualitzat d’acord amb diverses 
disposicions legals entre les quals es troba el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny (Notes 6 i 7), i 
posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi 
hagués, de conformitat amb el criteri esmentat a la Nota 4.4. 

Els costos salarials directes del personal propi, com també els costos associats al projecte, la instal·lació i la 
posada en marxa dels elements de l’immobilitzat material (consums de materials de magatzem i altres 
despeses externes aplicables), es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns. Els costos activats 
per aquest concepte en els exercicis 2010 i 2009 es presenten com a ‘Treballs realitzats per l’empresa per al 
seu actiu’ en el compte de pèrdues i guanys adjunt. 

Les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que componen l'immobilitzat material 
s'imputen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen. Per contra, els imports invertits en 
millores que contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la vida útil d’aquests béns es 
registren com a major cost d’aquestes.  

Si s’escau, per a aquells immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en 
condicions d'ús, els costos capitalitzats inclouen les despeses financeres que s'hagin meritat abans de la 
posada en funcionament del bé i que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre 
tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a la seva adquisició o fabricació.  

En el cas de béns subjectes a reversió, el criteri d'amortització aplicat a aquests elements, el menor entre la 
seva vida útil estimada i el període de concessió, garanteix la seva total amortització al final del període 
concessional. 

Els drets d'ús sobre béns incorporats a actius en lloguer s'amortitzen linealment en el període menor entre la 
vida útil del bé i el termini mínim dels contractes associats. 

La Societat amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil 
restant estimada dels diferents elements, segons el detall següent: 

Anys de 
vida útil 

Construccions 20 a 50 
Instal·lacions de conducció 20 a 34 
Maquinària 12
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 10 a 20 
Altre immobilitzat material 4 a 12 

4.3. Inversions immobiliàries 

L'epígraf inversions immobiliàries del balanç de situació recull els valors de terrenys, edificis i altres 
construccions que es mantenen, bé per explotar-los en règim de lloguer, bé per obtenir una plusvàlua en la 
seva venda, com a conseqüència dels increments que es produeixin en el futur en els seus respectius preus de 
mercat. 

Aquests actius es valoren d'acord amb els criteris indicats a la Nota 4.2, relativa a l'immobilitzat material. 
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4.4. Deteriorament de valor d'actius intangibles i materials 

La Societat avalua, en cada data de tancament de balanç, si hi ha algun indici de deteriorament del valor 
registrat dels actius materials i intangibles de vida útil definida. En cas d’haver-hi algun indici, s'estima el valor 
recuperable dels esmentats actius, amb l'objectiu de determinar el deteriorament de valor patit. Quan l'actiu 
analitzat no genera per si mateix fluxos de caixa independents d'altres actius, la Societat estima el valor 
raonable de la unitat generadora d'efectiu en la qual aquest actiu s'hagi inclòs.  

En el cas d'actius materials i intangibles de vida útil indefinida, no subjectes a amortització sistemàtica, els tests 
de deteriorament són realitzats amb una periodicitat mínima anual o quan hi hagi indicis que l'actiu ha patit una 
pèrdua de valor.  

El valor recuperable d'un actiu subjecte a deteriorament és el major entre el seu valor raonable menys els 
costos de venda i el seu valor en ús. Per a l'estimació del valor en ús, es computa el valor present dels futurs 
fluxos de caixa de l'actiu analitzat (o de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertanyi, si s’escau), utilitzant 
una taxa de descompte que reflecteixi tant el valor temporal dels diners com el risc específic associat a l'actiu. 
Quan s'estima que el valor recuperable d'un actiu és menor que el seu import net en llibres, la diferència es 
registra a càrrec de l'epígraf ‘Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat' del compte de pèrdues i 
guanys. Les pèrdues reconegudes per deteriorament d'un actiu són revertides amb abonament a l'esmentat 
epígraf, quan millorin les estimacions sobre el seu import recuperable, augmentant el valor de l'actiu fins al límit 
del valor en llibres que l'actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el sanejament, excepte en el cas del fons 
de comerç, el deteriorament del qual no és reversible. 

4.5. Arrendaments  

 Arrendaments financers: es consideren operacions d'arrendament financer aquelles en què els 
riscos i beneficis que recauen sobre el bé objecte de l'arrendament es transfereixen a l'arrendatari, 
qui, habitualment, té l'opció d'adquirir-lo en finalitzar el contracte, en les condicions acordades en 
formalitzar-se l'operació.  

Els actius adquirits mitjançant arrendament financer es classifiquen en el capítol ‘Immobilitzat 
material' segons la naturalesa del bé objecte del contracte i es comptabilitzen, amb contrapartida 
d'un passiu del mateix import, pel menor import entre el seu valor raonable o el valor actual de les 
quantitats a pagar a l'arrendador, inclòs el preu d'exercici de l'opció de compra. Aquests actius 
s'amortitzen amb criteris similars als aplicats al conjunt dels actius materials de la mateixa 
naturalesa.  

Les despeses financeres associades a aquests contractes es carreguen al compte de pèrdues i 
guanys, d'acord amb la taxa d'interès efectiva d'aquestes operacions.  

 Arrendaments operatius: es consideren operacions d'arrendament operatiu, aquelles en què els 
riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu no són transferits per l'arrendador. Les despeses 
de l'arrendament operatiu es carreguen sistemàticament al compte de pèrdues i guanys en 
l'exercici en què es meriten. 

4.6. Instruments financers  

4.6.1 Actius financers 

Els actius financers que posseeix la Societat, si s’escau, es classifiquen en les categories següents: 

 Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de 
serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o els que, en no tenir un origen comercial, no siguin 
instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments dels quals siguin de quantia fixa o 
determinable i no es negociïn en un mercat actiu. 
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 Actius financers mantinguts per negociar: són aquells adquirits amb l'objectiu d'alienar-los a curt 
termini o aquells que formen part d'una cartera, de la qual hi ha evidències d'actuacions recents 
amb aquest objectiu. Aquesta categoria inclou també els derivats financers que no siguin 
contractes de garanties financeres (per exemple, avals), ni han estat designats com a instruments 
de cobertura. 

 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys: s'inclouen 
en aquesta categoria els actius financers que així designa l'empresa en el moment del 
reconeixement inicial, pel fet que aquesta designació elimina o redueix de manera significativa 
asimetries comptables, o bé aquests actius formen un grup del qual s'avalua el rendiment, per part 
de la Direcció de la Societat, sobre la base del seu valor raonable i d'acord amb una estratègia 
establerta i documentada. 

 Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, associades i multigrup: es consideren empreses 
del grup aquelles vinculades amb la Societat per una relació de control, i empreses associades 
aquelles sobre les quals la Societat exerceix una influència significativa. Addicionalment, dins la 
categoria de multigrup s'inclouen aquelles societats sobre les quals, en virtut d'un acord, s'exerceix 
un control conjunt amb un o més socis.  

Actius financers disponibles per a la venda: són tots els que no entren dins les tres categories 
anteriors. Aquestes inversions figuren en el balanç de situació al seu valor de mercat en la data 
de tancament.  En cas de participacions en societats no cotitzades, aquest valor s'obté a través 
de mètodes alternatius com ara la comparació amb transaccions similars o l'actualització dels 
fluxos de caixa esperats. Les variacions d'aquest valor de mercat es registren amb càrrec o 
abonament a ‘Ajustos per canvis de valor’ del patrimoni net. En el moment en què es produeix 
l'alienació d'aquestes inversions, el valor acumulat en aquestes reserves és imputat íntegrament 
al compte de pèrdues i guanys. 

Aquelles inversions financeres en capital de societats no cotitzades el valor de mercat de les 
quals no pot ser mesurat de manera fiable són valorades al cost d’adquisició. 

Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de la 
transacció que siguin directament atribuïbles. 

Els préstecs, partides a cobrar i inversions mantingudes fins al venciment es valoren pel seu cost amortitzat. 

Els actius financers mantinguts per negociar i els altres actius financers a valor raonable amb canvis de valor 
en el compte de pèrdues i guanys es valoren  al seu valor raonable, i es registra en el compte de pèrdues i 
guanys el resultat de les variacions en aquest valor raonable. 

Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost, minorat, si s’escau, per 
l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. Aquestes correccions es calculen com la 
diferència entre el seu valor en llibres i l'import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor 
raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. Excepte 
millor evidència de l'import recuperable, es considera el patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les 
plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració (incloent-hi el fons de comerç, si n’hi hagués). 

Finalment, els actius financers disponibles per a la venda es valoren al seu valor raonable, i es registra en el 
patrimoni net el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins que l'actiu s'alieni o hagi patit un 
deteriorament de valor de caràcter estable o permanent, moment en el qual aquests resultats acumulats 
reconeguts prèviament en el patrimoni net passin a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys. En aquest 
sentit, es considera que hi ha deteriorament de caràcter permanent si s'ha produït una caiguda de més del 40% 
del valor de cotització de l'actiu, durant un període d'un any i mig, sense que s'hagi recuperat el valor. 

Almenys al tancament de l'exercici la Societat realitza un test de deteriorament per als actius financers que no 
estan registrats a valor raonable. Es considera que hi ha evidència objectiva de deteriorament, si el valor 
recuperable de l'actiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix aquest deteriorament es 
registra en el compte de pèrdues i guanys. 
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4.6.2 Passius financers 

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Societat  i que s'han originat en la compra de 
béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o també aquells que sense tenir un origen comercial, no 
puguin ser considerats com a instruments financers derivats.  

Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels 
costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d'acord amb el 
seu cost amortitzat.  

Els instruments financers derivats de passiu es valoren al seu valor raonable, seguint els mateixos criteris que 
els corresponents als actius financers mantinguts per negociar descrits a l'apartat anterior.  

La Societat dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han generat.  

4.6.3. Instruments financers derivats i registre de cobertura  

L’ús de productes financers derivats per part de la Societat està regit per les polítiques de gestió de riscos 
financers d'Agbar, les quals estableixen les directrius per al seu ús (Nota 9.5).  

La Societat no usa instruments financers derivats amb finalitats especulatives, sinó que els utilitza 
exclusivament com a instruments de cobertura per eliminar o reduir significativament determinats riscos de 
tipus d'interès i tipus de canvi existents sobre posicions patrimonials, a les quals, per raó de les seves 
operacions, s'ha exposat (Nota 9.5).  

El tractament comptable de les operacions de cobertura amb instruments derivats és la següent: 

 Cobertures de valor raonable (fair value hedge)

Els canvis en el valor de mercat dels instruments financers derivats designats com de cobertura, com 
també els dels elements que en són objecte, es registren amb càrrec o abonament a l'epígraf ‘Resultat 
financer' del compte de pèrdues i guanys. 

 Cobertures de fluxos de caixa (cash flow hedge)

En aquest tipus de cobertures, la part del guany o pèrdua de l'instrument de cobertura que s'hagi 
determinat com a cobertura eficaç es reconeix transitòriament en el Patrimoni Net, i s’imputa en el 
compte de pèrdues i guanys en el mateix període en què l'element que està essent objecte de cobertura 
afecti el resultat, tret que la cobertura correspongui a una transacció prevista que acabi en el 
reconeixement d'un actiu o passiu no financer; en aquest cas, els imports registrats en el Patrimoni Net 
s'inclouran en el cost de l'actiu o passiu quan sigui adquirit o assumit.  

 Cobertures d'inversió neta de negocis a l'estranger (net investment hedge)

Aquests tipus d'operacions de cobertura estan destinades a cobrir el risc de tipus de canvi en les 
inversions en societats estrangeres i es tracten com a cobertures de valor raonable pel component del 
tipus de canvi de l'instrument de cobertura.  

En aquest sentit, el valor de la inversió financera mantinguda per la Societat és ajustat, a l'alça o a la 
baixa, per recollir les fluctuacions de la divisa amb què s'hagi realitzat la inversió, en la part de la 
cobertura que compleixi els criteris per ser considerada cobertura eficaç. L'ajust es realitza amb càrrec o 
abonament al compte de pèrdues i guanys, on també es registren els canvis de valor de l'instrument de 
cobertura contractat. 

El valor de mercat dels diferents instruments financers correspon a la seva cotització al tancament de l'exercici. 
En el cas dels derivats no negociables en mercats organitzats, la Societat utilitza, per a la seva valoració, 
hipòtesis basades en les condicions del mercat a aquesta data.  
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4.7. Existències 

Les existències es valoren inicialment al seu preu d’adquisició o cost de producció, el menor.  Els descomptes 
comercials, les rebaixes obtingudes, altres partides similars i els interessos incorporats al nominal dels dèbits 
s’inclouen en la determinació del preu d’adquisició. 

Els treballs en curs corresponen en la seva major part a treballs realitzats per compte d’altri i es valoren al preu 
d’adquisició, que inclou el cost dels materials incorporats, la mà d’obra i les despeses directes de fabricació. 

En l’assignació de valor als seus inventaris, la Societat utilitza el mètode del cost mitjà ponderat. 

La Societat efectua les oportunes correccions valoratives, i les reconeix com una despesa en el compte de 
pèrdues i guanys quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu preu d’adquisició (o al seu 
cost de producció). 

El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats per acabar la 
seva fabricació i els costos que seran produïts en els processos de comercialització, venda i distribució. 

4.8. Transaccions en moneda estrangera 

La moneda funcional utilitzada per la Societat és l'euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises 
distintes de l'euro es consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi 
vigents en les dates de les operacions. 

Al tancament de l'exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen 
aplicant el tipus de canvi en la data del balanç de situació. Els beneficis o pèrdues posats de manifest s'imputen 
directament al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen. 

4.9. Impostos sobre beneficis 

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l'impost 
corrent i la part corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit. 

L'impost corrent és la quantitat que la Societat satisfà com a conseqüència de les liquidacions fiscals de 
l'impost sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de 
l'impost, excloses les retencions i els pagaments a compte, com també les pèrdues fiscals compensables 
d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest, donen lloc a un menor import de l'impost corrent. 

La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius 
per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que s'identifiquen com aquells imports que es 
preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i 
el seu valor fiscal, com també les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per 
deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporània o 
crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, excepte per les 
excepcions previstes a la normativa vigent. 

Per part seva, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri probable que 
la Societat disposi de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.  

Els actius i passius per impostos diferits i l'impost corrent, originats per operacions amb càrrecs o abonaments 
directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida a patrimoni net. 
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A cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s’hi efectuen les 
oportunes correccions en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada 
tancament s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats en balanç i aquests són objecte de 
reconeixement en la mesura que passi a ser probable la seva recuperació amb beneficis fiscals futurs. 

4.10. Ingressos i despeses 

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent 
real de béns i serveis que aquests representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent 
monetari o financer que se’n deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació 
rebuda, deduïts descomptes i impostos. 

Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de realització de la 
prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. 

Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu i els 
dividends, quan es declara el dret de l'accionista a rebre'ls. En tot cas, els interessos i dividends d'actius 
financers meritats després del moment de l'adquisició, i que no procedeixin inequívocament de resultats 
generats amb anterioritat a la data d'adquisició, es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i 
guanys. 

Contractes de construcció: Obres en curs

Quan el resultat d'un contracte en curs es pot estimar raonablement, els seus ingressos es reconeixen segons 
el seu grau d'avanç a tancament d'exercici, és a dir, en funció de la proporció que representen els costos 
meritats pel treball realitzat fins a la data i els costos totals estimats fins a la seva finalització.  

Quan el resultat d'un contracte en curs no es pot estimar raonablement, els seus ingressos es reconeixen amb 
el límit dels costos produïts que s'espera que siguin raonablement recuperats en el futur. 

Si és probable que els costos del contracte siguin superiors als ingressos, les pèrdues esperades es 
reconeixen immediatament. 

Subministraments pendents de facturació

La Societat registra com a venda d'aigua els subministraments realment efectuats, incloent-hi l'import d'aigua 
subministrada que a 31 de desembre està pendent de facturació. Aquest import és a 31 de desembre de 2010 
de 37.545 milers d’euros (33.013 milers d'euros el 2009) i es troba registrat a l'epígraf ‘Clients per vendes i 
prestacions de serveis' de l'actiu del balanç de situació adjunt. 

4.11. Provisions i contingències 

 Provisions: La Societat registra una provisió quan hi ha un compromís o una obligació davant de 
tercers que és conseqüència d'esdeveniments passats i la seva liquidació suposarà una sortida de 
recursos, per un import i/o en un termini no coneguts amb certesa, però estimables amb raonable 
fiabilitat (Nota 14). 

La quantificació de les provisions es realitza tenint en consideració la millor informació disponible sobre 
el succés i les seves conseqüències i es reestima amb ocasió de cada tancament d'exercici. Les 
provisions constituïdes s'utilitzen per afrontar els riscos específics per als quals van ser originàriament 
reconegudes, i es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan aquests riscos desapareguin o 
disminueixin. 

 Passius contingents: Són passius contingents totes aquelles obligacions possibles sorgides com a 
conseqüència de successos passats, de les quals s'estima de baixa probabilitat la seva materialització 
futura i perjudici patrimonial associat. La Societat no reconeix cap provisió per aquests conceptes, si 
bé, com és requerit, es troben detallats a la Nota16. 
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4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en l'activitat 
de la Societat, la finalitat principal dels quals és la minimització de l'impacte mediambiental i la protecció i 
millora del medi ambient, incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura de les operacions de 
l'entitat (Nota 20). 

Aquests actius es troben valorats, igual que qualsevol actiu material, a preu d'adquisició o cost de producció 
actualitzat d'acord amb diverses disposicions legals, entre les quals es troba el Reial Decret Llei 7/1996, de 7 
de juny. 

La Societat amortitza aquests elements seguint el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil restant 
estimada dels diversos elements (Nota 4.2). 

4.13. Compromisos per a pensions 

Naturalesa dels compromisos mantinguts per la Societat

La Societat és promotora d’un pla de pensions mixt quant a la naturalesa de les contingències cobertes 
(d’aportació definida per a la jubilació i de prestació definida per als riscos d’invalidesa i mort durant la vida 
laboral activa) al qual es pot adherir tota la plantilla que hagi superat el període de prova. 

A més, la Societat té establert un compromís de pensions de prestació definida, la finalitat del qual consisteix a 
garantir als empleats, amb antiguitat anterior a l’1 de gener de 1991, una pensió de jubilació (i les seves 
possibles derivades: viduïtat i orfandat) complementària a les prestacions de la Seguretat Social. 

La Societat va procedir a l’exercici 2002 a exterioritzar els seus compromisos, basant-se en la normativa 
aleshores vigent a Espanya -en particular la Llei 8/1987, de  8 de juny de Regulació dels Plans i Fons de 
Pensions i el Reial Decret 1588/1999, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament sobre la instrumentació 
dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris- incorporant els empleats 
amb dret a la prestació en el pla de pensions d’aportació definida per a la jubilació. 

La prestació definida queda configurada com una garantia de pensió mínima com a complement de les 
prestacions de la Seguretat Social i del Pla de pensions. Per completar el finançament dels compromisos de 
prestació definida es van formalitzar les corresponents pòlisses d’assegurança. 

Finalment, la Societat va culminar el procés d’exteriorització a l’exercici 2005 en contractar una pòlissa 
d’assegurança destinada a la cobertura del premi de jubilació. 

Criteris seguits a les valoracions

L'import dels compromisos de prestació definida per a la jubilació ha estat determinat aplicant els criteris 
següents: 

 Mètode de càlcul: el mètode de càlcul utilitzat en les valoracions actuarials ha estat el de la “unitat de 
crèdit projectada”, que és l’acceptat per NIIF-UE. El valor meritat de les obligacions per pensions es 
calcula sobre la base del valor projectat a la jubilació de les prestacions compromeses i es té en compte 
el nombre d'anys que el personal ha prestat servei i els que resten fins a la data de la seva jubilació. 

Hipòtesis actuarials utilitzades: sense que estiguin esbiaixades i consistents entre si: 

Hipòtesis 

Taxa de creixement dels preus al consum (IPC/RPI) i de les bases de 
cotització i de la pensió màxima a la Seguretat Social 2,0%

Taxa de creixement dels salaris 2,5%
Taxa nominal d'actualització 5,0%
Taules de supervivència en el període actiu (mort més invalidesa) PerMF 2000P combinada amb ITOM 77 
Taules de supervivència en el període passiu PerMF 2000P 
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 L'edat estimada de jubilació de cada empleat és la primera a la qual té dret, d'acord amb la normativa 
laboral i de seguretat social vigent, tenint en compte, si s’escau, els acords laborals que puntualment es 
puguin aconseguir dins el marc legal vigent. 

Els costos per serveis de l’any i el cost per interès de les obligacions comptabilitzades, net dels rendiments 
esperats dels actius, es registren contra el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.  

Les pèrdues i guanys actuarials que poden produir-se bé per increments o disminucions en el valor actual de 
les obligacions per prestacions definides, bé per variacions en el valor raonable dels actius afectes al pla, es 
registren directament en el patrimoni net, a l'epígraf de “Pèrdues i guanys actuarials per pensions”. Les pèrdues 
i guanys actuarials tenen el seu origen en les desviacions entre les hipòtesis actuarials emprades i el 
comportament real d’aquestes variables o en la reformulació de les hipòtesis actuarials establertes. 

Entre les causes d’aquestes pèrdues o guanys es troben les següents:  

 L'efecte sobre les prestacions derivades dels canvis en les estimacions o de les desviacions en les 
taxes de rotació d'empleats, de mortalitat, de retirs anticipats, de l'increment de salaris dels empleats, 
d'inflació; 

 Les diferències entre el rendiment real i el previst dels actius afectes al pla; 

 Les modificacions en els mètodes o criteris de càlcul o les derivades de la modificació dels paràmetres 
del sistema, com ara taxes d’aportació al pla, edats de jubilació, etc. 

Al tancament de l’exercici anual, la diferència positiva entre el valor actual de les obligacions per prestació 
definida i el valor raonable dels actius de suport es reconeix com un passiu en el balanç de situació. Si aquesta 
diferència fos negativa, es registraria com un actiu en el balanç només per la part corresponent al valor actual 
de qualsevol benefici econòmic futur, que pogués estar disponible en la forma de reemborsaments des del pla 
o reduccions de les contribucions futures a aquest.  

4.14. Subvencions, donacions i llegats 

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Societat segueix els criteris 
següents: 

Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l'import 
concedit o el bé rebut, en funció de si són de caràcter monetari o no,  i s'imputen a resultats en 
proporció a la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si 
s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les 
rebudes de socis o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap 
ingrés. 

Subvencions de caràcter reintegrable: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzen com 
a passius. 

Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en què es concedeixen excepte si es 
destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas, s'imputaran a aquests exercicis. 
Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es 
meritin les despeses finançades. 
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4.15. Negocis conjunts 

La Societat comptabilitza les seves inversions en Unions Temporals d'Empreses (UTE) i registra en el seu 
balanç la part proporcional que li correspon, en funció del seu percentatge de participació, dels actius controlats 
conjuntament i dels passius produïts conjuntament. Així mateix, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys 
la part que li correspon dels ingressos generats i de les despeses produïdes pel negoci conjunt. Igualment, a 
l'estat de canvis en el patrimoni net i a l'estat de fluxos d'efectiu s'integra la part proporcional dels imports de les 
partides del negoci conjunt que li corresponen. 

4.16. Transaccions amb vinculades 

La Societat realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. Addicionalment, els preus 
de transferència es troben adequadament suportats, per la qual cosa els Administradors de la Societat 
consideren que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte, dels quals puguin derivar-se passius de 
consideració en el futur. 

4.17. Actius no corrents mantinguts per a la venda  

La Societat classifica un actiu no corrent o un grup alienable com a mantingut per a la venda quan ha pres la 
decisió de la seva venda i s'estima que aquesta es realitzarà dins dels propers dotze mesos (Nota 10).  

Aquests actius o grups alienables es valoren pel seu valor comptable o el seu valor raonable, deduïts els 
costos necessaris per a la venda, el menor. 

Els actius classificats com a no corrents mantinguts per a la venda no s'amortitzen, però a la data de cada 
balanç de situació es realitzen les corresponents correccions valoratives perquè el valor comptable no 
excedeixi el valor raonable menys els costos de venda.  

Els ingressos i despeses generats pels actius no corrents i grups alienables d'elements mantinguts per a la 
venda, que no compleixin els requisits per qualificar-los com a operacions interrompudes, es reconeixen a 
l'epígraf del compte de pèrdues i guanys que correspongui segons la seva naturalesa. 

4.18. Classificació de saldos entre corrent i no corrent 

En el balanç de situació adjunt, els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents comprenen 
aquells saldos que la Societat espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle 
normal d'explotació; aquells altres dels quals s’espera que el venciment, alienació o realització es produeixi en 
el termini d'un any; els classificats com a mantinguts per negociar, excepte els derivats a llarg termini; i l'efectiu 
i equivalents. La resta d’actius es classifiquen com a no corrents.  
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5. Immobilitzat intangible

Moviment de l’exercici 2010 

El moviment produït en els comptes d’immobilitzat intangible i en les seves amortitzacions acumulades a 
l’exercici 2010 ha estat el següent, en milers d’euros: 

Milers d’Euros 

Saldo a 1 de 
gener de 2010 

Addicions o 
dotacions Traspassos 

Saldo a 31 de 
desembre de 

2010

Cost 

Concessions 747 2.191 - 2.938

Fons de comerç de fusió 53.307 - - 53.307

Aplicacions informàtiques 62.942 1.732 1.418 66.092

Altre immobilitzat intangible 8.463 4 - 8.467

Total cost 125.459 3.927 1.418 130.804

Amortització acumulada 

Concessions (408) (25) - (433)

Fons de comerç de fusió (53.307) - - (53.307)

Aplicacions informàtiques (54.967) (2.574) - (57.541)

Altre immobilitzat intangible (2.898) (140) - (3.038)

Total amortització acumulada (111.580) (2.739) - (114.319)

Cost net 

Concessions 339 2.166 - 2.505

Fons de comerç de fusió - - - -

Aplicacions informàtiques 7.975 (842) 1.418 8.551

Altre immobilitzat intangible 5.565 (136) - 5.429

Total cost net 13.879 1.188 1.418 16.485

A 31 de desembre de 2010 les addicions més significatives a l’epígraf ‘Aplicacions informàtiques’ corresponen 
a millores i actualitzacions dels sistemes d’informació per mantenir l’operativitat al nivell tecnològic requerit. 

Els traspassos nets realitzats durant l’exercici, per import de 1.418 milers d’euros, corresponen al cost de 
determinats projectes que es trobaven comptabilitzats com a immobilitzat material en curs i que han estat 
reclassificats a l’epígraf corresponent d’immobilitzat intangible en funció de la seva naturalesa (Nota 6). 

Durant l’exercici 2010 la Societat no ha alienat elements de l’immobilitzat intangible. 

Durant l’exercici 2010 la Societat no ha capitalitzat despeses financeres dins de l’epígraf de l’immobilitzat 
intangible. 

L’import de l’immobilitzat intangible totalment amortitzat a 31 de desembre de 2010 és de 106.785 milers 
d’euros. 
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Moviment de l’exercici 2009 

El moviment produït en els comptes d’immobilitzat intangible i en les seves amortitzacions acumulades a 
l’exercici 2009 ha estat el següent, en milers d’euros: 

Milers d’Euros 

Saldo a 1 de 
gener de 2009 

Addicions o 
dotacions Traspassos 

Saldo a 31 de 
desembre de 

2009

Cost 
Concessions 747 - - 747
Fons de comerç de fusió 53.307 - - 53.307
Aplicacions informàtiques 59.046 2.951 945 62.942
Altre immobilitzat intangible 8.416 44 3 8.463

Total cost 121.516 2.995 948 125.459

Amortització acumulada 
Concessions (397) (11) - (408)
Fons de comerç de fusió (53.307) - - (53.307)
Aplicacions informàtiques (52.958) (2.009) - (54.967)
Altre immobilitzat intangible (2.758) (140) - (2.898)

Total amortització acumulada (109.420) (2.160) - (111.580)

Cost net 
Concessions 350 (11) - 339
Fons de comerç de fusió - - - -
Aplicacions informàtiques 6.088 942 945 7.975
Altre immobilitzat intangible 5.658 (96) 3 5.565

Total cost net 12.096 835 948 13.879

A 31 de desembre de 2009, s’incloïa a l’epígraf “Altre immobilitzat intangible” l’aportació efectuada per la 
Societat a l’Institut Municipal de Promoció Urbanística, S.A. corresponent a una part de les galeries de servei 
de les rondes de Barcelona, l’import net de la qual era de 3.827 milers d’euros. 

A 31 de desembre de 2009 les addicions més significatives a l’epígraf ‘Aplicacions informàtiques’ corresponien 
a millores i actualitzacions dels sistemes d’informació per mantenir l’operativitat al nivell tecnològic requerit. 

Els traspassos nets realitzats durant l’exercici, per import de 948 milers d’euros, corresponen al cost de 
determinats projectes que es trobaven comptabilitzats com a immobilitzat material en curs i que han estat 
reclassificats a l’epígraf corresponent d’immobilitzat intangible en funció de la seva naturalesa (Nota 6). 

Durant l’exercici 2009 la Societat no va alienar elements de l’immobilitzat intangible. 

Durant l’exercici 2009 la Societat no va capitalitzar despeses financeres dins de l’epígraf de l’immobilitzat 
intangible. 

L’import de l’immobilitzat intangible totalment amortitzat a 31 de desembre de 2009 era de 104.305 milers 
d’euros. 
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6. Immobilitzat material

Moviment de l'exercici 2010 

El moviment produït en els comptes d'immobilitzat material i en les seves amortitzacions acumulades a 
l'exercici 2010 ha estat el següent, en milers d'euros:  

Milers d'Euros 

Saldo a 1 de 
gener de 2010

Addicions o 
dotacions  

Retirs o 
reduccions Traspassos 

Saldo a 31 de 
desembre de 

2010

Cost 

Terrenys i construccions 127.889 171.553 (162) 36.550 335.830

Drets sobre béns en actius en lloguer  40.607 - - (40.607) -

Instal·lacions de conducció 621.999 15.393 (3.172) 3.728 637.948

Altres instal·lacions, maquinària, utillatge i mobiliari 221.108 10.591 (1.022) 8.947 239.624

Acomptes i immobilitzacions materials en curs  11.586 13.577 - (10.214) 14.949

Altre  immobilitzat 12.884 432 (202) 178 13.292

Total cost 1.036.073 211.546 (4.558) (1.418) 1.241.643

Amortització acumulada  

Terrenys i construccions (52.193) (5.706) 34 (16.713) (74.578)

Drets sobre béns en actius en lloguer  (18.507) (749) - 19.256 -

Instal·lacions de conducció (362.430) (16.336) 2.173 (1) (376.594)

Altres instal·lacions, maquinària, utillatge i mobiliari (111.880) (10.908) 549 (2.541) (124.780)

Acomptes i immobilitzacions materials en curs  - - - - -

Altre immobilitzat (9.005) (819) 168 (1) (9.657)

Total amortització acumulada (554.015) (34.518) 2.924 - (585.609)

Depreciació 

Terrenys i construccions - (43.986) - - (43.986)

Total depreciació - (43.986) - - (43.986)

Cost net 

Terrenys i construccions 75.696 121.861 (128) 19.837 217.266

Drets sobre béns en actius en lloguer  22.100 (749) - (21.351) -

Instal·lacions de conducció 259.569 (943) (999) 3.727 261.354

Altres instal·lacions, maquinària, utillatge i mobiliari 109.228 (317) (473) 6.406 114.844

Acomptes i immobilitzacions materials en curs  11.586 13.577 - (10.214) 14.949

Altre immobilitzat 3.879 (387) (34) 177 3.635

Total cost net 482.058 133.042 (1.634) (1.418) 612.048

Del volum total d’inversió en immobilitzat material, destaca l’adquisició de la Torre Agbar al març de 2010 per 
import de 165 milions d’euros, mitjançant el pagament de 35 milions d’euros en efectiu, i la subrogació en el 
contracte d’arrendament financer que Azurelau, S.L.U. mantenia amb la Caixa, amb un principal pendent de 
130 milions d’euros. Al tancament de l’exercici s’ha ajustat el valor net comptable de la torre en 44 milions 
d’euros d’acord amb valoracions externes. 

A més destaquen les addicions per la renovació i ampliació de la xarxa i instal·lacions de distribució i transport 
per un import de 34.901 milers d'euros. 

Els traspassos nets realitzats durant l'exercici per import de 1.418 milers d'euros corresponen al cost de 
determinats projectes que es trobaven en curs i que han estat reclassificats a l'epígraf d'immobilitzat intangible 
(Nota 5). 
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El pressupost d'inversions en immobilitzat material per a l'exercici 2011 és de 44.314 milers d'euros. 

La Societat posseeix immobles, el cost dels quals per separat de la construcció i del terreny, al tancament de 
l'exercici 2010, és el següent: 

Immobles Milers d'Euros

Terrenys 50.671
Construccions 285.159
Total  335.830

El cost de l'immobilitzat material totalment amortitzat a 31 de desembre de 2010 és de 257.651 milers d'euros, 
de conformitat amb el detall següent: 

Milers d'Euros
Descripció Valor comptable (brut)

Construccions 22.668
Resta de béns 234.983
Total  257.651

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament de l'exercici 2010 no hi havia cap 
dèficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 
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Moviment de l'exercici 2009 

El moviment produït en els comptes d'immobilitzat material i en les seves amortitzacions acumulades a 
l'exercici 2009 ha estat el següent, en milers d'euros:  

Milers d'Euros 

Saldo a 1 de 
gener de 2009

Addicions o 
dotacions  

Retirs o 
reduccions Traspassos 

Saldo a 31 de 
desembre de 

2009

Cost 

Terrenys i construccions 123.908 2.433 (54) 1.602 127.889

Drets sobre béns en actius en lloguer  40.344 263 - - 40.607

Instal·lacions de conducció 605.801 14.130 (3.893) 5.961 621.999

Altres instal·lacions, maquinària, utillatge i mobiliari 205.786 10.890 (1.239) 5.671 221.108

Acomptes i immobilitzacions materials en curs  16.204 9.719 - (14.337) 11.586

Altre  immobilitzat 12.133 786 (192) 157 12.884

Total cost 1.004.176 38.221 (5.378) (946) 1.036.073

Amortització acumulada  

Terrenys i construccions (49.408) (2.799) 14 - (52.193)

Drets sobre béns en actius en lloguer  (14.064) (4.443) - - (18.507)

Instal·lacions de conducció (349.413) (15.944) 2.928 (1) (362.430)

Altres instal·lacions, maquinària, utillatge i mobiliari (102.289) (10.020) 430 (1) (111.880)

Acomptes i immobilitzacions materials en curs  - - - - -

Altre immobilitzat (8.414) (775) 182 2 (9.005)

Total amortització acumulada (523.588)       (33.981) 3.554 - (554.015)

Cost net 

Terrenys i construccions 74.500 (366) (40) 1.602 75.696

Drets sobre béns en actius en lloguer  26.280 (4.180) - - 22.100

Instal·lacions de conducció 256.388 (1.814) (965) 5.960 259.569

Altres instal·lacions, maquinària, utillatge i mobiliari 103.497 870 (809) 5.670 109.228

Acomptes i immobilitzacions materials en curs  16.204 9.719 - (14.337) 11.586

Altre immobilitzat 3.719 11 (10) 159 3.879

Total cost net 480.588 4.240 (1.824) (946) 482.058

Les addicions més significatives de l'exercici corresponien a la renovació i ampliació de la xarxa i instal·lacions 
de distribució i transport per un import de 33.230 milers d'euros. 

La Societat tenia registrades com a immobilitzat material les inversions no estructurals realitzades a la seu 
social ‘Torre Agbar', i considerades com a ‘Drets sobre béns en actius en lloguer'. Aquestes inversions 
corresponien bàsicament a elements d'interiorisme i condicionament de les instal·lacions. 

Els traspassos nets realitzats durant l'exercici per import de 946 milers d'euros corresponien al cost de 
determinats projectes que es trobaven en curs i que han estat reclassificats a l'epígraf d'immobilitzat intangible 
(Nota 5). 
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La Societat posseïa immobles, el cost dels quals per separat de la construcció i del terreny, al tancament de 
l'exercici 2009, era el següent: 

Immobles Milers d'Euros

Terrenys 12.548
Construccions 115.341
Total  127.889

El cost de l'immobilitzat material totalment amortitzat a 31 de desembre de 2009 era de 253.224 milers d'euros, 
de conformitat amb el detall següent: 

Milers d'Euros
Descripció Valor comptable (brut)

Construccions 21.758
Resta de béns 231.466
Total  253.224

La política de la Societat era formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament de l'exercici 2009 no hi havia cap 
dèficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 

Actualització de balanços  

A l'empara del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, a l'exercici 1996 la Societat va procedir a actualitzar el 
valor dels seus actius materials. La plusvàlua resultant d’aquesta actualització, neta del gravamen únic del 3%, 
es va registrar a Patrimoni Net (Nota 12.6). 

Els comptes afectats per aquesta actualització i el seu efecte al 31 de desembre de 2010 i 2009 es detallen tot 
seguit, en milers d'euros: 

2010 2009
Increment de 

cost
Amortització 
acumulada Efecte net 

Increment de 
cost

Amortització 
acumulada Efecte net 

Terrenys i construccions 10.548 (4.529) 6.019 10.585 (4.317) 6.268
Instal·lacions tècniques i maquinària 7.392 (7.057) 335 7.460 (7.081) 379
Instal·lacions de conducció d'aigua 95.254 (75.866) 19.388 95.824 (73.883) 21.941
Altre immobilitzat  198 (198) - 207 (207) -
Total 113.392 (87.650) 25.742 114.076 (85.488) 28.588

L'increment de cost indicat s'amortitza en la vida útil restant dels elements patrimonials actualitzats. L'augment 
de les amortitzacions per aquest concepte en els exercicis 2010 i 2009 ha estat de 2.740 i 2.881 milers d'euros, 
respectivament. Es preveu que a l'exercici 2011 aquest augment serà de 2.663 milers d'euros. 

Actius en arrendament financer 

L’únic actiu adquirit en règim d’arrendament financer és la Torre Agbar, comprada el 2010 tal com s’ha 
comentat en l’apartat anterior. Al tancament de l’exercici les quotes pendents de pagament associades a 
aquest arrendament financer són de 126.738 milers d’euros. 
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7. Inversions immobiliàries

Moviment de l’exercici 2010 

El moviment produït en els comptes d’inversions immobiliàries i en les seves amortitzacions acumulades a 
l’exercici 2010 ha estat el següent, en milers d’euros: 

Milers d’Euros

Saldo a 1 de 
gener de 2010 

Addicions o 
dotacions Traspassos 

Saldo al 31 de 
desembre de 2010 

Cost 

Terrenys i construccions 1.850 - - 1.850

Total cost 1.850 - - 1.850

Amortització acumulada 

Terrenys i construccions (957) (41) - (998)

Total amortització acumulada (957) (41) - (998)

Cost net 

Terrenys i construccions 893 (41) - 852

Total cost net 893 (41) - 852

La Societat posseeix immobles, el cost dels quals per separat de la construcció i del terreny, al tancament de 
l'exercici 2010, és el següent: 

Immobles Milers d'Euros

Terrenys 121
Construccions 1.729
Total  1.850

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat immobiliari. Al tancament de l'exercici 2010 no hi havia 
cap dèficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 

Les inversions immobiliàries de la Societat es corresponen principalment amb immobles destinats a la seva 
explotació en règim de lloguer. 

A l'exercici 2010 els ingressos derivats de rendes provinents de les inversions immobiliàries propietat de la 
Societat van ser de 192 milers d'euros, i les despeses d'explotació per tots els conceptes relacionats amb 
aquestes van ser de 120 milers d'euros.   

Al tancament de l'exercici 2010 no hi havia cap tipus de restricció per a la realització de noves inversions 
immobiliàries ni per al cobrament dels ingressos derivats d’aquestes ni tampoc en relació amb els recursos 
obtinguts d'una possible alienació.  

Les inversions immobiliàries totalment amortitzades a 31 de desembre de 2010 són de 64 milers d'euros. 
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Moviment de l’exercici 2009 

El moviment produït en els comptes d’inversions immobiliàries i en les seves amortitzacions acumulades a 
l’exercici 2009 va ser el següent, en milers d’euros: 

Milers d’Euros

Saldo a 1 de 
gener de 2009 

Addicions o 
dotacions Traspassos 

Saldo al 31 de 
desembre de 

2009

Cost 

Terrenys i construccions 1.795 57 (2) 1.850

Total cost 1.795 57 (2) 1.850

Amortització acumulada 

Terrenys i construccions (916) (41)   - (957)

Total amortització acumulada (916) (41) - (957)

Cost net 

Terrenys i construccions 879 16 (2) 893

Total cost net 879 16 (2) 893

La Societat posseeix immobles, el cost dels quals per separat de la construcció i del terreny, al tancament de 
l'exercici 2009, era el següent: 

Immobles Milers d'Euros

Terrenys 121
Construccions 1.729
Total  1.850

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat immobiliari. Al tancament de l'exercici 2009 no hi havia 
cap dèficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 

Les inversions immobiliàries de la Societat es corresponen principalment amb immobles destinats a la seva 
explotació en règim de lloguer. 

A l'exercici 2009 els ingressos derivats de rendes provinents de les inversions immobiliàries propietat de la 
Societat van ser de 216 milers d'euros, i les despeses d'explotació per tots els conceptes relacionats amb 
aquestes van ser de 123 milers d'euros.   

Al tancament de l'exercici 2009 no hi havia cap tipus de restricció per a la realització de noves inversions 
immobiliàries ni per al cobrament dels ingressos derivats d’aquestes ni tampoc en relació amb els recursos 
obtinguts d'una possible alienació.  

Les inversions immobiliàries totalment amortitzades a 31 de desembre de 2009 són de 64 milers d'euros. 

Actualització de balanços 

A l'empara del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, a l'exercici 1996 la Societat va procedir a actualitzar el 
valor dels seus actius materials. La plusvàlua resultant d’aquesta actualització, neta del gravamen únic del 3%, 
es va registrar a patrimoni net (Nota 12.6). 
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Els comptes afectats per aquesta actualització i el seu efecte al 31 de desembre de 2010 i 2009 es detallen tot 
seguit, en milers d'euros: 

2010 2009

Increment de 
cost

Amortització 
acumulada Efecte net 

Increment de 
cost

Amortització 
acumulada Efecte net 

Terrenys i construccions 642 (303) 339 642 (283) 359
Total 642 (303) 339 642 (283) 359

L'increment de cost indicat s'amortitza en la vida útil restant dels elements patrimonials actualitzats.  

L'augment de les amortitzacions per aquest concepte en els exercicis 2010 i 2009 ha estat de 20 i 21 milers 
d'euros, respectivament. Es preveu que a l'exercici 2011 aquest augment serà de 20 milers d'euros. 

8. Arrendaments

8.1 La Societat com a arrendadora 

En la seva posició d'arrendador, els contractes d'arrendament operatiu més significatius de la Societat al 
tancament dels exercicis 2010 i 2009 corresponen bàsicament a subarrendaments de la ‘Torre Agbar’ que la 
Societat té amb altres societats, principalment del grup Agbar, per un import de 3.874 milers d'euros el 2010 i 
4.260 milers d’euros el 2009. 

Al tancament dels exercicis 2010 i 2009 la Societat té contractat amb els arrendataris les següents quotes 
d'arrendament mínimes, d'acord amb els actuals contractes en vigor, sense tenir en compte la repercussió de 
despeses comunes, increments futurs per IPC, ni actualitzacions futures de rendes pactades contractualment, 
en milers d’euros: 

2010 2009
Arrendaments Operatius

Quotes Mínimes Valor Nominal Valor nominal 

Menys d’un any 4.118 4.359
Entre un i cinc anys 7.128 17.074
Més de cinc anys 55 -
Total 11.301 21.433

8.2 La Societat com a arrendatària 

Al tancament dels exercicis 2010 i 2009, la Societat té contractades amb els arrendadors les següents quotes 
d'arrendament mínimes, d'acord amb els actuals contractes en vigor, sense tenir en compte la repercussió de 
despeses comunes, increments futurs per IPC, ni actualitzacions futures de rendes pactades contractualment, 
en milers d’euros: 

2010 2009
Arrendaments Operatius

Quotes Mínimes Valor Nominal Valor nominal 

Menys d’un any 651 10.523
Entre un i cinc anys 2.080 41.215
Més de cinc anys 58 -
Total 2.789 51.738
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L’import de les quotes d’arrendament i subarrendament operatius reconegudes respectivament com a despesa 
i ingrés en els exercicis 2010 i 2009 és el següent, en milers d’euros: 

2010 2009

Pagaments mínims per arrendament 2.200 10.523
(Quotes de subarrendament) (1.117) (4.260) 
Total net 1.083 6.263

A l'exercici 2009 el contracte d'arrendament operatiu més significatiu que tenia la Societat en la seva posició 
d'arrendatària era el de la Torre Agbar. El propietari de l'edifici ubicat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, 
números 197 a 211 era la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 'laCaixa'. Amb data 15 de març de 2010, la 
Societat s'ha subrogat en el contracte d'arrendament financer que ostentava l'entitat Azurelau S.L.U. fins 
llavors, amb un principal pendent de 130 milions d'euros. 

Com a resultat d'aquesta operació de cessió, la Societat ha modificat el tractament comptable de la Torre 
Agbar. Fins llavors, el contracte de subarrendament era considerat comptablement un arrendament operatiu. 
Després de la cessió, Agbar el considera un arrendament financer, ja que tots els drets i obligacions li han estat 
transferits, i així apareix registrat al balanç al tancament de l'exercici 2010 (Nota 6).  

9. Inversions financeres (llarg i curt termini)

9.1 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

El moviment de l'exercici 2010 dels comptes de l'epígraf ‘Inversions en empreses del grup i associades a llarg 
termini' és el següent, en milers d'euros: 

Milers d’Euros 

Saldo a 1 de 
gener de 2010

Addicions o 
dotacions 

Baixes o 
Reversions Cobertures 

Saldo a 31 de 
desembre de 

2010

Inversions en empreses del grup i associades a 
llarg termini: 
Participació en empreses del grup 684.057 4.826 (24.281) 22.839 687.441
Participació en empreses associades 111.958 1.001 - - 112.959
Desemborsaments pendents sobre accions (3.300) - - - (3.300) 
Provisions (140.528) (124.410) 93 - (264.845) 
Total Inversions en empreses del grup i 
associades a llarg termini 652.187 (118.583) (24.188) 22.839 532.255

Crèdits a empreses del grup i associades a llarg 
termini: 
Crèdits a empreses del grup  181.300 109.500 (4.354) - 286.446
Crèdits a empreses associades 89.667 133 - - 89.800
Provisions (89.667) (133) - - (89.800) 
Total crèdits a empreses del grup i associades a 
llarg termini 181.300 109.500 (4.354) - 286.446
Total Inversions i Crèdits en empreses del grup 
i associades a llarg termini 833.487 (9.083) (28.542) 22.839 818.701

Crèdits a empreses del grup i associades a curt 
termini: 
Crèdits a empreses del grup - - - - -
Crèdits a empreses associades 21.769 5.734 - - 27.503
Provisions (21.769) (5.734) - - (27.503) 
Total Crèdits en empreses del grup i associades 
a curt termini - - - - -
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En els Annexos I i II es detalla la informació més significativa relacionada amb les empreses del grup, multigrup 
i associades al tancament de l'exercici 2010.   

A excepció d’Aguas Andinas, S.A. i Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A., que cotitzen a la Borsa de Xile, la 
resta de les societats del grup no cotitzen a la Borsa. 

Les variacions de l'epígraf ‘Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini' durant l'exercici 
2010 corresponen, bàsicament a: 

Addicions  

Les addicions a l'epígraf de 'Participacions en empreses del grup' per import total de 4.826 milers d'euros fan 
referència a les següents operacions: 

 Ampliacions de capital a les societats que es detallen a continuació: 

o Agbar UK Limited per import de 3.757 milers d'euros. 

o Agbar Brasil Tecnologías e Serviços em Saneamiento Ltda per import de 551 milers d'euros.  

o Agbar Perú per import de 250 milers d'euros. 

 Constitució d'Agbar Turquia materialitzada mitjançant el desemborsament del 50% del capital social 
per import de 268 milers d'euros. 

Les addicions a ‘Participacions en empreses associades’ es refereixen, bàsicament, a l'adquisició d'accions 
de la Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A. per import de 945 milers d'euros. 

Les addicions a l'epígraf de 'Provisions' fan referència principalment al sanejament de la participació a Agbar 
UK, motivat per un canvi en les estimacions de l'evolució de la companyia.  

Les addicions de 'Crèdits a empreses del grup i associades a llarg termini' corresponen als crèdits 
concedits per la Societat a les seves filials Canaragua, S.A. i Aqua Ambiente Servicios Integrales, S.A. per 
import de 42.000 i 800 milers d'euros, respectivament. Addicionalment, s'han ampliat els ja existents 
d'Aquagest, PTFA, S.A en 45.000 milers d'euros i Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., 
en 22.700 milers d'euros. 

Baixes 

 Dissolució i simultània liquidació d'Agbar International B.V.

Al mes de desembre de 2010, la Societat va procedir a la venda del 100% de la seva filial Agbar 
International B.V., per import de 3.504 milers d'euros, que va generar una plusvàlua de 1.479 milers 
d'euros. 

 Venda del 4,9758% de la participació a Agbar Chile, S.A.

Al mes de desembre de 2010, la Societat va procedir a la venda d'un 4,9758% d'Agbar Chile, S.A. a 
Agbar Conosur Limitada (participada indirectament per Agbar en un 100%), per import de 23.286 
milers d'euros. Aquesta operació ha generat una plusvàlua de 7.849 milers d'euros. 

 Venda del 10,55% de Jiangsu Water Company Limited   

Al març de 2010, la Societat va alienar el 10,55% de la participació de Jiangsu Water, per un import de 
6.691 milers d'euros. 
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El resultat d'aquestes operacions està registrat a l'epígraf ‘Deteriorament i resultat per alienacions 
d'instruments financers' del compte de resultats adjunt. 

Les baixes a l'epígraf de ‘Crèdits a empreses del grup i associades a llarg termini’ corresponen a 
l'amortització parcial del crèdit d'Aquagest Medioambiente, S.A., per import de 4.354 milers d'euros. 

Cobertures 

Tal com es descriu a la nota de valoració de cobertures d'inversió neta de negocis a l'estranger (Nota 4.6), 
s'han ajustat a l'alça o a la baixa les inversions en societats estrangeres que són objecte de cobertura per 
recollir les fluctuacions de les divises en què s'ha realitzat la inversió. Els impactes més rellevants corresponen 
a les apreciacions el 2010 de la lliura esterlina i del pes xilè, que han generat ajustos a l'alça de les carteres 
d'Agbar UK Limited i d'Agbar Chile, S.A. per imports de 10.149 i 9.797 milers d'euros, respectivament. Així 
mateix, cal comentar l'apreciació el 2010 del iuan, que ha generat un ajust a l'alça de la participació a Jiangsu 
Water Company per import de 2.893 milers d'euros. Aquests ajustos de les carteres s'han registrat amb 
contrapartida al compte de resultats adjunt. 

Al tancament dels exercicis 2010 i 2009, les participacions en les empreses associades Aguas Argentinas, 
S.A., Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. i Aguas Cordobesas, S.A. es troben totalment aprovisionades per 
imports de 85.253, 7.900 i 1.497 milers d'euros, respectivament, a l'epígraf ‘Provisions’.  

El moviment de l'exercici 2009 dels comptes de l'epígraf ‘Inversions en empreses del grup i associades a 
llarg termini' era el següent, en milers d'euros: 

Milers d'Euros 
Saldo a 1 de 

gener de 
2009

Addicions o 
dotacions 

Baixes o 
Reversions 

Traspassos 
(Nota 10) Cobertures 

Saldo a 31 de 
desembre de 

2009

Inversions en empreses del grup i 
associades a llarg termini: 
Participació en empreses del grup 725.462 8.334 (21.995) (55.380) 27.636 684.057
Participació en empreses associades 111.321 637 - - - 111.958
Desemborsaments pendents sobre accions (10.800) - - 7.500 - (3.300) 
Provisions (142.307) (194) 1.973 - - (140.528) 
Total Inversions en empreses del grup i 
associades a llarg termini 683.676 8.777 (20.022) (47.880) 27.636 652.187

Crèdits a empreses del grup i associades a 
llarg termini: 
Crèdits a empreses del grup  - 181.300 - - - 181.300
Crèdits a empreses associades 89.667 - - - - 89.667
Provisions (89.667) - - - - (89.667) 
Total crèdits a empreses del grup i 
associades a llarg termini - 181.300 - - - 181.300
Total Inversions i Crèdits en empreses del 
grup i associades a llarg termini 683.676 190.077 (20.022) (47.880) 27.636 833.487

Crèdits a empreses del grup a curt termini: 
Crèdits a empreses del grup 2.002 - (2.002) - - -
Total Crèdits en empreses del grup i 
associades a curt termini 2.002 - (2.002) - - -

En els Annexos I i II es detalla la informació més significativa relacionada amb les empreses del grup, multigrup 
i associades al tancament de l'exercici 2009.   

A excepció d’Aguas Andinas, S.A. i Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A., que cotitzen a la Borsa de Xile, la 
resta de les societats del grup no cotitzen a la Borsa. 
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Les variacions de l'epígraf ‘Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini' durant l'exercici 
2009 corresponien, bàsicament a: 

Addicions  

Reordenació societària de l'activitat de medi ambient

El 2009 la Societat va realitzar una reordenació de les seves participacions a societats del sector de medi 
ambient. Aquesta reordenació es va articular mitjançant les operacions següents: 

Adquisició a filials (100% participades per la Societat) de les següents participacions valorades al seu 
valor raonable:   

o  Adquisició a Sorea del 99,99% d'Aquaplan, S.A. (per import de 2.820 milers d'euros), del 
100% d'Aquagest Soluciones Industriales, S.A. Societat Unipersonal (per import de 44 milers 
d'euros), del 24,50% de Depuradores d'Osona, S.L. (per import de 1.505 milers d'euros), del 
37,50% d'Aquagest Medio Ambiente-Aqualia, A.I.E. (per import de 699 milers d'euros) i del 
45,00% de Sorea – Rubatec – Amsa, A.I.E. (per import de 1.288 milers d'euros). 

o  Adquisició a Aquagest Levante del 100% d’Ingeniería Tecnología y Servicios del Agua y 
Medioambiente, S.L. Societat Unipersonal (SEDELAM) (per import de 1.182 milers d'euros). 

Ampliació de capital a Aquagest Medio Ambiente, S.A. mitjançant aportació no dinerària: 

Al juliol de 2009, es va realitzar una ampliació de capital d'Aquagest Medio Ambiente, S.A. per un 
import de 28.034 milers d'euros, que va ser íntegrament subscrita per Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, S.A. mitjançant aportació no dinerària. Aquesta aportació no dinerària va consistir en 
l'aportació de les participacions indicades en el punt anterior per un import total de 7.538 milers 
d'euros i de la participació del 58,72% que posseïa a Labaqua, S.A. per un import de 20.496 milers 
d'euros corresponent al seu valor raonable. 

Baixes 

Venda de la participació d'Agbar Mantenimiento, S.A.

Al mes de juliol de 2009 i en el marc d'una operació de reordenació de participacions, la Societat va procedir a 
la transmissió del 100% d'Agbar  Mantenimiento, S.A., a una filial seva controlada al 100% per un import de 
34.131 milers d'euros.  

Venda del 5,64 % de la participació a Agbar Chile, S.A.

Al mes de desembre de 2009, la Societat va procedir a la venda d'un 5,64 % d'Agbar Chile, S.A. a Agbar 
Conosur Limitada (participada indirectament per Agbar en un 100%), per un import de 23.684 milers d'euros.  

Aquestes operacions van generar unes plusvàlues abans de l'efecte fiscal de 35.819 milers d'euros registrada a 
l'epígraf ‘Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers' del compte de resultats adjunt. 

Traspassos 

Els traspassos corresponien íntegrament a la reclassificació de la participació que la Societat posseïa a 
Adeslas a l'epígraf ‘Actius no corrents mantinguts per a la venda' de l'actiu corrent del balanç de situació adjunt, 
basant-se en el que s'indica a la Nota 10. 
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Cobertures 

Els impactes més rellevants corresponien a les apreciacions el 2009 de la lliura esterlina (7,11%) i del peso xilè 
(+22,02%), que van generar ajustos a l'alça de les carteres de Agbar UK Limited i d'Agbar Chile, S.A. per 
imports de 13.053 i 15.200 milers d'euros, respectivament. Així mateix, cal esmentar la depreciació el 2009 del 
iuan, que va generar un ajust a la baixa de la participació a Jiangsu Water Company per un import de 617 
milers d'euros. Aquests ajustos de les carteres s'han registrat amb contrapartida en el compte de resultats 
adjunt. 

Al tancament dels exercicis 2010 i 2009, les participacions a les empreses associades Aguas Argentinas, S.A., 
Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. i Aguas Cordobesas, S.A. es trobaven totalment aprovisionades per 
imports de 85.253, 7.900 i 1.497 milers d'euros, respectivament, a l'epígraf ‘Provisions'.

Les addicions a l'epígraf ‘Crèdits a empreses del grup i associades a llarg termini' corresponien als crèdits 
concedits per la Societat a Aquagest, PTFA, S.A., Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
S.A., Aquagest Medio Ambiente, S.A. i Aquagest Levante, S.A. per imports de 80.800, 54.700, 23.500 i 22.300 
milers d'euros, respectivament.  

9.2 Inversions financeres a llarg termini 

 El saldo dels comptes de l'epígraf ‘Inversions financeres a llarg termini' al tancament dels exercicis 2010 i 2009 
és el següent, en milers d'euros:  

Inversions financeres a Llarg Termini

Instruments de 
Patrimoni 

Crèdits a 
empreses Derivats 

Altres actius 
financers  Total

Categories 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Préstecs i partides a cobrar - - - 3.767 - - - - - 3.767

Inv. mantingudes fins al venciment: 
   Dipòsits i fiances  - - - - - - 14.519 14.663 14.519 14.663
Actius disponibles per a la venda: 
  Participacions en altres empreses 9.918 6.999 - - - - - - 9.918 6.999
Derivats - - - - - 6.954 - - - 6.954
Total 9.918 6.999 - 3.767 - 6.954 14.519 14.663 24.437 32.383

La variació dels 'Préstecs i partides a cobrar' de 2010 i 2009 correspon a la reclassificació de llarg a curt 
termini de 3.767 milers d'euros pendents de cobrament per la venda d'actius immobiliaris. La previsió de 
cobrament és per a l'exercici 2011. 

La variació de l'epígraf 'Participacions en altres empreses' recull principalment l'ampliació de capital de 
Districlima per import de 2.880 milers d'euros. 

El detall per venciments dels epígrafs ‘Préstecs i partides a cobrar', 'Dipòsits i fiances' i ‘Derivats' a 31 de 
desembre de 2010 i 2009 és com segueix, en milers d'euros: 

2010 2012 Posterior Total

Inversions mantingudes fins al venciment: 
   Dipòsits i fiances - 14.519 14.519

Total - 14.519 14.519
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2009 2011 Posterior Total

Préstecs i partides a cobrar 3.767 - 3.767
Inversions mantingudes fins al venciment: 
   Dipòsits i fiances  - 14.663 14.663
Derivats 6.954 - 6.954

Total 10.721 14.663 25.384

Les variacions derivades del deteriorament registrades en els epígrafs ‘Préstecs i partides a cobrar' i 
‘Participacions en altres empreses' durant els exercicis 2010 i 2009 han estat les següents: 

Milers d'Euros
Deterioraments Deterioraments

2010 acumulats Deterioraments acumulats
a l'inici de reconeguts al final de
l’exercici a  l'exercici l’exercici

Préstecs i partides a cobrar (1.286) - (1.286) 
Actius disponibles per a la venda: 
   Participacions en altres empreses (485) 39 (446) 

Total (1.771) 39 (1.732) 

Milers d'Euros
Deterioraments Deterioraments

2009 acumulats Deterioraments acumulats
a l'inici de reconeguts al final de
l’exercici a l'exercici l’exercici

Préstecs i partides a cobrar (1.286) - (1.286) 
Actius disponibles per a la venda: 
   Participacions en altres empreses (459) (26) (485) 

Total (1.745) (26) (1.771) 

9.3  Inversions financeres a curt termini i Efectiu i altres actius líquids equivalents 

A 31 de desembre de 2010 i 2009, el detall d'aquests epígrafs és el següent, en milers d'euros: 

2010 2009

  Altres inversions financeres de 3-12 mesos 689.609 100.030

  Altres crèdits a curt termini 4.598 2.938

  Instruments financers derivats corrents (Nota 11) 317 1.636

  Inversions financeres a curt termini 694.524 104.604

  Crèdits a empreses associades <3 mesos 30.041 77.121

  Altres inversions financeres  <3 mesos 21.842 407.785

  Tresoreria 5.695 11.453

  Efectius i altres actius líquids equivalents 57.578 496.359

A 31 de desembre de 2010 i de 2009, tant l'epígraf ‘Altres inversions financeres de 3 – 12 mesos' com el 
d’‘Altres inversions financeres <3 mesos' recullen, principalment, dipòsits bancaris realitzats per la Societat. Els 
ingressos financers generats per aquests dipòsits es troben registrats al compte de pèrdues i guanys adjunt. 
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9.4 Negocis conjunts 

En l'elaboració d'aquests comptes anuals s'ha seguit el criteri d'integració proporcional de les diferents partides 
del balanç i el compte de pèrdues i guanys de les "Unions Temporals d'Empreses". Les dades d'aquestes UTE 
s'han obtingut dels estats financers no auditats a 31 de desembre de 2010 i 2009, les magnituds principals dels 
quals es descriuen a continuació: 

UTE Dessaladora - Barcelona

Al tancament dels exercicis 2010 i 2009 la participació que la Societat mantenia en aquesta societat és la 
següent, en milers d'euros: 

%
Participació 

Directa 

Capital     
(*) 

Resultat 
Total Actiu 

(*) 

Xifra de 
Negocis 

 (*) 
Explotació 

(*) 
Net
(*) 

UTE Dessaladora Barcelona 2010 37,10% 60 13.683 13.776 21.171 19.476

UTE Dessaladora Barcelona 2009 37,10% 60 (2.053) (1.526) 52.948 87.722

   (*) Xifres no auditades referides al total de l’UTE abans de la seva integració. 

Aquesta UTE va ser constituïda el 23 d'agost de 2006 amb domicili fiscal a l’Av. Diagonal, 211 de 
Barcelona. L'adjudicadora d'aquesta UTE és Aigües Ter – Llobregat.  

UTE Explotació Dessaladora - Barcelona

Al tancament dels exercicis 2010 i 2009, la participació que la Societat mantenia en aquesta societat és la 
següent, en milers d'euros: 

%
Participació 

Directa 

Capital     
(*) 

Resultat 
Total Actiu 

(*) 

Xifra de 
Negocis 

(*) 
Explotació 

(*) 
Net
(*) 

UTE Explotació Dessaladora 2010 65,00% 60 (959) (959) 1.193 2.473

UTE Explotació Dessaladora  2009 65,00% 60 (74) (74) 558 517

(*) Xifres no auditades referides al total de la UTE abans de la seva integració. 

Aquesta UTE va ser constituïda el 23 de setembre de 2009 amb domicili fiscal a l’Av. Diagonal, 211 de 
Barcelona. L'adjudicadora és Aigües Ter – Llobregat. 

UTE Agbar - Acycsa Runam Salí Vilafruns

Al tancament dels exercicis 2010 i 2009 la participació que la Societat mantenia en aquesta societat és la 
següent, en milers d'euros: 

%
Participació 

Directa 

Capital     
(*) 

Resultat 
Total Actiu 

(*) 

Xifra de 
Negocis 

(*) 
Explotació 

(*) 
Net
(*) 

UTE AGBAR - ACYCSA  2010 60,00% 6 964 964 4.757 6.259

UTE AGBAR - ACYCSA  2009 60,00% 6 (1) (1) 864 375

(*) Xifres no auditades referides al total de la UTE abans de la seva integració. 

Aquesta UTE va ser constituïda el 6 de novembre de 2007 amb domicili fiscal a l’Av. Diagonal, 211 de 
Barcelona. L'adjudicadora és l'Agència Catalana de l'Aigua. 
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9.5 Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instruments financers 

La gestió dels riscos financers en la Societat té com a objectius principals assegurar la disponibilitat de fons per 
al compliment puntual dels compromisos financers i protegir el valor en euros dels fluxos econòmics i dels 
actius i passius de la Societat. 

Aquesta gestió es desenvolupa a partir de la identificació dels riscos, la determinació de la tolerància a cada 
risc, la cobertura dels riscos financers i el control de les relacions de cobertura establertes. 

La política de la Societat és cobrir totes aquelles exposicions significatives i no tolerables sempre que hi hagi 
instruments adequats i el cost de cobertura sigui raonable. 

La gestió dels riscos financers de la Societat es realitza d'una manera única i integrada, i això permet identificar 
l'existència de cobertures naturals entre els diferents negocis i dins d’aquests, i optimitzar així la contractació de 
cobertures en els mercats.  

Tot seguit es descriuen els principals riscos financers que afronta la Societat i les pràctiques establertes: 

Risc de tipus de canvi

La major volatilitat dels mercats de canvis respecte d'altres mercats (com el de tipus d'interès) i la significativa 
activitat internacional de la Societat com a inversor a llarg termini a països fora de la zona euro fan del risc de 
conversió (la pèrdua de valor en euros de les inversions permanents en països amb moneda  diferent de l'euro) 
el risc financer més rellevant per a la Societat. 

Per gestionar el risc de conversió, la Societat aplica les mesures següents: 

 Si el mercat financer del país de la inversió permet obtenir finançament adequat quant a termini i a 
cost, la cobertura es realitza de manera natural mitjançant el finançament en la mateixa divisa de la 
inversió. 

 Si això no és possible, la Societat determina la sensibilitat patrimonial davant variacions del tipus de 
canvi a partir de la mida i de la severitat (volatilitat) de l'exposició. Si aquesta sensibilitat patrimonial no 
és acceptable, la reducció de l'exposició es realitza mitjançant la contractació d'instruments derivats de 
tipus de canvi. 

Respecte a les principals carteres a l’estranger (filials del negoci d’Aigua i Medi Ambient a Xile i al Regne Unit), 
la política actual consisteix a cobrir l’import de la inversió realitzada. 

Quant al risc de canvi per transaccions, l'activitat exportadora o importadora de productes o serveis té una 
incidència limitada en la Societat. Algunes companyies la moneda funcional de les quals és l'euro són 
receptores de fluxos en divises de les seves filials internacionals, principalment per dividends i/o per assistència 
tècnica (‘management fees'). En funció, essencialment, dels imports i terminis involucrats, circumstancialment 
la Societat empra cobertures a fi d'assegurar el valor de contrapartida en euros d'aquestes operacions. 

Risc de tipus d'interès

El risc de tipus d'interès és l'impacte en els resultats de pujades dels tipus d'interès que encareixen el cost del 
deute. L'exposició a aquest risc queda minorada en una part significativa per la cobertura natural que ofereixen 
aquells negocis en què la inflació i/o els tipus d'interès constitueixen elements que són incorporats en el procés 
de revisió periòdica de tarifes i preus. L'exposició romanent és avaluada periòdicament i, prenent en 
consideració les expectatives d'evolució dels tipus d'interès de les principals monedes de finançament, es 
determinen els nivells i els terminis de protecció amb tipus fix desitjables.  

L'estructura establerta s'aconsegueix mitjançant la contractació de nou finançament a tipus fixos i/o mitjançant 
l'ús de derivats de tipus d'interès. 
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El deute net a tipus d'interès variable està referenciat, bàsicament, a l'Euríbor (deute en euros), a la Taxa 
Cambra i a la taxa TAB (deute en peso xilè) i al Líbor GBP (deute en lliura esterlina). L'estimació de la 
sensibilitat del resultat financer a la variació de tipus d'interès, amb l'estructura de deute net al tancament cada 
exercici, expressat en milers d'euros, és la següent:  

Augment Impacte en 2010 Impacte en 2009 
en tipus d’interès Resultat financer (*) Resultat financer (*) 

Euríbor + 10 p.b. 600 600

Taxa Cambra / TAB + 10 p.b. (150) (150) 

Líbor GBP + 10 p.b. (80) (200) 

La potencial sensibilitat del Patrimoni Net a variacions en el tipus d’interès s’estima poc significativa. 

Risc de liquiditat

El risc de liquiditat és la possibilitat que situacions adverses dels mercats de capitals facin que la Societat no 
pugui finançar els compromisos adquirits, tant per inversió a llarg termini com per necessitats de capital de 
treball, a preus de mercat raonables, o que la Societat no pugui dur a terme els seus plans de negoci amb fonts 
de finançament estables. 

Per gestionar el risc de liquiditat, la Societat utilitza diverses mesures preventives: 

 L'estructura de capital de cada companyia s'estableix prenent en consideració la menor o major 
volatilitat de la seva generació de caixa. 

 La durada i el calendari de repagament del finançament mitjançant deute s’estableixen a partir de la 
tipologia de les necessitats que s’estiguin finançant. 

 La Societat diversifica les seves fonts de finançament mantenint un accés als mercats bancaris i de 
capitals. 

 La Societat manté facilitats creditícies compromeses per import i amb flexibilitat suficients. 

Risc de contrapartida financera

El risc de crèdit produït pel potencial incompliment de la contrapartida financera es gestiona mitjançant les 
mesures següents: 

 Establiment de límits màxims d’exposició al risc de crèdit per a cada Entitat Financera de 
contrapartida amb les que opera la Societat. 

 Exigència de qualificació creditícia suficient a la contrapart. 

Respecte al risc d’impagament de factures, atesa la tipologia de clients de la Societat, aquest risc es considera 
reduït. 

10. Actius no corrents mantinguts per a la venda

Com a part de l'Acord de Principis entre els accionistes de referència de la Societat signat el passat 21 
d'octubre de 2009, i tal com es detalla a la Nota 1.b, es va acordar la transmissió a Criteria CaixaCorp, S.A. de 
la participació del 54,78% que la Societat ostentava a la Companyia d'Assegurances Adeslas, S.A.  
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A partir del moment que el Consell d'Administració de la Societat va prendre nota d'aquest acord, la participació 
a Adeslas es va declarar com a disponible per a la venda i es va reclassificar a l'epígraf ‘Actius no corrents 
mantinguts per a la venda' de l'actiu corrent per un import de 47.880 milers d'euros (Nota 4.17). 

Al gener de 2010, després de l'acord adoptat per la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat, 
de data 12 de gener de 2010, es va subscriure l'acord definitiu en virtut del qual la Societat es comprometia a 
vendre a Criteria CaixaCorp, S.A. per un preu de 687,1 milions d'euros la totalitat de les accions de Compañía 
de Seguros Adeslas, S.A. de les quals era titular. 

El tancament de l'operació esmentada es va produir el 7 de juny de 2010 i va generar una plusvàlua abans 
d'impostos de 632,2 milions d'euros registrada a l'epígraf 'Resultats per alienacions i altres' del compte de 
pèrdues i guanys adjunta (Nota 18.4). 

11.  Instruments financers derivats

La Societat utilitza instruments financers derivats per cobrir els riscos als quals es troben exposats les seves 
activitats, operacions i fluxos d'efectiu futurs.  

La Societat ha complert els requisits detallats a la Nota 4.6 sobre normes de valoració per poder classificar els 
instruments financers que es detallen més endavant com a cobertura. En concret, han estat designats 
formalment com a tals, i s'ha verificat que la cobertura resulta eficaç.  

Tot seguit s’adjunten taules amb el resum de les cobertures que la Societat té contractades, en milers: 

Valor de mercat Nocionals Venciments 
Nocionals 

Exercici 2010 

Actiu/     
(Passiu) 
Corrent 
(milers 

d’euros)

Actiu/      
(Passiu) 

No
Corrent 
(milers 

d’euros) 

Moneda 
coberta 
(milers) 

Contravalor 
en euros al 
tancament 

(milers 
d’euros) 

2011 2012

Cobertures de tipus de canvi: 
Cobertures d'inversió neta a l'estranger (NIH) 

Assegurances de canvi (Forward/ Currency swap) Peso xilè 362 - 81.318.347 130.787 130.787 -
Assegurances de canvi (FX Swap) Lliura esterlina 317 - 71.645 83.948 83.948 -
Assegurances de canvi (Forward) Iuan (2.480) - 298.000 34.091 34.091 -

Cobertures de Valor Raonable (FVH) 
Assegurances de canvi (Forward) Euro/CLP (1.694) - 15.185.525 24.423 24.423 -

Instruments Financers Derivats de Cobertura (3.495) - 273.249 273.249 -

Valor de mercat Nocionals Venciments 
Nocionals 

Exercici 2009 

Actiu/     
(Passiu) 
Corrent 
(milers 

d’euros)

Actiu/      
(Passiu) 

No
Corrent 
(milers 

d’euros) 

Moneda 
coberta 
(milers) 

Contravalor 
en euro  al 
tancament

(milers 
d’euros) 

2010 2011

Cobertures de tipus de canvi: 
Cobertures d'inversió neta a l'estranger (NIH) 

Permutes de tipus de canvi (Forward/ Currency swap) Peso 
xilè (1.716) 6.954 96.503.872 132.101 116.042 16.059
Permutes de tipus de canvi (FX Swap) Lliura esterlina (2.092) - 174.600 196.599 196.599 -
Permutes de tipus de canvi (Currency swap) Iuan 1.636 - 298.000 30.436 30.436 -

Cobertures de Valor Raonable (FVH) 
Permutes de tipus de canvi (Currency swap) Peso xilè (22) - 16.485.501 22.567 22.567 -

Instruments Financers Derivats de Cobertura (2.194) 6.954 381.703 365.644 16.059
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12. Patrimoni net

12.1 Capital subscrit i accions pròpies  

Com a resultat de l'OPA d'exclusió de cotització llançada per la Societat sobre les seves pròpies accions al 
primer semestre de 2010 (Nota 1.b), aquesta va adquirir 13.657.294 accions pròpies que van ser amortitzades 
contra reserves de lliure disposició. El capital subscrit a 31 de desembre de 2010 és de 135.984.413 euros i 
està representat per 135.984.413 accions d'1 euro de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i 
desemborsades, i representades per mitjà d'anotacions en compte. 

Al tancament de l'exercici 2010, la Societat manté en autocartera 401.068 accions pròpies, adquirides en el 
marc de l'autorització al Consell d'Administració conferida per la Junta General Ordinària d'Accionistes del 
passat 28 de juny de 2010. 

Durant l'exercici 2010, des de la finalització de l'OPA d'exclusió, la Societat ha adquirit aquestes accions 
pròpies a un preu de 19,34 euros per acció (calculat com a diferència entre els 20 euros per acció del preu de 
l'OPA d'exclusió i l'import del dividend complementari dels beneficis de l'exercici 2009, fet efectiu el 29 de juny 
de 2010). El preu total d'aquestes adquisicions ha estat de 7,8 milions d'euros. 

12.2 Accionistes de control  

La nova estructura accionarial de la Societat a 31 de desembre de 2010 és la següent:  

HISUSA, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. 73,11%

Suez Environnement España, S.L. 25,93%

Altres accionistes 0,67%

Autocartera 0,29%

Total 100%

A efectes del que preveu l'article 42 del Codi de Comerç, Suez Environnement Company, S.A. exerceix el 
control de la Societat a través de la seva participació del 67,13% a Hisusa, i del 25,93% ostentat directament 
per Suez Environnement España, S.L. 

12.3 Capital autoritzat 

La Junta General d'Accionistes de la Societat, celebrada el dia 30 de maig de 2008, va aprovar delegar al 
Consell d'Administració, per ampliar el capital social en qualsevol moment, mitjançant aportacions dineràries, 
dins del termini de cinc anys, a comptar des del 30 de maig de 2008, en una o diverses vegades, en la quantia, 
forma i condicions adequades, fins a un màxim de 74.820.853 euros, mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 
de les mateixes característiques a les existents en el moment d'utilitzar aquesta autorització i representades, en 
tot cas, per anotacions en compte. Aquest acord va deixar sense efecte, en tot el que sigui necessari, l'anterior 
autorització que va ser atorgada per la Junta de 30 de maig de 2003, en la part no utilitzada. 

Així mateix, l'esmentada Junta General d'Accionistes de 30 de maig de 2008 va aprovar delegar en el Consell 
d'Administració de la Societat per emetre en una o diverses vegades, en un termini de cinc anys, fins a 500 
milions d'euros en obligacions o altres valors de renda fixa convertibles i/o canviables en accions de la pròpia 
Societat i podia a la vegada delegar en la Comissió Executiva i/o en el President, deixant sense efecte la part 
no utilitzada de l'autorització que va ser atorgada per la Junta de 30 de maig de 2003.  
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La Junta General d'Accionistes de la Societat celebrada el dia 28 de juny de 2010 va acordar autoritzar al 
Consell d'Administració perquè aquest, bé per si mateix o a través dels seus delegats o apoderats, de forma 
directa en nom de la Societat, o bé indirectament mitjançant una Societat dominada, pugui adquirir 
derivativament accions de la pròpia Companyia, sota la modalitat de compravenda o permuta, o qualsevol altra 
permesa per la Llei, fins a un saldo màxim de fins al 10% de les accions emeses per la Societat, a un preu o 
valor que no excedeixi de 20 euros l'acció ni sigui inferior a 15 euros l'acció. Aquesta autorització té una durada 
màxima de 5 anys, a comptar des de l'adopció d’aquest acord, amb els altres requisits del llavors vigent Article 
75 de la Llei de Societats Anònimes i deixa sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització conferida sobre 
aquest particular per la Junta General Ordinària de data 5 de juny de 2009. 

12.4 Prima d'emissió 

El text refós de la Llei de Societats de Capital permet expressament la utilització del saldo de la prima d'emissió 
per ampliar el capital social i no estableix cap restricció específica quant a la disponibilitat d’aquest saldo.  

12.5 Reserva legal 

D'acord amb el text refós de la Llei de Societats de Capital, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del benefici 
de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social. 

La reserva legal podrà utilitzar-se per augmentar el capital social en la part del seu saldo que excedeixi del 10% 
del capital ja augmentat. Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment i mentre no superi el 20% del capital 
social, aquesta reserva només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues en cas que no hi hagi altres 
reserves disponibles suficients per a aquesta finalitat.      

12.6 Subvencions, donacions i llegats rebuts.  

La informació sobre les subvencions rebudes per la Societat, que formen part del patrimoni net, com també 
dels resultats imputats al compte de pèrdues i guanys procedents d’aquestes, és la següent: 

2010

Naturalesa Àmbit 01-01-10 Augments Efecte fiscal  
Traspassos a 

31-12-10 Resultats

Desviaments Privat 24.161 6.305 (1.146) (2.486) 26.834

2009

Naturalesa Àmbit 01-01-09 Augments Efecte fiscal 
Traspassos a 

31-12-09 Resultats

Desviaments Privat 19.186 9.296 (2.132) (2.189) 24.161

Les subvencions rebudes corresponen a treballs realitzats per a tercers per desviacions que modifiquen el 
traçat de la xarxa per l'execució d'obra pública. 
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13. Passius financers (llarg i curt termini)

13.1    Deutes a llarg i curt termini 

El saldo dels comptes de l'epígraf ‘Deutes a llarg termini' i ‘Deutes a curt termini’ al tancament dels exercicis 
2010 i 2009, en milers d'euros, és el següent: 

2010 2009
Llarg termini Curt termini Total Llarg termini Curt termini Total

Deutes amb entitats de crèdit 381.847 114.181 496.028 311.946 110.879 422.825

Creditors per arrendament financer 121.253 5.485 126.738 - - -

Derivats financers  (Nota 11) - 3.812 3.812 - 3.830 3.830

Altres passius financers: 18.804 544 19.348 18.326 373 18.699

Fiances i dipòsits 15.312 - 15.312 14.420 - 14.420

 Altres deutes 3.492 544 4.036 3.906 373 4.279

Total Passiu financer 521.904 124.022 645.926 330.272 115.082 445.354

L'augment a l'epígraf ‘Deutes amb entitats de crèdit a curt termini' correspon, bàsicament a la disposició de 
pòlisses de crèdit que té contractades la Societat. 

La Societat té concedides pòlisses de crèdit amb un límit de 367.824 milers d'euros a 31 de desembre de 2010 
(319.200 milers d'euros el 2009). 

L'epígraf 'Creditors per arrendament financer' recull la subrogació en el contracte d'arrendament financer 
sobre la Torre Agbar que es va fer efectiu el 15 de març de 2010 amb un principal pendent de 130.433 milers 
d'euros a la data de subrogació fins al dia 15-11-2024 (Nota 16). 

 El detall per venciments de les partides que formen part de l'epígraf ‘Deutes a llarg termini' és el següent: 

Milers d'Euros

Exercici 2010 2011 2012 2013 2014 2015 i 
següents Indefinit Total

Deutes amb entitats de crèdit - 300.000 81.847 - - - 381.847
Creditors per arrendament financer 5.371 5.608 5.855 6.113 98.306 - 121.253
Altres passius financers: 130 1.836 37 37 1.452 15.312 18.804
   Fiances i dipòsits - - - - - 15.312 15.312
   Altres deutes  130 1.836 37 37 1.452 - 3.492
Total 5.501 307.444 87.739 6.150 99.758 15.312 521.904

Milers d'Euros

Exercici 2009 2010 2011 2012 2013 2014 i 
següents Indefinit Total

Deutes amb entitats de crèdit - 11.946 300.000 - - - 311.946
Altres passius financers: 131 87 2.182 37 1.469 14.420 18.326
   Fiances i dipòsits - - - - - 14.420 14.420
   Altres deutes  131 87 2.182 37 1.469 - 3.906
Total 131 12.033 302.182 37 1.469 14.420 330.272
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13.2 Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 

El detall del saldo de l'epígraf ‘Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini' és el següent, en 
milers d'euros:  

2010 2009

Préstecs i comptes corrents rebudes d'empreses del grup: 
Agbar International B.V. - 3.213
Agbarex, S.L., Sociedad Unipersonal 67.458 99.343
Agbar Global Market, S.A. - 14.700
Jiangsu Water Company Limited 5.293 6.257
Agbar Mantenimiento, S.A. - 3.613
Fundació Agbar 500 -
Agbar, S.A. 65 65
Total Préstecs i comptes corrents rebuts d'empreses del grup: 73.316 127.191

Interessos a curt termini de deutes amb empreses del grup: 
Agbarex, S.L., Sociedad Unipersonal  76 92
Agbar International B.V. - 8
Altres  - 110
Total interessos curt termini de deutes amb empreses grup: 76 210
Total deutes amb empreses del grup i associades 73.392 127.401

Els préstecs rebuts d'empreses del grup durant l'exercici 2010 meriten un tipus d'interès referenciat a l'Euríbor 
més un diferencial de 80 punts bàsics. 

14. Provisions a llarg termini i contingències

El moviment produït a l’epígraf de ‘Provisions a llarg termini' en els exercicis 2010 i 2009 ha estat el següent, en 
milers d'euros:  

2010 2009
Saldo inicial 116.061 116.322
Dotacions 29.105 12.880
Traspàs (5.621) (6.319) 
Aplicacions (6.690) (6.822) 
Reversions (8.187) -
Saldo final 124.668 116.061

Les provisions registrades constitueixen una explicació raonada i raonable de l'eventual impacte patrimonial 
que pugui derivar-se de la resolució dels litigis, reclamacions o eventuals compromisos que cobreixen. La seva 
quantificació ha estat realitzada per la direcció de la Societat amb el concurs dels seus assessors, ateses les 
específiques circumstàncies de cada cas. 

Els principals litigis, reclamacions o compromisos adquirits, originats tant a l'exercici 2010 com en exercicis 
anteriors, es descriuen tot seguit: 

En el procediment seguit davant l'Audiència Nacional relatiu a les liquidacions tributàries de la 
Societat corresponent a l'Impost sobre Societats dels exercicis 1995 a 1998 pel qual es reclama 
un import aproximat de 21 milions d'euros, ha recaigut sentència estimatòria relativa als exercicis 
1995, 1996 i 1997, per un import conjunt de 8,4 milions d'euros.  

El procediment seguit davant l'Audiència Nacional relatiu a les liquidacions tributàries de la 
Societat corresponent a l'Impost sobre Societats dels exercicis 1999 a 2001 pel qual es reclama 
un import aproximat de 41 milions d'euros. De la resolució del procediment no s'estima que 
puguin posar-se de manifest impactes rellevants no considerats. 
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El procediment seguit davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central en relació amb les 
liquidacions tributàries de la Societat, corresponents a l'Impost sobre Societats dels exercicis 
2002 a 2004, pel qual es reclama un import aproximat de 60,5 milions d'euros. De la seva 
resolució no s'estima que puguin posar-se de manifest impactes rellevants no considerats.  

 Els compromisos adquirits i les garanties concedides a tercers en relació amb operacions de 
venda de participacions en empreses del grup i associades, durant els últims exercicis, per un 
import aproximat de 25,6 milions d'euros. 

 Totes les responsabilitats contretes romanents en relació amb els negocis de l'aigua a Argentina 
sumen 4,9 milions d'euros.  

Situació de les inversions en negocis d'aigua a Argentina

Impacte de la crisi Argentina

A l'exercici 2002, la crisi a l’Argentina va donar peu a la derogació de la Llei de Convertibilitat, mitjançant la Llei 
25.561, de 6 de gener de 2002, que va declarar l'estat d'emergència. Així mateix, això va suposar l'eliminació 
de la indexació de tarifes de serveis públics. Seguint un criteri de prudència, la Societat va dotar provisions amb 
la finalitat tant de sanejar totalment el valor de les participacions en aquest país, com de cobrir l'import total 
màxim de les obligacions que contractualment li poguessin ser exigides. El saldo restant d’aquestes provisions 
al tancament de l'exercici 2010 és de 4,9 milions d'euros, i dóna cobertura raonable a les responsabilitats 
contretes romanents en relació amb els negocis de l'aigua a Argentina. 

Reclamacions interposades per la Societat

Durant l'exercici 2003, la Societat i els socis europeus en les concessions van interposar tres reclamacions 
contra l'Estat Argentí per desprotecció de les inversions en les societats Aguas Argentinas, S.A., Aguas 
Provinciales de Santa Fe, S.A. i Aguas Cordobesas, S.A. davant del Centre Internacional d'Arbitratge de 
Disputes sobre Inversions (CIADI). El 2006, amb ocasió de la venda d'un 12% de la participació, la reclamació 
d'Aguas Cordobesas, S.A. va ser retirada. Durant l'any 2007, es van celebrar a la seu del CIADI a Washington 
les audiències sobre el fons en els casos d’Aguas Argentinas, S.A. i d'Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. El 
30 de juliol de 2010 el Tribunal Arbitral va dictar sengles decisions en els procediments arbitrals relatius a 
Aguas Argentinas, S.A. i Aguas Provincials de Santa Fe, S.A., i va establir la responsabilitat de l'Estat Argentí 
enfront de la Societat i la resta de demandants. Es troba en tràmit de nomenament d'expert per part del 
Tribunal amb la finalitat de determinar la suma de les indemnitzacions corresponents. 

Estat actual d’Aguas Argentinas

Amb data 21 de març de 2006, Aguas Argentinas, S.A. va ser notificada de la decisió del Govern d'Argentina, 
establerta mitjançant un decret presidencial, de rescindir el contracte de concessió del servei d'aigua potable i 
sanejament de la ciutat de Buenos Aires i de transferir la seva gestió a una entitat pública de nova creació 
(Agua y Saneamientos Argentinos, S.A.). Això va suposar l'execució de la garantia de la concessió 
(performance bond) corresponent a la Societat per un import de 8,5 milions d'euros.  

Com a conseqüència d’aquesta rescissió, en data 28 d'abril de 2006, Aguas Argentinas, S.A. es va declarar en 
concurs preventiu. Les actuacions processals han estat les pròpies d'aquest procediment i, al tancament de 
l'exercici 2008, el conveni de creditors va ser aprovat pel jutge i es troba en fase de compliment.  

Paral·lelament, Aguas Argentinas, S.A. ha iniciat davant els Tribunals argentins totes les accions necessàries 
contra l'Estat Argentí en reclamació dels perjudicis econòmics causats per l'esmentada rescissió.  

Estat actual d'Aguas Provinciales de Santa Fe

Al principi de l'exercici 2006, Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. es va declarar en dissolució com a 
conseqüència de la seva negativa situació patrimonial. Actualment s'està tramitant la seva liquidació.  
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Així mateix, a l'exercici 2006, el Govern de la Província va rescindir la concessió, que va passar a una entitat 
pública de nova creació denominada Aguas Santafesinas, S.A. Igual que en el cas d'Aguas Argentinas, s'ha 
procedit a reclamar davant els tribunals locals els perjudicis econòmics derivats d’aquesta rescissió. 

Estat actual d'Aguas  Cordobesas

Amb data 22 de desembre de 2006, la Societat va procedir a la venda al grup local Roggio del 12% de les 
accions d'Aguas Cordobesas, S.A. Després d'això manté una participació del 5%. 

15. Obligacions per pensions

La Societat té els seus compromisos per pensions exterioritzats.  

15.1 Compromisos de prestació definida 

L'anàlisi del moviment de les obligacions de l'exercici i del valor raonable dels actius afectes al pla per 
compromisos de prestació definida dels exercicis 2010 i 2009 es mostra tot seguit, en milers d'euros. A 
l’esmentat moviment es poden observar, una vegada ajustats a la realitat del comportament de les hipòtesis 
actuarials o, si s’escau, corregits pel ‘límit de l'actiu', la despesa per aportacions regulars reconeguda en el 
compte de pèrdues i guanys, l'import registrat a l'estat d'ingressos i despeses reconeguts, com també els 
pagaments efectuats durant l'exercici i l'increment en les obligacions netes (provisions) o a l'immobilitzat 
financer que figura en el balanç de situació al tancament de cada exercici: 

 Impacte en 
Milers

d’Euros 
Compte 

Resultats 
Impacte en 
Reserves 

Impacte en 
Tresoreria 

 (Despesa) / (Pèrdua) / (Cobraments) / 

Ingrés Benefici Pagaments 

Valor actual de les obligacions a 1 gener de 2010 198.474 - - -

Cost de serveis prestats 319 (319) - -

Cost per interessos (actualització) 627 (627) - -

Pèrdues i guanys actuarials (4.460) - 4.460 -

Prestacions pagades i liquidacions (187.774) 187.774 - -

Valor actual de les obligacions a 31 desembre de 2010 7.186 - - -

Valor raonable dels actius afectes al pla a 1 gener de 2010 201.562 - - -

Rendibilitat esperada 1.065 1.065 - -

Aportacions del promotor i dels empleats (7.809) - - (7.809) 

Pèrdues i guanys actuarials (4.139) - (4.139) -

Prestacions pagades i liquidacions (182.690) (182.690) - -

Valor raonable dels actius afectes al pla a 31 desembre de 2010 7.989 - - -

Actiu / (Passiu) net registrat a 31 desembre de 2010 803 - - -

Impactes meritats el 2010 5.203 321 (7.809) 

Altres (953) (1.837) -

Impactes totals en els estats financers a 31 de desembre de 2010 (4.250) (1.516) (7.809) 
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 Impacte en 
Milers

d’Euros 
Compte 

Resultats 
Impacte en 
Reserves 

Impacte en 
Tresoreria 

 (Despesa) / (Pèrdua) / (Cobraments) / 

Ingrés Benefici Pagaments 

Valor actual de les obligacions a 1 gener de 2009 203.769 - - -

  Cost de serveis prestats 1.475 (1.475) - -

  Cost per interessos (actualització) 10.262 (10.262) - -

  Pèrdues i guanys actuarials (5.653) - 5.653 -

  Prestacions pagades i liquidacions (11.379) - - 11.379

Valor actual de les obligacions a 31 desembre de 2009 198.474 - - -

Valor raonable dels actius afectes al pla a 1 gener de 2009 203.077 - - -

  Rendibilitat esperada 10.154 10.154 - -

  Aportacions del promotor i dels empleats 4.523 - - 4.523

  Pèrdues i guanys actuarials (4.813) - (4.813) -

  Prestacions pagades i liquidacions (11.379) - - (11.379) 

Valor raonable dels actius afectes al pla a 31 desembre de 2009 201.562 - - -

Actiu / (Passiu) net registrat a 31 desembre de 2009 3.088 - - -

Impactes meritats el 2009 (1.583) 840 4.523

  Altres (113) 261 -

Impactes totals en els estats financers a 31 de desembre de 2009 (1.696) 1.101 4.523

El 10 de juny de 2010 es va signar al si de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu 2010-2012 un 
preacord sobre la Reforma del Sistema de Pensions que va ser ratificat en un Acord Col·lectiu signat el 26 de 
juliol i que recull les següents modificacions en el sistema de pensions: 

 Limitació del salari pensionable a 50 milers d'euros anuals revalorables anualment segons conveni 
col·lectiu, amb un màxim del 2%. Aquest salari pensionable aplica a les aportacions definides al pla de 
pensions, a les prestacions definides de risc i als compromisos de jubilació amb empleats actius. 
Aquesta mesura s'ha tractat a l'informe actuarial com una liquidació i ha suposat el registre al compte 
de resultats d'un menor cost de personal per import de 5,9 milions d'euros. 

 Limitació del creixement anual de les prestacions causades, referit a la inflació, a un màxim del 2% 
anual. Atès que les prestacions causades estan íntegrament assegurades en contractes que preveuen 
un creixement del 2% anual per a les prestacions, aquesta mesura permet considerar que la totalitat 
de les obligacions amb empleats perceptors de pensió i dels actius financers que les suporten han 
estat objecte de liquidació, ja que no s'espera cap desviació que pogués obligar la Societat a realitzar 
noves aportacions en el futur. Aquesta liquidació no ha suposat cap impacte ni en el compte de 
resultats ni en el patrimoni ja que afecta simètricament a les obligacions i als actius de suport. 

 Increment de l'aportació definida al pla de pensions, que passa del 5% del salari pensionable al 7%. 
L'efecte d'aquesta mesura és un increment de les aportacions al pla de pensions que es posarà de 
manifest a mesura que es facin cada any. 

Les pèrdues actuarials reconegudes a l'estat del resultat global de l'exercici 2010 són majors que les que 
emanen de l'estudi actuarial, com a conseqüència, principalment, de la dada final anualitzada de l’IPC general 
a Espanya a desembre de 2010 (3%), en comparació amb la hipòtesi justificada en el moment de realització de 
l’esmentat estudi actuarial (1,6%). 

Així mateix, el compromís derivat del premi de jubilació de la Societat està cobert per una pòlissa 
d'assegurances de capital diferit. 
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Impactes totals en el compte de resultats per compromisos amb el col·lectiu de prestació definida 

Els imports imputats en el compte de resultats a l'epígraf de ‘Despeses de personal’ respecte als plans de 
prestació definida, en milers d’euros al tancament dels respectius exercicis:  

2010

Despesa per aportacions regulars de prestació definida (4.250) 
Despesa per prima de risc 218
Despesa imputada respecte als plans de prestació definida (4.032) 

2009

Despesa per aportacions regulars de prestació definida 1.696
Despesa per prima de risc 698
Despesa imputada respecte als plans de prestació definida 2.394

Principals categories d'actius d'inversió del pla de pensions 

Les principals categories d'actius en què inverteix el pla de pensions, expressades en percentatge sobre el 
valor raonable total dels actius afectes als compromisos mantinguts amb el personal, són les següents al 
tancament de cadascun dels períodes indicats: 

2010 2009

Renda variable 25% 20%
Renda fixa 75% 80%

Total 100% 100% 

Taxa de rendibilitat de les carteres d'actius d'inversió del pla de pensions 

Les taxes de rendibilitat acumulades en els exercicis 2010 i 2009, en base anual, per les carteres d'actius del 
pla de pensions han estat de 4,57% i 7,68%, respectivament. 

15.2 Compromisos d'aportació definida 

Així mateix, els imports imputats en el compte de resultats a l'epígraf ‘Despeses de Personal',  respecte al 
col·lectiu d'aportació definida, en milers d'euros, al tancament dels respectius exercicis: 

2010 2009
Despesa Imputada respecte als plans 
d’aportació definitiva 1.311 1.065
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16. Compromisos adquirits i altres garanties

Garanties per finançaments i altres contractes 

El detall de les garanties més significatives al tancament de 2010 és el següent: 

 El 2008, la Societat va garantir a Société de l'Eau et de l'Assainissement d'Oran SPA (SEOR), en 
atenció al contracte per a la gestió delegada del servei públic d'aigua potable i sanejament de la 
Wilaya d'Orà, tant la bona execució del contracte com l’avançament de la facturació a percebre. 
L'import total avalat és de 2,1 milions d'euros. 

 Es manté la garantia de la Societat per un límit màxim de 97.124,81 unitats de foment (3,3 milions 
d'euros) per garantir el fidel compliment del contracte d’operació i manteniment de la planta d’Aguas 
Servidas La Farfana. 

 Al desembre de 2009 la Societat va assumir el compromís davant de Banco Santander de Chile per un 
límit màxim de 182.510,12 unitats de foment (6,3 milions d'euros) per garantir el compliment del 
contracte pel que fa a la part de construcció del projecte d'Aguas Andinas, S.A. "Operació i 
manteniment de les plantes de tractament d’Aguas Servidas Cuenca Sur y Norte i construcció de la 
planta de tractament d’Aguas Servidas Mapocho". 

 Al març de 2010 la Societat ha assumit el compromís enfront a Banco Santander Chile per un límit 
màxim de 86.418 unitats de foment (3,0 milions d'euros) per garantir el compliment del contracte pel 
que fa a l'operació i manteniment del projecte d'Aguas Andinas, S.A. "Operació i manteniment de les 
plantes de tractament d'Aguas Servidas Cuenca Sur y Norte i construcció de la planta de tractament 
d'Aguas Servidas Mapocho". 

 En relació amb les garanties davant institucions financeres multilaterals, derivades dels seus 
finançaments a societats participades a Argentina a 31 de desembre la responsabilitat davant del 
Banc Europeu d'Inversions, pel finançament d'Aguas Cordobesas, és de 2,1 milions de dòlars (1,5 
milions d'euros). 

La Societat garanteix el finançament bancari que rep Aigües Segarra Garrigues per a les obres de la xarxa de 
distribució de regadiu del Sistema Segarra Garrigues i que executa ACSA. A 31 de desembre aquesta garantia 
és de 18,4 milions d'euros (25,7 milions d'euros garantits per Agbar a les entitats bancàries amb les quals hi ha 
formalitzats contractes de compravenda de drets de crèdit futurs, dels quals 7,3 milions d'euros estan garantits 
per ACSA a Agbar mitjançant aval bancari, tal com es va establir a l'acord de compravenda d'ACSA al Grup 
Sorigué). 

Torre Agbar 

El propietari de l'edifici denominat ‘Torre Agbar’, ubicat a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, números 197 a 
211, és la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ‘la Caixa’, qui al seu torn mantenia un contracte 
d'arrendament financer amb Layetana Inmuebles, S.L. (Societat Unipersonal). Amb data 25 de novembre de 
2004, la Societat va subscriure un contracte de subarrendament amb Layetana Inmuebles, S.L. (Societat 
Unipersonal) sobre aquest edifici. 

El contracte de subarrendament es va signar per un període mínim de deu anys, renovable per dos períodes 
addicionals de deu anys cada un, amb caràcter potestatiu per part de la Societat i amb caràcter obligatori per 
Layetana Inmuebles, S.L. (Societat Unipersonal). 

A la mateixa data de 25 de novembre de 2004, la Societat, Layetana Inmuebles, S.L. (Societat Unipersonal), 'la 
Caixa' va subscriure un contracte en què s'establien els supòsits i règims d'execució d'una opció de compra i 
una altra de venda sobre la Torre Agbar. En aquest sentit, la Societat disposava d'una opció de compra que 
podia exercir durant el període comprès entre el 15 de novembre de 2009 i el 15 de novembre de 2014. Per 
part seva, 'la Caixa' podia exercir una opció de venda en el mateix termini i condicions que els fixats per a 
l'opció de compra. 
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El preu de l'exercici, tant pel que fa a l'opció de compra com a l'opció de venda, es va fixar a 25 de novembre 
de 2004 en 141.713 milers d'euros, actualitzables anualment segons l'índex de preus al consum més cent 
punts bàsics. 

Amb data 28 de desembre de 2006, Layetana Inmuebles, S.L. (Sociedad Unipersonal) va subscriure una 
pòlissa de cessió d'arrendament financer i garanties amb l'entitat Azurelau, S.L.U., per la qual la primera 
transmetia a la segona la totalitat dels drets i obligacions dimanants del contracte d'arrendament financer sobre 
la Torre Agbar. Aquesta operació va comptar amb l’aprovació de ‘la Caixa’ com a arrendadora financera.  Com 
a conseqüència, l’entitat Azurelau, S.L.U. va passar a posseir la qualitat de subarrendadora davant de la 
Societat. Layetana Inmuebles, S.L. es manté com a responsable solidària davant de la Societat  de totes les 
obligacions i responsabilitats d’Azurelau, S.L.U. 

El 15 de març de 2010, en el marc de l'adquisició de la Torre Agbar, es va perfeccionar la cessió per part 
d'Azurelau, S.L.U. a la Societat del contracte d'arrendament financer sobre la Torre Agbar mitjançant el 
pagament de 35.264 milers d'euros en efectiu, i la subrogació en aquest contracte d'arrendament financer, amb 
un principal pendent de 130.433 milers d'euros a la data de subrogació. 

Com a resultat d'aquesta operació de cessió, la Societat ha modificat el tractament comptable de la Torre 
Agbar. Fins llavors, el contracte de subarrendament era considerat comptablement un arrendament operatiu. 
Després de la cessió, Agbar el considera un arrendament financer, ja que tots els drets i obligacions li han estat 
transferits, i així apareix registrat al balanç al tancament de l'exercici 2010. 

17. Situació fiscal

Des de 1993 la Societat es troba subjecta a l’Impost sobre Societats sota el règim de consolidació fiscal, previst 
en el capítol VII del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, derivat del Reial Decret Legislatiu 4/2004, 
de 5 de març, com a societat dominant. Es troba vinculada a tributar per aquest règim de manera indefinida, 
mentre no renunciï a la seva aplicació. 

Conciliació entre el resultat comptable i la despesa per impost sobre societats meritat 

La despesa per l’Impost sobre Societats es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, que no 
necessàriament ha de coincidir amb el resultat fiscal, entès aquest com a la base imposable de l’impost. 

Tot seguit es detalla la conciliació entre el resultat abans d’impostos i la base comptable de l’impost, i el càlcul 
de la despesa meritada per Impost sobre Societats, en milers d’euros: 

2010 2009

Resultat comptable de l’exercici  (abans d’impostos) 518.979 158.268

Diferències permanents (8.982) (13.271)

Base comptable de l’impost 509.997 144.997

Diferències temporals 126.627 (71.632)

Base imposable (resultat fiscal) 636.624 73.365

A l'exercici 2010, les diferències permanents positives es deuen, bàsicament, als donatius realitzats a les 
Fundacions Agbar i Cetaqua, per 5.789 milers d'euros (7.490 milers d'euros el 2009). Les diferències 
permanents negatives es deuen bàsicament a l'exempció de dividends i plusvàlues de determinades filials  no 
residents (article 21 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats), per 13.846 milers d'euros (16.799 
milers d'euros el 2009) i a l'eliminació del resultat positiu de l'establiment permanent a Algèria per 967 milers 
d'euros. 
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A l'exercici 2010, les diferències temporals positives inclouen bàsicament les dotacions a provisions per 
compromisos adquirits per un import de 46.001 milers d'euros (6.497 milers d'euros el 2009), no considerades 
fiscalment deduïbles, al sanejament de la participació a Agbar UK Limited per 124.395 i a dotacions a 
provisions per insolvències, per un import de 1.803 milers d'euros (1.309 milers d'euros el 2009), que encara no 
complien les condicions temporals per a la seva deducció fiscal. Les diferències temporals negatives 
corresponen majoritàriament a la recuperació del 10% de l'externalització a l'exercici 2002 dels compromisos 
per pensions, per un import de 19.663 milers d'euros en ambdós exercicis, a l'ajust del fons de comerç d'Agbar 
UK Limited per un import d'11.459 milers d'euros en ambdós exercicis, a la recuperació de provisions per 
compromisos adquirits la dotació de les quals no va ser considerada despesa deduïble, per un import de 
15.316 milers d'euros (21.442 milers d'euros el 2009). 

El càlcul de l'Impost sobre Societats dels exercicis 2010 i 2009 s'ha efectuat de la manera següent: 

2010 2009

Base comptable de l'impost 509.997 144.997

Quota al 30%  152.999 43.499

Deduccions exercici (117.165) (33.657) 

Altres ajustos 10.374 8.808

Impost sobre Societats 46.208 18.650

El detall de les deduccions meritades i comptabilitzades és el següent:  

2010 2009

Per doble imposició de dividends i plusvàlues 65.127 30.946

Per reinversió de Beneficis extraordinaris 49.966                              - 

Per donatius 2.026 -

Altres deduccions 46 2.711

Total deduccions 117.165 33.657

Deducció per reinversió 

Les plusvàlues obtingudes a Espanya en l'alienació de determinats actius no corrents gaudeixen del dret a 
practicar una deducció en l'impost sobre societats a condició de reinvertir la totalitat de l'import percebut i de 
mantenir els elements en què es materialitzi aquesta reinversió durant un termini de cinc anys, en el cas de 
béns immobles, o de tres anys, en el cas de béns mobles. 

A l'exercici 2010 s'ha complert la resta del compromís de reinversió pendent sobre les rentes obtingudes a 
l'exercici 2007 per la venda d'Applus Servicios Tecnológicos, S.A., com també per les rendes dels exercicis 
2008 i 2009. 

A l'exercici 2010 s'ha obtingut una plusvàlua en la transmissió de la participació a Adeslas, S.A., que genera un 
dret a la deducció per reinversió de 60.806 milers d'euros, a condició de reinvertir la totalitat del preu de venda 
(687.100 milers d'euros). A l'exercici 2010 ja s'han reinvertit 249.524 milers d'euros en relació amb aquesta 
transmissió i queda pendent per als exercicis 2011 i següents un import de 437.576 milers d'euros. 

Com a conseqüència de les actes d'inspecció firmades corresponents als exercicis 2002, 2003 i 2004 es van 
presentar al juliol de 2010 declaracions rectificatives dels exercicis 2005, 2006 i 2007 mitjançant les quals es va 
produir una reassignació de les inversions assignades al compromís de reinversió i la seva deducció 
corresponent. 
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Al tancament de l'exercici 2010 el detall, en milers d'euros, de les deduccions per reinversió de resultats 
extraordinaris, comptabilitzades i els elements patrimonials de les quals, objecte de la reinversió, encara 
estiguin obligats a romandre en el patrimoni, és el següent: 

Exercici 
Rendes acollides a 

reinversió 
Import de la 

deducció Data de reinversió Import reinversió 

Data de venciment 
del manteniment de 

la inversió 
2005 317 64 2006 454 2011
2006 13.900 2.780 2006 19.809 2011
2006 26.286 15.434 2009 757 2012
2007 58.821 8.529 2007 94.425 2012
2007 21.706 3.147 2008 39.303 2011
2007 31.636 4.587 2008 57.285 2013
2007 49.802 7.358 2009 90.046 2012
2007 36.712 5.323 2009 66.476 2014
2008 336 40 2008 37.371 2013
2010 195.110 18.560 2010 209.725 2013
2010 37.026 3.522 2010 39.799 2015
2010 407.083 38.724 2011 i següents 437.576

La Societat es va acollir al que es disposa a la Disposició Transitòria 28a del Text Refós de la Llei de l'Impost 
sobre Societats, integrant el saldo net derivat de la transició al nou Pla General de Comptabilitat en tres 
períodes impositius, segons el detall següent: 

Milers d'euros 

Integrat a l'exercici 2008 13.102

Integrat a l'exercici 2009 13.102

A integrar a l'exercici 2010 13.103

Total a integrar a la base imposable 39.307
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Impostos diferits i crèdits fiscals  

A causa de les diferències temporàries entre els criteris d'imputació comptable i fiscal de determinats ingressos 
i despeses, com també de deduccions en relació amb l'Impost sobre Societats, a 31 de desembre de 2010 i 
2009 i, s'havien originat les partides següents, que s'han registrat en els comptes d'actius i passius per impost 
diferit dels comptes anuals en milers d'euros: 

2010 2009
Diferències 

acumulades en 
les bases 

imposables 
Efecte acumulat 

en quota 

Diferències 
acumulades 
en les bases 
imposables 

Efecte 
acumulat en 

quota

Actius per Impostos diferits: 

Sistemes Previsió Social 59.899 17.970 79.466 23.840

Argentina 119.924 35.977 115.317 34.595

Compromisos Direcció 2.723 817 1.803 541

Garanties Venda Participacions 24.390 7.317 31.886 9.566

UTE’s - - 5.252 1.576

Insolvències 3.513 1.054 1.710 513

Indemnitzacions 18.313 5.494 - -

Fons de comerç d'Agbar UK 70.583 21.175 - -

Despeses diverses 28.233 8.470 18.572 5.572

Amortitzacions 327 98 747 224

Deduccions no aplicades fiscalment - 70.073 - 40.764

Total Actius per Impostos diferits i crèdits fiscals: 327.906 168.445 254.753 117.191

Passius per Impostos diferits: 

Individuals - - - -

  Amortització R.D.L. 2/85 i Llei 12/88 2.273 682 2.737 821

  Amortització R.D.L. 3/93 11.017 3.305 11.800 3.540

Fons de comerç d'Agbar UK - - 42.352 12.706

Ajust impositiu desviaments i ramals 38.337 11.501 34.517 10.355

Derivats d'eliminacions en consolidació fiscal 38.728 11.618 31.461 9.438

Total Passius per Impostos diferits: 90.354 27.106 122.867 36.860

Els actius per impost diferit indicats anteriorment han estat registrats en el balanç de situació per considerar els 
Administradors de la Societat que, de conformitat amb la millor estimació sobre els resultats i inversions futurs, 
és probable que aquests actius siguin recuperats. 

Exercicis oberts a inspecció fiscal  

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les 
declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats tributàries, o hagi transcorregut el 
termini de prescripció de 4 anys. La Societat té oberts a inspecció des de l'exercici 2007 tots els impostos que li 
són aplicables, excepte l'Impost sobre Societats que es troba obert des de l'exercici 2005 inclòs. No s'espera 
que, com a conseqüència d'una eventual inspecció sobre aquests exercicis, es posin de manifest impactes 
rellevants no considerats en la formulació d'aquests comptes anuals. 
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Impostos reconeguts en el patrimoni net  

El detall dels impostos reconeguts directament en el Patrimoni en els exercicis 2010 i 2009 és el següent: 

2010 2009

Augments Disminucions Total Augments Disminucions Total 
Per impost corrent: 

Derivats de cobertura d'inversió neta en 
negocis a l'estranger - - - - - -

Reversió provisions de cartera - - - - - -

Total impost corrent - -  - - -  -

Passius per impost diferit: 

Amb origen a l'exercici 

  Subvencions  - (1.892) (1.892)  - (2.789) (2.789)

  Pensions  - 455 455  - (330) (330)
Amb origen en exercicis anteriors 

  Subvencions  - - -  - - -

  Pensions  - - -  - - -

Reversió provisions de cartera  - -  -  - -  -

 Total impost diferit  - (1.437) (1.437)  - (3.119) (3.119)
Total impost reconegut directament en 
patrimoni  - (1.437) (1.437)  - (3.119)  (3.119)

El detall dels saldos a curt termini amb Administracions Públiques per als exercicis 2010 i 2009 és el següent: 

2010 2009

Deutors Creditors Deutors Creditors

Impost sobre Societats 45.593 - 24.886 -

IVA 4.575 - 987 -

IRPF - 1.372 - 1.537

Seguretat Social Creditora - 1.180 - 1.323

Taxes - 38.098 - 45.443

Altres - 32.371 - 25.596

Total 50.168 73.021 25.873 73.899
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18. Ingressos i despeses

18.1   Import net de la xifra de negocis 

La distribució de l’import net de la xifra de negocis dels exercicis 2010 i 2009 és la següent, en milers d’euros: 

2010 2009

Venda d’aigua 234.762 232.419

Ingressos per treballs i drets de escomesa 22.545 42.215

Vendes de subproductes i residus 7 4

Prestacions de serveis 11.194 13.825

Total 268.508 288.463

La Societat opera bàsicament en el mercat nacional. 

18.2 Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu  

Els “Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu” dels exercicis 2010 i 2009 corresponen als conceptes 
següents, en milers d’euros: 

2010 2009

Treballs d’altres empreses 34.245 30.704

Consum de materials 4.034 3.842

Despeses de personal 2.962 3.162

Altres 3.222 3.406

Total 44.463 41.114

18.3 Despeses de personal 

Les despeses de personal a 31 de desembre de 2010 i 2009 es componen dels conceptes següents, en milers 
d’euros: 

2010 2009

Sous i salaris 53.111 54.041
Indemnitzacions 49.506 -
Aportacions a sistemes de pensions 316 4.691
Càrregues socials 13.097 13.757
   Seguretat Social a càrrec empresa 11.889 12.392
   Altres despeses socials 1.208 1.365

Total 116.030 72.489

Dins l'epígraf 'Aportacions a sistemes de pensions’ s'inclouen tant les aportacions al pla de pensions, com 
les primes de les pòlisses d’assegurança (Notes 4.13 i 15). 
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L'import registrat a 'Indemnitzacions' recull els efectes del procés de reestructuració dut a terme el 2010 que 
ha suposat el registre al compte de resultats d'una despesa de 46,5 milions d'euros. La Societat va presentar 
un Expedient de Regulació d'Ocupació per raons de tipus tècnic, organitzatiu i de producció que va ser 
autoritzat el 4 d'agost de 2010 i que afecta un màxim de 194 treballadors: 159 prejubilats i 35 baixes 
voluntàries. El pla preveu la prejubilació obligatòria de tots els empleats majors de 56 anys o que arribin a 
aquesta edat en el trienni 2010-2012. Aquest pla de reestructuració de plantilla està encaminat a l'augment de 
l'eficiència. 
El nombre de persones empleades a 31 de desembre de 2010 i 2009 distribuït per categories i sexe ha estat el 
següent: 

2010 2009
Categories Homes Dones Homes Dones

Personal titulat 132 48 149 53
Comandaments intermedis i encarregats  176 48 207 50
Oficials  215 111 254 121
Ajudants i auxiliars 62 19 98 29
Total 585 226 708 253

La plantilla mitjana en els exercicis 2010 i 2009 ha estat de 915 i 987 persones, respectivament. 

18.4 Resultat financer 

El desglossament per naturalesa del resultat financer a 31 de desembre de 2010 i 2009 és el següent, en 
milers d'euros:  

2010 2009

Ingressos per participació en empreses del grup (Nota 19.1d) 85.732 107.249

Ingressos per participació en empreses associades (Nota 19.1d) 2.781 2.231

Ingressos financers amb empreses del grup (Nota 19.1d) 6.910 1.493

Ingressos financers amb tercers 16.837 29.101

Ingressos financers  112.260 140.074

Despeses financeres amb empreses del grup i associades (Nota 19.1d) (1.531) (14.125)

Despeses financeres amb tercers (24.611) (10.193)

Despeses financeres (26.142) (24.318)

Variació del valor raonable en instruments financers (9.911) (14.161)

Diferències de canvi (111) 1.685

Deteriorament i pèrdues (129.978) 1.944

Resultats per alienacions i altres 637.893 36.612

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 507.915 38.556

Total Resultat financer 584.011 141.836

Els ingressos financers de la Societat corresponen principalment als dividends de filials, com també al 
rendiment obtingut a les inversions dels excedents de tresoreria. 

Les despeses financeres recullen bàsicament els interessos derivats del préstec a llarg termini amb 'la Caixa' 
per import de 300 milions d'euros de nominal i venciment el 2012. Addicionalment, també inclouen els 
interessos meritats dels instruments de cobertura financera, dels préstecs amb societats del grup (Nota 13.2), 
com també del contracte d'arrendament financer sobre la Torre Agbar (Nota 16). 

El saldo de l'epígraf “Variació del valor raonable en instruments financers” recull la part no eficaç de les 
cobertures de divisa d'inversions a l'estranger (Notes 4.6.3 i 9.5). 
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L'epígraf "Deteriorament i pèrdues" presenta un saldo negatiu a l'exercici 2010 de 130 milions d'euros 
resultant, principalment, del sanejament de la participació a Agbar UK, motivat per un canvi en les estimacions 
de l'evolució de la companyia. 

L'epígraf “Resultat per alienacions i altres” recull principalment la plusvàlua bruta de 632,2 milions d'euros 
generada per l'alienació de la participació ostentada a Adeslas (Nota 10). 

18.5 Honoraris d'auditoria 

Els honoraris percebuts per l'auditor de la Societat, detallats per conceptes, han estat els següents, en milers 
d'euros:  

2010 2009

Auditoria 120 136
Altres treballs de revisió i verificació comptable 50 100
Altres serveis 35 381

Durant els exercicis 2010 i 2009 no s'han prestat serveis addicionals a la Societat per part de societats 
vinculades a l'auditor principal. 

19. Operacions i saldos amb parts vinculades

19.1 Operacions amb parts vinculades 

Les operacions realitzades amb parts vinculades durant l'exercici 2010 són pròpies del gir o tràfic ordinari i han 
estat realitzades en condicions normals de mercat. 

a) Dividends distribuïts a accionistes significatius de la Societat  

Tot seguit es detalla el pagament als accionistes significatius de la Societat del dividend brut amb càrrec 
als resultats de l'exercici 2009 fet efectiu a partir del 29 de juny de 2010, en milers d'euros: 

Amb càrrec a 
beneficis de 

l'exercici 2009 
Complementari 

HISUSA, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. 65.801 

Suez Environnement España, S.L. 23.334 

b) Operacions realitzades amb el Grup GDF Suez 

R+i Alliance, Société par Actions Simplifiée, va ser creada el gener de 2005 amb l'objectiu de definir,  
finançar i coordinar l'execució de programes de recerca i desenvolupament d'interès comú per a empreses 
del negoci de l'aigua, i està participada, entre d'altres, per la Societat en un 25%, i per les principals 
companyies filials i associades de Suez Environnement. Les aportacions realitzades per la Societat a 
aquesta entitat en concepte de contribució al cost de recerca han estat de 2.163 milers d’euros a l’exercici 
de 2010 i 1.926 milers d'euros a l’exercici anterior.  
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c) Operacions realitzades amb el Grup ‘la Caixa' 

De finançament

A 31 de desembre de 2010 la Societat té contractades amb ‘la Caixa' les següents operacions de 
finançament:  

 Préstec atorgat per un import de 300 milions d'euros que té venciment a llarg termini, a l'exercici 2012. 

 Línia de crèdit amb un límit total de 112,7 milions d'euros, dels quals a aquesta data s'estaven utilitzant 
81,8 milions (47,5 milions d'euros a 31 de desembre de 2009). El gros d’aquesta línia venç el 2013. 

 Leasing per import de 126,8 milions d'euros i venciment el 2024. Al març de 2010, la Societat es va 
subrogar en el contracte d'arrendament financer sobre la Torre Agbar subscrit el 2001 per Layetana 
Inmuebles, S.L. i subrogat posteriorment a Azurelau S.L.U. 

 Línia d'avals per un import de 39,6 milions d'euros, dels quals a aquesta data s'estaven utilitzant 13,5 
milions d'euros (46,6 milions d'euros i un saldo utilitzat de 16,7 milions d'euros al tancament de 
desembre de 2009). 

 Cobertures en divises per un import de 29,4 milions d'euros (37,6 milions d'euros al tancament de 
desembre de 2009), totes elles amb venciment el 2011. 

 Dipòsits constituïts i altres posicions de tresoreria a curt termini per un import de 330 milions d'euros 
(260 milions d'euros al tancament de desembre de 2009). 

Les operacions financeres amb “la Caixa” han donat lloc a la meritació de 7,9 milions d’euros de resultats 
financers negatius provinents d'interessos derivats del préstec, la utilització de pòlissa de crèdit, el 
leasing de la Torre Agbar i la liquidació de derivats. 

‘la Caixa' és una de les principals entitats pel que fa a les operatives relacionades amb els cobraments i 
pagaments de la Societat. 

Torre Agbar

El propietari de l'edifici denominat ‘Torre Agbar’, ubicat a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, números 197 
a 211, és la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ‘la Caixa’. Amb data 15 de març de 2010, la 
Societat s'ha subrogat en el contracte d'arrendament financer que ostentaba l'entitat Azurelau S.L.U. fins 
llavors. 

Pensions

La Societat, basant-se en la normativa vigent, té exterioritzats els seus compromisos de pensions a 
través d'un pla de pensions i d'unes pòlisses d'assegurança complementària. La seva entitat gestora, 
responsable de l'administració i gestió sota la supervisió de la Comissió de Control és la societat 
Vidacaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros, i l'Entitat Dipositària del Fons és així mateix ‘la Caixa’. 

Les aportacions efectuades per la Societat en cobertura dels compromisos durant l'exercici 2010 són de 
2.792 milers d'euros. A l'exercici 2009 aquestes aportacions van ser de 7.379 milers d'euros.  

Així mateix, a 31 de desembre de 2010, l'import que figura en el Pla de Pensions com a drets consolidats 
dels partícips és de 47.290 milers d'euros (50.849 milers d'euros a l'exercici 2009),  les provisions 
matemàtiques de les pòlisses d'assegurança contractada pel Pla de Pensions per assegurar el pagament 
de les rendes als beneficiaris, com també el premi de jubilació són de 139.477 i 4.084 milers d'euros, 
respectivament, (140.543 i 4.055 milers d'euros, respectivament, a l'exercici 2009) i l'import de les 
provisions matemàtiques de les pòlisses d'assegurança complementària contractades per la Societat és 
de 6.890 milers d'euros per al personal actiu (21.045 milers d'euros a l'exercici 2009) i a 13.603 milers 
d'euros per als beneficiaris (10.295 milers d'euros a l'exercici 2009).  
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Venda d'Adeslas

Al gener de 2010, després de l'acord adoptat per la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la 
Societat de data 12 de gener de 2010, es va subscriure l'acord definitiu en virtut del qual la Societat es 
comprometia a vendre a Criteria CaixaCorp, S.A. per un preu de 687,1 milions d'euros la totalitat de les 
accions de la companyia d'assegurances  Adeslas, S.A. de les quals era titular, representatives del 54,78% 
del capital social d'aquesta societat. 

El tancament de la referida operació es va produir el 7 de juny de 2010. 

d) Saldos i transaccions amb empreses del Grup i Associades 

Les operacions realitzades amb entitats participades s'han efectuat en condicions normals de mercat, 
considerant la contraprestació que estaria disposada a pagar una entitat que no estigués vinculada per la 
contractació dels diversos serveis que s'assenyalen. 

La política de preus seguida per a les principals operacions vinculades és la següent: 

 Préstecs:

Atesa la naturalesa d'aquestes transaccions, el mètode de valoració més adequat per justificar que 
la remuneració pactada en relació amb els préstecs entre les companyies del grup Agbar és el 
mètode del preu lliure comparable. Pel que fa a això, la política general és la d'establir tipus d'interès 
referenciats a un tipus base, Euríbor, a l’efecte de mitigar qualsevol impacte derivat d'una variació 
dels tipus de mercat. 

 Serveis de gestió i administració prestats per l'entitat:

La retribució d'aquest tipus de serveis es determina basant-se en un model definit que consta d'un 
tram fix més un altre tram variable, que té en compte diversos factors segons cada entitat participada 
i l'ús dels serveis que aquesta realitza. 

 Arrendaments:

El preu dels arrendaments s'estableix basant-se en el m
2
 arrendat, tenint com a mètode de valoració 

el preu lliure comparable. Així, i pel que fa a les principals instal·lacions situades a la Torre Agbar, la 
renda pactada pel lloguer de les oficines entre les entitats vinculades del grup Agbar es troba dins 
l'interval de preus obtingut de les agències immobiliàries que operen en lliure mercat i, per tant, es 
compleix el principi de valoració a preus de mercat. 

 Serveis rebuts d’Aquagest Services Company, S.A.

 Venda de material hidràulic: com que Aquagest Services Company, S.A. s'encarrega de proveir 
tercers independents no vinculats, hi ha comparables interns, per la qual cosa, basant-se en el 
mètode del preu lliure comparable, es considera que els preus s’estableixen en condicions de 
mercat. 

 Serveis informàtics: com que no hi ha comparables interns en no prestar aquest tipus de serveis 
a tercers no vinculats, es considera més adequat utilitzar el mètode del cost incrementat per 
determinar que el marge aplicat per Aquagest Services Company, S.A. correspon a criteris 
racionals que haurien pactat parts independents. 

Facility Services: comprenen principalment els serveis de condicionament, subministrament de 
mobiliari i equipaments, gestió, atenció, suport i manteniment d'edificis. Com en el cas anterior 
no hi ha comparables interns, per la qual cosa s'estima que el marge aplicat respon a criteris 
racionals que haurien pactat parts independents. 
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Tot seguit es detallen les principals transaccions amb impacte en el compte de pèrdues i guanys dels 
exercicis 2010 i 2009 entre la Societat i les seves participades, en milers d'euros: 

Exercici 2010 
Aprovisio-
naments Arrendaments Serveis 

prestats 
Serveis 
rebuts 

Interessos 
percebuts 

Interessos 
pagats 

Dividends 
Rebuts 

Agbar, S.A. - 2 6 - - (1) -

Agbar Global Market, S.A., Sociedad 
Unipersonal - - - - - (60) -

Agbar International B.V. - - 5 (44) - (66) -

Agbar Mantenimiento, S.A.  (460) - 111 (6.656) - (80) -

Agbar UK Limited - - 95 - 6 - -

Agbarex, S.L., Sociedad Unipersonal - 4 14 - - (1.298) 32.168

Aguas Andinas, S.A. 4 - - - -

Aguas de Levante, S.A.  (619) 56 61 - - - 221

Aguas de Valladolid, S.A. (140) - - -

Aqua Ambiente Servicios Integrales, S.A. (1.134) 199 448 (1.723) 4 - -

Aqua Development Network - - - (213) 1 - -

Anaigua, Companyia d’Aigües de l’Alt 
Penedès i l’Anoia, S.A., Sociedad 
Unipersonal - - 4 - - - -

Aquagest Andalucía, S.A. 9 (109) 202 - -

Aquagest Levante, S.A.  - - 23 (114) 561 - 16.755

Aquagest Medio Ambiente, S.A. (119) 199 221 (963) 454 - -

Aquagest Región de Murcia, S.A. - - - (47) - - 6.786

Aquagest Services Company, S.A. (4.125) 615 1.068 (23.677) 111 - 858

Aquagest, Promoción Técnica y Financiera 
de Abastecimiento de Agua, S.A. - 115 181 (85) 2.999 - -

Aquagest Solutions, S.A. - - - (8) 83 - -

Aquaplan, S.A.  - - - - - - -

Agbar UK Limited - - - - - - -

Canaragua, S.A. 306 - 855 - -

Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, 
Fundación Privada - - 63 (3.377) - - -

Comagua, Comercial de Aguas, S.A. 1 - - - -

Fundació Agbar, Centre d’Estudis i  
Investigació del Medi Ambient - 55 156 (4.661) - - -

Interagbar de México, S.A. de C.V.  - - - - - - 461

Interagua, Servicios Integrales del agua, 
S.A,, Sociedad Unipersonal - - 4 - - - -

Inusa Sociedad de Inmuebles, S.A. - - 20 - - - -

Jiangsu Water Company Limited - - - - - (26) 2.493

Labaqua, S.A. - - 353 (10) 17 - -

Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A. - 2.304 3.785 (3.808) 1.617 - 25.990

Total empreses del grup (6.457) 3.549 6.938 (45.635) 6.910 (1.531) 85.732

Aguas de Cartagena, S.A., E.S.P. 
(ACUACAR) - - 1.823 - - - 1.564

Aigües de Segarra-Garrigues, S.A.  - - 17.362 - - - -

Clavegueram de Barcelona, S.A.  - 1 449 - - - 392

Companyia d’ Aigües de Sabadell, S.A. - - - - - - 420

Girona, S.A. - - - - - - 57

Mina Pública de Terrassa, S.A. - - - - - - 348

Total empreses associades - 1 19.634 - - - 2.781

Total Ingressos / (Despeses) (6.457) 3.550 26.572 (45.635) 6.910 (1.531) 88.513
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Exercici 2009 
Aprovisio-
naments Arrendaments 

Serveis 
prestats 

Serveis 
rebuts 

Interessos 
percebuts 

Interessos 
pagats 

Dividends 
Rebuts 

Aquagest Services Company, S.A. (3.462) 947 1.542 (22.554) 196 - -

Aguas de Levante, S.A.  (917) 57 - - - - 211

Agbar Mantenimiento, S.A.  (590) - 152 (2.948) - (203) 6.889

Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A. - 2.280 4.564 (2.420) 178 - 25.760

Aquaplan, S.A.  (146) 233 291 (1.815) - - -

Aquagest, Promoción Técnica y 
Financiera de Abastecimiento de 
Agua, S.A. - 114 189 (335) 294 - -

Agbarex, S.L., Sociedad Unipersonal - 4 - - - (2.365) 16.836

Compañía de Seguros Adeslas, S.A. - - 352 - - - 29.723

Fundació Agbar, Centre d’Estudis i  
Investigació del Medi Ambient - - 158 (4.460) - - -

Cetaqua, Centro Tecnológico del 
Agua, Fundación Privada - - - (3.030) - - -

Aquagest Levante, S.A.  - - - (349) 73 - 10.033

Aquagest Medio Ambiente, S.A. - 164 189 - 191 - -

Agbar International B.V. - - - - - (11.295) -

Agbar UK Limited - - - - - - 8.048

Aquagest Región de Murcia, S.A. - - - - - - 9.170

Interagbar de México, S.A. de C.V.  - - - - - - 579

Altres societats - 2 - (194) 561 (262) -

Total empreses del grup (5.115) 3.801 7.437 (38.105) 1.493 (14.125) 107.249

Aguas de Cartagena, S.A., E.S.P. 
(ACUACAR) - - 1.572 - - - 1.206

Girona, S.A. - - - - - - 56

Clavegueram de Barcelona, S.A.  - - 518 - - - 533

Aigües de Segarra-Garrigues, S.A.  - - 12.682 - - - -

Mina Pública de Terrassa, S.A. - - - - - - 348

Altres societats - - - - - - 88

Total empreses associades - - 14.772 - - - 2.231

Total ingressos / (despeses) (5.115) 3.801 22.209 (38.105) 1.493 (14.125) 109.480
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El saldo pendent de cobrament/(pagament) per deutes comercials i altres comptes a cobrar entre la 
Societat i les seves participades al tancament dels exercicis 2010 i 2009 és el següent, en milers 
d'euros:  

Pendent de cobrament Pendent de pagament 

2010 2009 2010 2009

Agbar ConoSur, Ltd 25.005 23.684 - -

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. 1.322 1.078 (1.224) (761)

Aquagest Services Company, S.A. 645 932 (12.494) (5.684)

Labaqua, S.A. 309 30 - -

Aqua Ambiente Servicios Integrales, S.A. 162 - (2.232)

Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación Privada 73 512 (587) (4)

Aquagest Medio Ambiente, S.A. 46 81 (1.016) (32)

Fundació Agbar, Centre d’Estudis i Investigació del Medi Ambient 39 49 - -

Empresa Depuradora Aguas Servidas 33 - -

Agbar Mantenimiento, S.A.  24 59 (2.665) (2.523)

Aguas Andinas, S.A. 23 - - -

Aguas de Levante, S.A.  19 19 (215) (519)

Agbarex, S.L. 11 - - -

Aquagest Andalucía, S.A. 10 150 - (117)

Agbar Global Market, S.A. - - - (148)

Agbar International B.V.  - - - -

Interagua, Servicios Integrales del agua, S.A,, Sociedad Unipersonal - - (589) -

Aquagest Región de Murcia, S.A.  - 10 (182) (125)

Aquagest Levante, S.A. - 27 - (218)

Compañía de Seguros Adeslas, S.A. - 85 - (16)

Aquaplan, S.A.  - 106 - (255)

Aquagest Solutions, S.A. - 144 - -

Aquagest, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Agua, S.A. - 379 - (216)

Altres societats  67 5.292 (678) (3.409)

Total  empreses grup 27.788 32.637 (21.882) (14.027)

Aigües de Segarra-Garrigues, S.A.  8.414 6.205 - -

Clavegueram de Barcelona, S.A.  256 619 - -

Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta 14 14 - -

Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, S.A. 11 - - -

Altres societats 17 23 - -

Total empreses associades  8.712 6.861 - -

Total saldo pendent Cobrament/ (Pagament)  36.500 39.498 (21.882) (14.027)

A la Nota 13.2 es detallen els deutes amb empreses del grup i associades a curt termini i a la Nota 9.1 es 
detallen els crèdits a empreses del grup i associades a llarg termini. 

e) Saldos i transaccions amb personal clau de la Direcció de la Societat 

La Societat no ha dut a terme durant els exercicis 2010 i 2009 operacions de cap tipus ni manté saldos ni 
compromisos a 31 de desembre de 2010 i 2009 amb personal clau de la Direcció de la Societat 
addicionals a les incloses a la Nota 19.2. 
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19.2. Retribucions i compromisos al Consell d'Administració i a l’Alta Direcció 

a) Retribucions i compromisos amb l'Alta Direcció 

La retribució a l'Alta Direcció de la Societat durant els exercicis 2010 i 2009 ha estat de 8.941 i 5.925 
milers d'euros, respectivament.  

En el context de l'operació de presa de control de la Societat per part de Suez Environnment España, 
S.A. i la venda de la participació que la Societat tenia a la Compañía Adeslas, el Consell d'Administració 
celebrat el 26 de març de 2010, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de la mateixa 
data, va aprovar la liquidació anticipada del Programa d'Incentiu Vinculat a la Marxa de la Companyia 
durant el període 2009-2010, "IVMC 2009-2010". En la retribució de l'exercici 2010 s'inclou l'import 
d'aquesta liquidació anticipada. Així mateix, l'import de retribució inclou el 2010 compensacions satisfetes 
per la rescissió de la relació laboral amb membres de l'Alta Direcció. 

El "IVMC 2009-2010" és un programa d'incentius biennal referencial a l'assoliment d'objectius de 
creixement de la xifra de negocis, del resultat net recorrent i del ROCE durant el període 2009-2010, 
prenent com a referència el pla estratègic formulat per la Societat per al període 2008-2011 i que va ser 
aprovat pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments i retribucions en la seva 
sessió del 3 d'abril de 2009. 

Les obligacions meritades en matèria de compromisos de pensions amb l'Alta Direcció de la Societat a 
31 de desembre de 2010 i 2009, que estan cobertes a través de plans de pensions i de pòlisses 
d'assegurança contractada per a aquesta finalitat, són de 794 i 5.090 milers d'euros, respectivament. 
Durant els exercicis 2010 i 2009, la Societat ha aportat a plans i pòlisses, i ha satisfet compromisos de 
pensions associats a rescissions laborals per import de 2.643 i 717 milers d'euros, en respectivament.  

b) Retribucions i compromisos amb els membres del Consell d'Administració 

L'import de les retribucions meritades durant els exercicis 2010 i 2009 pels membres del Consell 
d'Administració de la Societat han estat de 2.756 i 1.658 milers d'euros, respectivament. Les dietes i 
atencions estatutàries meritades pels membres d’aquest Consell d'Administració han estat en els 
exercicis 2010 i 2009 de 1.326 i 2.627 milers d'euros, respectivament. En tots els casos, les retribucions 
estan referides a les funcions dels membres del Consell d'Administració de la Societat, tant per l'exercici 
del càrrec en aquesta Societat com en les diferents societats del grup i associades. 

En l'import de retribucions percebudes pels membres del Consell d'Administració als exercicis 2010 i 
2009 no s'inclouen 374 i 1.084 milers d'euros, corresponents a la liquidació de l'IVMC 2009-2010 i del 
PERD 2009 respectivament, indicats a la nota anterior. 

Les obligacions meritades en matèria de compromisos de pensions amb els membres antics i actuals del 
Consell d'Administració de la Societat a 31 de desembre de 2010 i 2009, que estan cobertes a través de 
plans de pensions i de pòlisses contractats per a aquesta finalitat, són de 3.853 i 14.570  milers d'euros. 
Durant els exercicis 2010 i 2009, la Societat ha aportat a aquests plans i pòlisses 13 i 411 milers d'euros 
en concepte de cobertura de compromisos.  

c) Informació conforme als articles 229 i 230 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital 

Amb relació a si durant l'exercici 2010 els Consellers de la Societat han participat en el capital, han 
exercit càrrecs o funcions en altres societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat del 
que constitueix l'objecte social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., o si han realitzat per 
compte propi o aliè aquest gènere d'activitat, es pot informar el següent, d'acord amb les dades 
disponibles comunicades pels propis Consellers: 

a)  No han participat en el capital, ni han exercit càrrecs o funcions els Consellers següents: 

 Sr. Isidre Fainé Casas 



63

b)  Sí que han participat en el capital i/o han exercit càrrecs o funcions els Consellers que es 
relacionen, tot això amb el detall següent: 

Nom /Denominació social 
del conseller Societat Activitat % Participació Càrrec o funcions 

Sr. Àngel Simon Grimaldos Suez Environnement Company, S.A. Aigua i Tractament 
de residus 

0,00% (fins al 
19/gener/2010) Conseller (fins al 8/gener/2010)  

SUEZ ENVIRONNEMENT 
ESPAÑA, S.L. (persona 
física representant Sr. Jean-
Louis Chaussade) 

Degrémont, S.A.  Aigua 99,99% ---------- 

Ondeo Industrial Solutions, S.A. (España) Aigua 100% ---------- 

Sita Netherlands, Dutch private limited 
liability company 

Tractament de 
residus 25,00% Managing Director  

D. Gérard Mestrallet 
GDF Suez, S.A.  

Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

0,00% President – Chief Executive Officer     

Suez Environnement Company, S.A. Aigua i Tractament 
de residus 0,00% President  

D. Bernard Guirkinger 

GDF Suez, S.A. 
Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

0,00%  ----------- 

Suez Environnement Company, S.A. Aigua i Tractament 
de residus 0,00% ------------ 

Suez Environnement, S.A.S Aigua i Tractament 
de residus ----------- 

DGA en charge de la coordination des 
activités Eau,R&D, Développement 
durable (empleat)  

Sita France, S.A. Aigua i Tractament 
de residus ----------- Conseller (fins al 26/gener/2010) 

Société des Eaux de Marseille, S.A. Aigua ------------ Conseller (fins al 22/març/2010) 

Lydec, S.A. Aigua ------------ Conseller 

Société des Eaux du Nord, S.A. Aigua --------- Conseller 

Degrémont, S.A.  Aigua --------- Conseller 

R+I Alliance, S.A.S.  Aigua --------- Conseller 

Sr. Yves de Gaulle 

GDF Suez,S.A.  
Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus 

--------- Director Secretari General 

Degrémont, S.A. Aigua --------- Conseller

Sr. Gérard Lamarche  GDF Suez, S.A. 

Energia, Aigua i 
Tractament de 
residus --------- Vicepresident Executiu - Chief Financial 

Officer  

Suez Environnement Company, S.A. Aigua i Tractament 
de residus 0,00% Conseller

Sr. Manuel Raventós Negra SegurCaixa Holding, S.A. Assegurances -------- Conseller 

La societat del grup Suez Environnement, S.A., Suez Environnement, S.A.S. titular del 96,67% de 
Suez Environnement España, S.L., conseller de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. és 
titular d’accions representatives del 33,02 % del capital social d’Aguas de Valencia, S.A.  
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El Sr. Àngel Simon Grimaldos ha exercit els següents càrrecs o funcions en altres societats i entitats 
del grup Agbar, controlat per Suez Environnement Company, a través de la seva filial Suez 
Environnement España, S.L., amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que la 
Societat. 

Conseller Societat Activitat Càrrec o funcions

Sr. Àngel Simon 
Grimaldos 

Aguas Municipalizadas de 
Alicante, Empresa Mixta  Cicle integral de l'aigua Conseller (fins al 16/juny/2010) 

Empresa Mixta de Aguas 
Residuales de Alicante, S.A Depuració Conseller (fins al 16/juny/2010) 

Aquagest Andalucía, S.A. Cicle integral de l'aigua Conseller 
Aqua Ambiente Servicios 
Integrales, S.A. 

Proveïment i depuració 
d'aigua President 

Inversiones Aguas 
Metropolitanas, S.A.  (Chile) Holding Director Titular 

Aqua Development Network, 
S.A..  

Prestació de serveis de 
formació President 

Aquagest Services Company, 
S.A.

Prestació de serveis 
d'aprovisionament, logística i 
serveis informàtics  

President 
President Executiu (fins al 7/setembre/2010)  

Aquagest Solutions, S.A Prestació de serveis 
informàtics President 

Fundació Agbar, Centre 
d’Estudis i Investigació del 
Medio Ambient 

Fundació President 

CETaqua, Centro Tecnológico 
del Agua. Fundació President 

El Sr. Àngel Simon Grimaldos ha exercit el càrrec de Conseller a Compañía de Seguros Adeslas, 
S.A. fins al 7 de juny de 2010, data en què la Societat va vendre's la seva participació a Adeslas. 

c) El Sr. Jean-Louis Chaussade, persona física representant del Conseller Suez Environnement 
España, S.L., sí que ha participat en el capital i/o exercit càrrecs o funcions en societats amb el 
mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueix l'objecte social de la Societat, tot 
això amb el detall següent: 

Societat Activitat %
Participació Càrrec o funcions 

GDF Suez, S.A.. Energia, Aigua i 
Tractament de residus 0,00% ---------- 

Suez Environnement Company, S.A.  Aigua i Tractament de 
residus 0,00% Conseller - Director General  

Lyonnaise des Eaux France, S.A. Aigua -------- President 

Société des Eaux de Marseille, S.A. Aigua -------- Conseller (fins al 22/març/2010) 

Sita France, S.A. Aigua i Tractament de 
residus 

-------- President (fins al 
26/gener/2010) 

Acea Spa (Itàlia) Energia i Aigua  -------- Conseller 

d) Cap dels consellers, que han estat relacionats en els apartats a), b) i c) anteriors ha realitzat, per 
compte propi o aliè, el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat del que constitueix l'objecte 
social de la Societat. 
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20. Informació sobre medi ambient

A 31 de desembre de 2010 i 2009, la Societat té diversos elements en el seu immobilitzat, la finalitat dels quals 
és ajudar a la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. El detall 
d’aquests elements i el seu valor net comptable al tancament de l’exercici és el següent, en milers d’euros: 

2010 2009

Pla millora rendiment xarxa 13.337 12.571
Planta tractament fangs ETAP St. Joan Despí  2.775 3.077
Altres actius mediambientals 4.007 3.682
Total 20.119 19.330

Així mateix durant els exercicis 2010 i 2009, la Societat ha produït diverses despeses amb l'objectiu de protegir 
i millorar en aquest àmbit. Les despeses corresponents a les activitats recurrents de manteniment sumen un 
total de 1.494 i 1.425 milers d'euros, respectivament. 

D'altra banda, la Societat ha realitzat diverses aportacions a fundacions i societats de recerca relacionades 
amb aspectes mediambientals, destacant: 

Aportacions a la Fundació Agbar per un import total de 4.661 i 4.460 milers d'euros, en els exercicis 2010 i 
2009, respectivament. Aquesta fundació dedica una part significativa del seu pressupost anual a projectes 
relacionats amb la protecció i millora del medi ambient. 

Aportacions en els exercicis 2010 i 2009 a R+I Alliance per un import de 2.163 i 1.926 milers d'euros, 
respectivament. 

Aportacions en els exercicis 2010 i 2009 a Cetaqua per un import de 1.128 i 3.030 milers d'euros, 
respectivament. Addicionalment, s'han desenvolupat altres projectes d'I+D+I a través de Cetaqua per import 
de 2.127 milers d'euros. 

Així mateix, la Societat lidera el projecte Sostaqua, dedicat al desenvolupament de tecnologies a fi d'aconseguir 
l'autosostenibilitat del cicle urbà de l'aigua. 

La Societat disposa de pòlisses d'assegurances com també de plans de seguretat que permeten assegurar 
raonablement la cobertura de qualsevol possible contingència que es pugui derivar de la seva actuació 
mediambiental. 

21. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats als proveïdors.  Disposició addicional tercera 
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

La Societat compleix amb els terminis màxims de pagament derivats de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. Al 
tancament de l'exercici 2010, no hi ha cap saldo significatiu pendent de pagament als seus proveïdors, entesos 
com a creditors comercials inclosos en el passiu corrent del balanç, per deutes amb subministradors de béns o 
serveis, que acumuli un ajornament superior al termini legal de pagament que li correspongui. 

22. Fets posteriors

Des del 31 de desembre de 2010 fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals, no s'han produït fets 
rellevants addicionals que requereixin l'aplicació o modificació del seu contingut. 
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23.  Formulació i aprovació dels comptes anuals

Els comptes anuals de l'exercici 2010 han estat formulats pel Consell d'Administració de la Societat i se 
sotmetran a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes de Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A., i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per part seva, els comptes anuals de la 
Societat corresponents a l'exercici 2009 van ser aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. celebrada el 28 de juny de 2010. 
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Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 

Annexos als Comptes Anuals  
Corresponents a l’exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2010 
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Annex I 

SOCIETATS GRUP 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 
Capital 

Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

NACIONAL
* Agbar, S.A. Sociedad Unipersonal F 61 47 (16) 92 - 100 -

Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona 

* Agbar Global Market, S.A., Sociedad Unipersonal F 5.054 14.669 94 19.813 - 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Agbar Mantenimiento,S.A. F 2.193 1.109 3.967 - - - 100
Cuzco, nº 26-28, Nave 1 
08030 Barcelona 

* Agbarex S.L., Sociedad Unipersonal F 9.210 64.503 1.182 18.418 32.168 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aguas de Albacete, S.A. 7.500 1.200 718 - - - 74
Avda Isabel la Católica, 4 bajos 
02005 Albacete 

*** Aguas de Avilés, S.L. 3.000 (86) (273) - - - 74
La Cámara , 21 
 33401 Avilés 

* Aguas de Levante, S.A. (ADL) F 1.688 775 (404) 2.660 221 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aguas de Valladolid, S.A. F 12.000 (2.118) (349) - - - 100
General Ruiz, 1 
47004 Valladolid  

** Aguas del Arco Mediterráneo, S.A. 1.803 3.326 2.319 - - - 74
Caballero de Rodas, 22   
03180 Torrevella - Alacant 

** Aguas Término de Calvià, S.A. F 150 1.285 110 - - - 80
Gran Via Puig de Castellet, 1 
Complejo Boulevard, Bloque 3,  local 2 
Santa Ponça 
07180 Calvià (Mallorca) 

*** Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A. 6.844 1.217 506 - - - 48
(ASTOSAM) 
Federido Alba, nº 7 
29620 Torremolinos 

** Aigua de Rigat, S.A. 666 2.975 934 - - - 69
Comarca, 47  
08700 Igualada (Barcelona) 

** Aigües Sant Pere de Ribes, S.A. F 1.000 347 280 - - - 97
Onze de setembre, 4 bjs. Drcha. 
08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona) 

** Anaigua, Companyia d'Aigües de l'Alt F 767 (199) 63 - - - 100
Penedès i l 'Anoia, S.A., Societat Unipersonal 
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

* Aqua Ambiente Servicios Integrales,  S.A. F 20.500 7.733 (1.833) 33.706 - 100 -
Santa Leonor, nº 39 
Madrid 

* Aqua Development Network,  S.A. F 60 (2) 355 60 - 100 -
Paseo de la Castellana, nº 259C, pl.31 sur Torre de Cristal ,
Madrid 

** Aquagest Andalucía, S.A. 82.151 16.353 7.867 - - - 50
Luís de Morales, 32 Ed. Forum planta 4ª 
 41018 Sevilla 

*** Aquagest Extremadura, S.A.  14.736 964 672 - - - 55
 San Pedro de Alcantara, 2 
 10003 Cáceres 

* Aquagest Levante, S.A. F 11.055 7.000 14.927 6.738 16.755 100 -
Los Doscientos, 6,  Entlo. C,  esc. Izqda 
03007 Alacant 

** Aquagest Medio Ambiente, S.A.  F 26.386 631 674 - - - 100
Avda.Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

* Aquagest Región de Murcia, S.A. F 8.085 9.517 5.294 16.059 6.786 100 -
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3 
30008 Múrcia 

* Aquagest Services Company, S.A. F 5.121 6.436 2.952 10.307 858 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aquagest Soluciones Industriales, S.A. F 100 180 (180) - - - 100
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Aquagest Solutions, S.A. F 6.800 (222) 3.194 - - - 100
Av.Diagonal, 211 
08018 Barcelona 

** Aquagest, Promoción Técnica y F 29.482 42.040 6.782 - - - 100
Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A. 
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

*** Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, S.A.  100 2 6 - - - 66
Avilés de Taramancos, 6 
32002 Ourense 

*** Canaragua, S.A.  F 2.403 76.125 (9.025) - - - 100
Avda. Manuel Hermoso Rojas, 4, 1ª Oficinas 6-7 
38003 Sta. Cruz de Tenerife 

***** Canaragua Medioambiente, S.A. 962 284 1.100 - - - 100
León y Castillo, nº 54, 1ª planta 
Las Palmas de Gran Canaria 

**** Canaragua Sur, S.A. 94 303 1.201 - - 100 -
León y Castillo, nº 54, 1ª planta 
Las Palmas de Gran Canaria 

* CETaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación Privada 500 - - - - 80 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Comagua, Comercial de Aguas S.A.  F 1.710 5.492 2.180 - - - 100
Alona, 31 
03007 Alacant 

** Construccions i Rebaixos, S.L. F 61 732 487 - - - 100
Comarca, 47  
08700 Igualada (Barcelona) 

***** Eioch Explotaciones, S.L. 150 277 (107) - - - 100
León y Castillo, nº 54, 1ª planta 
Las Palmas de Gran Canaria 

* Fundació Agbar, Centre d'Estudis  1.022 68 - - - 100 -
i Investigació del Medi Ambient 
Ctra. Sant Joan Despí, núm. 1 
08940 Cornellà de Llobregat 

**** IELAB Calidad, S.L. F 3 - 345 - - - 100
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Ingeniería, Tecnología y Servicios del Agua y  F 301 193 201 - - - 100
Medio Ambiente, S.L., Sociedad Unipersonal (SEDELAM) 
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3 
30008 Múrcia 

* Interagua, Servicios Integrales del Agua, S.A., Sociedad Unipersonal F 774 11.564 2.270 35.540 - 100 -
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A. 2.000 (679) (303) - - - 50
Ava. Ricardo Soriano, 72, 4ª D 
29600 Marbella (Màlaga) 

* Societats participades per la Societat Dominant directament 
**a ****** Societats participades per la Societat Dominant indirectament a diferents nivells 
(F) Societats a les quals se'ls aplica el règim de Consolidació Fiscal. 
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Annex I 

SOCIETATS GRUP 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 
Capital 

Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

*** Labaqua,S.A. F 698 8.467 1.008 - - - 100
Del Dracma, 16-18 
Alacant 

**** Pozos y Recursos  del Teide, S.A. F 70 1.899 318 - - - 100
Avda. Manuel Hermoso Rojas, 4, 1ª Oficinas 6-7 
38003 Sta. Cruz de Tenerife 

*** Sistemas de Transferencia de Calor, S.A.  F 60 2.985 (463) - - - 100
Avenida Hermanos Bou, 239 
12003 Castelló 

* SOREA, Sociedad Regional de        F 110.445 51.181 23.992 126.427 25.990 100 -
Abastecimiento de Aguas, S.A.  
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

   INTERNACIONAL
   Regne Unit
*** Agbar Environment Ltd 0 (69) (393) - - - 100

PO Box 218, Bridgwater Road  
Bristol BS99 7AU RU 

*** Agbar Solutions Ltd - 1 41 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road  
Bristol BS99 7AU RU 

* Agbar UK Ltd 1.240 41.414 (1.054)  135.985 - 100 -
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

**** Aquaemus, Ltd - - -
PO Box 218, Bridgwater Road  
Bristol BS99 7AU RU 

***** Bristol Water, plc 7.028 105.949 19.405 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

**** Bristol Water Core Holding, Ltd 7.028 (3.385) 3.385 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

*** Bristol Water Holding, Ltd 8.787 8.435 5.130 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

***** Bristol Water Services, Ltd 833 (830) (3)  - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

**** Marral Chemicals, Ltd. 1 541 182 - - - 100
260a Castleford Road, Normanton 
West Yorkshire, WF6 1PY 

**** Verdan Group, Ltd - (79) 79 - - - 100
PO Box 218, Bridgwater Road 
Bristol BS99 7AU RU 

    Turquia 
* Agbar Turquía - Agbar (SV) Kanalizasyon Yatirim Ve Isletme Anonim Sirketi 231 0  (12)  268 - 100 -

Meydan Sokak No. 14, Daire No.1B, 
 Akatlar,  
Be ikta , Turquia 

   Amèrica Central
* Interagbar de México, S.A. de C.V. 2.981 3.411 1.467 4.612 461 100 -

Periférico Luis Echevarría Álvarez, Nº 715-A 
Saltillo, Coahuila  
CP 25270 (Mèxic) 

   Amèrica del Sud
* Agbar Brasil Tecnologias e Serviços em Saneamiento Ltda. 867 (102) (567) 793 0 100 -

Rua Funchal, nº 418, 35 
Vila Olímpica 04551-060 
Sao Paulo  

* Agbar Chile, S.A.  282.034 282.993 39.868 81.724 0 29 71
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

*** Agbar ConoSur, Ltd. 197.021 132.081 33.574 2 0 - 100
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

* Agbar Latinoamérica, S.A. 64 107.187 26.701 57 0 100 -
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

* Agbar Perú, S.A.C 248 1 31 254 0 100 -
Choquehuanca, 770 
San Isidro  
Lima 27 (Perú) 

** Agbar Solutions Chile Limitada 322 15 248 - - - 100
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

**** Aguas Andinas, S.A. 197.312 233.868 158.999 - - - 28
Avda. Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

****** Aguas Cordillera, S.A. 220.017 (72.268) 20.715 - - - 28
Presidente Balmaceda 1398  
Santiago de Xile (Xile) 

****** Aguas Manquehue, S.A. 11.441 23.112 3.440 - - - 28
Avda.Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

***** Análisis Ambientales, S.A. 333 5.965 1.544 - - - 28
Avda. Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

** Asterion, S.A.  563 (217) 26 - - - 60
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

** Cía. Hisp. Amer. Serv., S.A. (CHAS) 779 98 69 - - - 50
Avda.Isidora Goyenechea, 3642 piso 4 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

***** Eco-Riles, S.A. 428 10.629 2.351 - - - 28
Avda. Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

******* Empresa de Servicios Sanitarios  67.467 43.330 9.971 - - - 15
de los Lagos, S.A. (Essal, S.A.) 
Covadonga 52 
Puerto Montt (Xile) 

***** Gestión y Servicios, S.A.  976 5.769 1.469 - - - 28
Avda.Presidente Balmaceda, 1398 
Santiago de Xile (Xile) 

** Inversiones Aguas del Gran Santiago, Ltda 361.517 321.947 49.566 - - - 100
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

*** Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. 580.680 140.003 78.138 - - - 57
Av el Bosque Norte 0177 OF 1701piso 17 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

****** Inversiones Iberaguas Limitada, S.A. 78.955 22.186 5.071 - - - 28
Presidente Balmaceda 1398  
Santiago de Xile (Xile) 

* Societats participades per la Societat Dominant directament 
**a ****** Societats participades per la Societat Dominant indirectament a diferents nivells 
(F) Societats a les quals se'ls aplica el règim de Consolidació Fiscal. 
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Annex I 

SOCIETATS GRUP 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 
Capital 

Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

Xina
** China Oriental Water Company 8.811  (1.552) 1.649  - - - 72

12th floor, Ruttonjee House,  
11 Duddell Street, Central 
Hong Kong (Xina) 

* Jiangsu Water Company Limited 59.457 9.121 4.603  57.912 2.493 72 -
12th Floor, Ruttonjee House, 
11 Duddell Street, Central 
Hong Kong (Xina) 

** Nanjing Golden State Wastewater Treatment Company  46.903 268 3.335  - - - 72
No.1 Western Street of Baotaqiao, Xiaguan District, Nanjing. 
Jiangsu. R.P.Xina.  

*** Taizhou Golden State Water Company Limited 11.989 387 2.486  - - - 66
No.129 Yingchun Eastern Road, Taizhou,  
Jiangsu. R.P.Xina. 

** Taizhou Golden Harbor Water Company Limited 14.194 31 540 - - - 72
No. 63, Yingchun Eastern Road,  
Hailing District, Taizhou  
Jiangsu. R.P.Xina. 

551.427 85.733 

SOCIETATS MULTIGRUP 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 
Capital 

Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

NACIONAL
*** Seguragua, S.A. 60 440  (438) - - - 50

Príncipe de Vergara, 108 
Madrid 

   INTERNACIONAL
   França
** GEIE IFEM  - - 3.601 - - 51

183 Avenue Du 18 Juin 1940 
925000 Rueil Malmaison 
Nanterre (França) 

   Amèrica del Sud 
** Consorcio Lima Actividades Comerciales  - (2) (89) - - 50

Avda. De la República , 4675 
Surquillo  
Lima (Perú) 

**** Empresa Depuradora de Aguas Servidas (EDAS) 8 2.057 2.816 - - - 50
Avda. Isidora Goyenechea, 3477, piso 19 
Las Condes Santiago de Xile (Xile) 

**** Empresa Depuradora de Aguas 804 (1.454) 3.900 - - - 51
Servidas Mapocho-Trebal, Limitada (EDAM) 
Avda. El Bosque Norte 0177, oficina 1701 
Las Condes, Santiago de Chile (Chile) 

* Societats participades per la Societat Dominant directament 
**a ****** Societats participades per la Societat Dominant indirectament a diferents nivells 
(F) Societats a les quals se'ls aplica el règim de Consolidació Fiscal. 
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Annex II 

SOCIETATS ASSOCIADES 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 

Capital Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

NACIONAL
*** Abastament en Alta Costa Brava, E.M., S.A. 300 - 138 - - - 26

Plaça Josep Pla i Casadevall, nº 4, 3er-1ª 
Girona 

**** Aguas de Arona, S.A.                                                                                    F 781 78 18 - - - 82
Plaza del Cristo de la Salud, 1 
38640 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 

*** Aguas de Benahavís, S.A. 1.000 (15) (144) - - - 25
Avda. Andalucía, nº 4 
 Benahavís (Màlaga) 

** Aguas de Cieza, S.A. 1.503 (209) (351) - - - 49
Casa Consistorial 
30530 Cieza - Múrcia 

** Aguas de Jumilla, S.A. 601 138 126 - - - 49
Avenida de Levante, 32 
30520 Jumilla (Múrcia) 

** Aguas de Lorca, S.A. 3.005 1.015 796 - - - 49
Plaza de España, 1 
30800 Llorca - Múrcia 

*** Aguas de Lucena, S.L. 2.195 8 261 - 25
Avda. del Parque, 41 
14900 Lucena (Còrdova) 

*** Aguas de Montilla, S.A. 1.000 50 123 - - - 25
Plaza Dolores Ibarruri, 2 
14550 Còrdova 

*** Aguas de Puertollano, S.L. 5.000 2 (297) - - - 49
Plaza Constitución, 1 
Puertollano 

**** Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. 7.020 (1.343) 100 - - - 50
Los Músicos, s/n, Desaladora de Agua de Mar Salinetas 
35200 Telde - Gran Canària 

** Aguas Municipalizadas de Alicante 15.887 16.576 4.507 - - - 50
Empresa Mixta (AMAEM) 
Alona, 31-33 
03007 Alacant 

*** Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (AGUASVIRA) 1.202 240 1.575 - - - 20
Plaza Cuba, s/n Edificio Tres Coronas 
18230 Atarfe - Granada 

** Aigües de l'Alt Empordà, S.A. (ADAMSA) 60 12 - - - - 49
Lluís Companys, 43 
17480 Roses (Girona) 

** Aigües de Cullera, S.A. 1.893 404 337 - - - 48
Plaza de la Sal, 4 
46400 Cullera (València) 

* Aigües de Segarra-Garrigues, S.A. 15.000 (1.311) 1.611 6.309 - 22 -
Avda. Tarragona, nº 6 
Tàrrega (Lleida) 

** Aigües d'Osona, S.A. 113 32 51 - - - 25
Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 
08500 Vic (Barcelona) 

** Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. 12.261 810 1.437 - - - 49
Plaça de la Llotja, 1 
03202 Elx - Alacant 

** Aigües Municipals de Paterna, S.A. 2.116 21 200 - - - 49
Thomas Alva Edison, nº6, Parque Tecnológico 
46980 Paterna (València) 

** Aquagest Medio Ambiente-Aqualia AIE 400 - 329 - - - 63
Conde de Jaruco - Deurado 
17310 Lloret de Mar 

*** Aquagest Medio Ambiente-Rubatec-Amsa AIE 240 - 561 - - - 45
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona 

** Blanca Fomento Social, S.L. 600 (153) (42)  - - - 49
Queipo de Llano, 7 
30540 Blanca (Múrcia) 

* Clavegueram de Barcelona, S.A.  (CLABSA) 3.606 896 527 1.947 391 54 -
Acer, 16   
08038 Barcelona 

** Companyia d'Aigües de Palamós, S.A. 1.969 428 112 - - - 56
Pl. Padró, 1 
17230 Palamós - Girona 

** Conducció del Ter, S.L. (CONTER) 18 4 0 - - - 48
Bourg de Peaje, 89-97 
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona) 

** Costa Brava Abastament Aqualia Sorea AIE 156 -  (1)  - - 50
Sector Carlit, s/n -
Castelló d'Empúries 

*** Depuradores d'Osona, S.L. 210 46 691 - - - 25
Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 
08500 Vic (Barcelona) 

** Drenatges Urbans del Besòs, S.L. 301 82 140 - - - 50
Avinguda Sant Julià, 241 
08400 Granollers (Barcelona) 

*** Eco-Neteges Especials, S.A. 300 212 (6)  - - - 26
Zona Industrial Teixidó, Nau 1 - Local 3 
AD400 La Massana (Andorra) 

*** E.D.A.R. Cádiz-Sant Fernando, A.I.E. 4.658 (558) 456 - - - 11
Carretera Nacional IV Km 683 
11100 San Fernando (Cadis) 

** Empresa d'Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, S.L. 118 945 26 - - - 49
Plaça Major, 1 baixos 
25200 Cervera - Lleida 

**** E.M. d'Aigües de la Costa Brava, S.A. 600 120 512 - - - 42
Plaza Josep Pla, 4 3r, 1ª 
17001 Girona 

** Empresa Mixta de Aguas Residuales de  1.965 2.169 1.446 - - - 50
Alicante, S.A. (EMARASA) 
Alona, 31-33  
03007 Alacant 

** Empresa Mixta d’Aigües de ĺ Horta, S.A. 1.803 292 603 - - - 49
Placeta de l'Era, 12  
46900 Torrent (València) 

*** Empresa Municipal de Abastecimiento y 2.656 1.485 3.049 - - - 25
Saneamiento de Granada, S.A. (EMASAGRA) 
Molinos, 58-60 
18009 Granada 

* Societats participades per Agbar directament 
**a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells 
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Annex II 

SOCIETATS ASSOCIADES 
Milers d'euros 

Valor net 
comptable 

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2010 

Percentatge participació Agbar 

Capital Subscrit  Reserves Resultat de 
l'exercici Directe Indirecte 

** Empresa Municipal de Aguas y 6.087 10.516 5.083 - - - 49
Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) 
Plaza Circular, 9 
30008 Múrcia 

** Empresa Municipal Mixta d'Aigües 361 1.818 2.529 - - - 49
de Tarragona, S.A. (EMATSA) 
Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n 
43003 Tarragona 

* Girona, S.A.  1.200 3.058 535 630 57 31 -
Ciutadans, 11, 3º 
17001 Girona 

* Mina Pública d'Aigües de Terrassa, S.A. 5.550 14.852 1.773 3.677 348 33 -
Societat, 26  
08221 Terrassa (Barcelona) 

** Sagapyr, S.A. 67 49 12 - - - 49
Moyano, 10 
12002 Castelló de la Plana 

** Secomsa Aigües, S.L. 6 1.724 3 - - - 49
Raval de Gracia, 38 
43850 Cambrils 

** Sermubeniel, S.A. 1.261 121 47 - - - 49
Juan Saquero, 1 bajo 
30130 Beniel (Múrcia) 

**** Simmar, Serveis Integrals del Maresme, S.L.  301 61 836 - - - 36
Plaça Miquel Biada, 1 
08302 Mataró (Barcelona) 

*** Sociedad Mixta Aguas de León, S.L. 5.000 - (43)  - - - 49
Avda. Ordoño II, nº 10 (Casa Consistorial) 
Lleó 

*** Teidagua, S.A.  4.129 629 2.053 - - - 50
San Agustín, 8 
38201 La Laguna - Sta. Cruz de Tenerife 

   INTERNACIONAL
    Regne Unit
**** Agbar Serco Technology Solutions, Limited - 8 (7)  - - - 50

Portwall Place (4th floor) 
Portwall Lane 
Bristol BS1 6NA RU 

**** Bristol Wessex Billing Services Ltd 0 (1) - - - - 50
1 Clevedon Walk, Nailsea 
Bristol BS48 1WA RU 

    Amèrica Central
** Aguas de Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable 14.869 1.274 2.653 - - - 45

De la Fuente, 433 Zona centro 
25000 Saltillo Coahuaila (Mèxic) 

**** Sociedad Concesionaria para la Gestión y  6.063 276 769 - - - 45
Fomento de los Servicios de Acueducto,  
Alcantarillado, Saneamiento y Drenaje 
Pluvial, S. A. (Aguas de la Habana) 
Fomento, s/n, esq. Recreo y Suarte 
Palatino Cerro 
L'Habana (Cuba) 

    Amèrica del Sud
* Aguas Argentinas, S.A. 30.506 (144.363) (42.563) - - 25 -

Cerrito, 388 planta 1a. 
Buenos Aires (Argentina) 
CP1010 

* Aguas Cordobesas, S.A. 5.740 6.618 146 - - 5 -
La voz del interior, 5507 
Córdoba  (Argentina) 
H5008HJY 

* Aguas de Cartagena, S.A.,E.S.P. (ACUACAR) 10.933 4.012 4.954 3.056 1.564 46 -
Edif. Chambacú, Piso 2 Torices  
Sector Papayal, Carrera 13B, 26-87 
Cartagena de Indias (Colòmbia) 

* Aguas Provinciales Santa Fe, S.A. 11.479 (96.308) (12.926) - - 26 -
9 de julio, 2824 1r piso 
3000 Santa Fe (Argentina) 

15.620 2.361 
* Societats participades per Agbar directament 
**a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells 
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Traducció d’un informe originalment formulat en espanyol. En cas de discrepància, preval la versió en llengua espanyola. 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 

Informe de Gestió 
corresponent a l'exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2010 

1. Acord de Principis entre els accionistes de referència de la Societat 

En el marc de l’Acord de Principis signat el passat 21 d'octubre de 2009, entre els accionistes de referència de 
la Societat, Criteria CaixaCorp, S.A. i Suez Environnement Company S.A. (Notes 1.b i 12), en l’exercici 2010 
s’han dut a terme les següents operacions: 

 Amb efectes 1 de juny de 2010, s’ha produït l'exclusió de negociació de les accions de la Societat dels 
mercats secundaris oficials espanyols, després de la liquidació de l’Oferta Pública d’Adquisició d’accions 
formulada per la pròpia Societat sobre el 10% del seu capital social en mans d’accionistes minoritaris. El 
preu de l’Oferta es va establir en vint euros (20€) per acció i assumia que no es distribuirien dividends 
amb càrrec a resultats de l’exercici 2009 amb anterioritat a la liquidació de l’Oferta. El termini d’acceptació 
de l’Oferta va ser de 15 dies naturals des del 10 de maig fins al 24 de maig de 2010, ambdós inclosos. La 
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va informar que l’OPA va ser acceptada pel 91,27% de 
les accions a les quals es va dirigir l’Oferta, representatives del 9,13% del capital social de la Societat.  

 Després de la liquidació de l’Oferta, a data 7 de juny de 2010 es va fer efectiva la transmissió de les 
accions d’Adeslas de les quals era titular la Societat, representatives del 54,78%, per un import de 687,1 
milions d’euros. Aquesta operació ha generat una plusvàlua consolidada abans d’impostos de 482,7 
milions d’euros. 

 A partir d’aquesta data, s’ha produït la presa de control per part de Suez Environnement en assolir una 
participació indirecta del 75.01% a la Societat, un cop dutes a terme les operacions de reordenació de 
participacions de Suez Environnement, SAS, Suez Environnement España, S.L. i Criteria CaixaCorp, S.A. 
descrites a l’Acord de principis esmentat. 

L’estructura accionarial de la Societat al tancament de l’exercici 2010 és la següent: 

HISUSA, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. 73,11%
Suez Environnement España, S.L. 25,93%
Altres accionistes 0,67%
Autocartera 0,29%
Total 100,00%

2. Anàlisi de Resultats 

L'import net de la xifra de negocis de l'exercici 2010 és de 268,5 milions d'euros i presenta una disminució 
del 6,9% respecte a l'exercici anterior, a causa de la baixada del volum d'aigua consumida a l'exercici 2010 
(165,5 Hm3 enfront de 168,9 Hm3 a l'exercici 2009), unit a la no realització d'obres d'infraestructura hidràulica 
derivades de la sequera de 2008, que van tenir lloc furant aquest any, amb continuïtat residual el 2009. 
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El Resultat d'explotació disminueix en 81,5 milions d'euros i recull, a part de l'efecte en marge derivat dels 
menors ingressos explicats anteriorment, la depreciació del valor de la Torre Agbar en 44,0 milions d'euros i els 
costos de reestructuració mitjançant un sistema de baixes incentivades i prejubilacions per un import de 46,5 
milions d'euros. El Resultat financer s'incrementa en 442,2 milions d'euros i recull, entre d'altres, els següents 
factors: menors dividends rebuts de filials (-20,9 milions d'euros), els menors ingressos financers nets per la 
disminució de la situació mitjana de tresoreria i la caiguda de tipus d'interès (-8,7 milions d'euros), el menor 
impacte negatiu per la menor variació del valor raonable dels instruments financers de cobertura de les 
principals carteres a l'estranger (Xile i Regne Unit) a causa de les apreciacions del peso xilè i la lliura esterlina 
(+4,3 milions d'euros), les plusvàlues registrades el 2010 per la venda de participacions en empreses del grup, 
principalment Adeslas (+601,3 milions d'euros) i sanejament, entre els quals destaca el de la participació de la 
seva filial anglesa (-131,9 milions d'euros). 

Tot això, presenta un Resultat net del període de 472,8 milions d'euros, 333,2 milions d'euros per sobre de 
l'exercici anterior. 

3. Inversions 

El volum de les inversions realitzades per la Societat durant l'any 2010 ha estat de 224,1 milions d'euros, dels 
quals 3,9 milions d'euros corresponen a inversions en immobilitzat intangible, 211,5 milions d'euros a 
immobilitzat material i 8,7 milions d'euros a immobilitzat financer. 

Del volum total d'inversió en immobilitzat material, destaca l'adquisició de la Torre Agbar al març de 2010 per 
import de 165 milions d'euros, mitjançant el pagament de 35 milions d'euros en efectiu, i la subrogació en el 
contracte d'arrendament financer que Azurelau, S.L.U. mantenia amb 'la Caixa', amb un principal pendent de 
130 milions d'euros. Al tancament de l'exercici s'ha ajustat el valor net comptable de la Torre en 44 milions 
d'euros d'acord amb valoracions externes. 

4. Anàlisi de l'evolució dels negocis 

Amb data 9 de setembre de 2004, la Societat va subscriure un Acord Marc amb l'entitat Metropolitana de 
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (d’ara endavant, EMSHTR) per als següents 4 anys referit al 
subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu estratègic d'aquest acord és promoure i 
assegurar als ciutadans una gestió del servei basada en criteris de qualitat, sostenibilitat i màxim respecte 
mediambiental. La primera conseqüència d'aquest acord ha estat la nova orientació de la política d'inversions, 
que promou projectes de recuperació de recursos hídrics en l'àmbit metropolità i desenvolupa solucions netes 
en aquells processos que tenen impacte en el medi ambient, a més d'altres projectes de millora i ampliació 
d'infraestructures i d'increment de l'eficiència. Així mateix, l'esmentat acord pretén garantir un elevat nivell de 
servei. Per aquest motiu, es defineixen uns indicadors de gestió per determinar el nivell efectiu del servei i 
impulsar la millora contínua en determinades àrees d'activitat (qualitat de l'aigua, gestió mediambiental, gestió 
del servei i atenció al client).  

L'1 de febrer de 2007 es va signar entre la Societat i l'EMSHTR una pròrroga a la vigència de l'anterior Acord 
Marc per dos anys més, és a dir, des d'1 de gener de 2008 fins a 31 de desembre de 2009, amb la possibilitat 
d'una segona pròrroga per dos anys més, amb la sol·licitud prèvia de la Societat i l'aprovació de l'EMSHTR.  

El 16 de novembre de 2009 es va acordar amb l'EMSHTR una segona pròrroga de dos anys més, la qual cosa 
significa mantenir l'actual Acord Marc des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de desembre de 2011. La pròrroga 
de l'Acord Marc estableix tres objectius estratègics: completar l'objectiu de garantia de subministrament i de 
qualitat, que ja formava part de l'anterior Acord, aprofundir en el coneixement de la demanda d'aigua en l'àmbit 
metropolità i millorar la gestió de l'atenció als clients. L'increment tarifari mitjà autoritzat, a l'empara de l'anterior 
conveni, per a l'exercici 2010 va ser de l'1,90%. Per al proper exercici 2011 aquest increment és del 2,30%.  

En aquest sentit, la Societat té compromesos per a l'exercici 2011 amb l'EMSHTR la realització d'inversions per 
un import de 42,5 milions d'euros. 
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Recerca i desenvolupament tecnològic del cicle integral de l'aigua 

El 2007 es va constituir Cetaqua, una fundació privada amb l'objectiu de ser un centre tecnològic de referència 
en recerca del cicle integral de l'aigua. Cetaqua va sorgir d'un acord Empresa-Universitat-Administració entre la 
Societat, que va aportar el 80% dels fons dotacionals, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell 
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), els quals participen amb un 10% cadascun d’ells. El seu objectiu 
és promoure, realitzar i difondre investigacions d'aspectes que permetin complir la normativa europea en la 
gestió del cicle integral de l'aigua a les conques mediterrànies. L'aposta per la R+D+i de la Societat es constata 
en el suport que des del seu origen es facilita a la Fundació Cetaqua, a la qual la Societat va aportar fons 
durant l'exercici 2010 per valor de més d'1 milió d'euros destinats a finançar diferents projectes d'investigació. 

La Societat ha continuat desenvolupant el 2010 el projecte Sostaqua, que consisteix en els desenvolupaments 
tecnològics per aconseguir que el cicle urbà de l'aigua sigui autosostenible. Aquest projecte s'ha integrat en el 
programa Cenit, que és un dels principals instruments de l'Estat espanyol per finançar grans projectes de 
recerca industrial liderats per les empreses privades en cooperació amb centres tecnològics i organismes 
públics de recerca, com a base per al desenvolupament del teixit empresarial del país. El consorci de Sostaqua 
està format per 16 empreses liderades per Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. i va suposar el 2010 
una despesa en R+D+i d'1,8 milions d'euros. 

Durant l'exercici 2010 s'ha continuat desenvolupant el projecte SOST-CO2, nous usos industrials del CO2 per a 
l'aigua de consum, gràcies a una despesa de 871 milers d'euros i en col·laboració amb les 15 empreses i 28 
centres de recerca que formen el consorci responsable del projecte. 

5. Autocartera 

Al tancament de l'exercici 2010, la Societat manté en autocartera 401.068 accions pròpies, adquirides en el 
marc de l'autorització al Consell d'Administració conferida per la Junta General Ordinària d'Accionistes del 
passat 28 de juny de 2010.  

Durant l'exercici 2010, des de la finalització de l'OPA d'exclusió, la Societat ha adquirit aquestes accions 
pròpies a un preu de 19,34 euros per acció (calculat com a diferència entre els 20 euros per acció del preu de 
l'OPA d'exclusió i l'import del dividend amb càrrec a resultats de l'exercici 2009, fet efectiu el 29 de juny de 
2010). El preu total d'aquestes adquisicions ha estat de 7,8 milions d'euros. 

6. Evolució futura  

En línia amb la reorientació de les seves activitats derivada de l'Acord de Principis esmentat a l'apartat 1 
d'aquest Informe de Gestió, la Societat té intenció de reforçar la seva àrea principal de negoci (centrada en la 
gestió de l'aigua i del medi ambient), en el marc de la seva gestió ordinària, d'acord amb el que ha estat fent 
fins ara. 

7. Principals riscos i incerteses 

La Societat desenvolupa la seva activitat basant-se en els negocis de l'Aigua i el Medi ambient i té presència 
internacional (principalment, a Xile i al Regne Unit). Això suposa que Agbar estigui subjecte a diferents riscos 
derivats dels seus negocis i localitzacions. 

La premissa subjacent a la Política General de Riscos de la Societat té com a última finalitat generar valor per 
als grups d'interès (“stakeholders”). Per això, els factors crítics associats als seus diferents negocis i 
localitzacions són considerats, sota el prisma de l'absència de certesa, en el seu doble vessant de generadors 
de riscos (a evitar, reduir, compartir o acceptar) i d'oportunitats. És un repte permanent dels Òrgans de Govern 
i Direcció de la Societat, a l'hora d'establir la seva estratègia, determinar l'equilibri òptim entre riscos i 
oportunitats que permeti la maximització del valor. 
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En aquest context complex, i alhora canviant, la política de riscos seguida per la Societat té l'objectiu 
d'aconseguir la seguretat raonable que els principals riscos es trobin adequadament identificats, valorats, 
gestionats i controlats, establint-se els mecanismes i principis per a una correcta gestió del binomi 
risc/oportunitat que permeti assolir els objectius fixats en el Pla Estratègic, salvaguardant els resultats, la 
reputació i la imatge de la Companyia i defensant els interessos dels diferents grups d'interès de la Companyia. 

La Gestió de Riscos a la Societat s'entén com un procés efectuat per persones integrades a tots els nivells de 
l'organització que consisteix a identificar, avaluar i prioritzar els riscos als quals està sotmesa la Societat, amb 
l'objectiu de mitigar-los fins dur-los a un nivell que es consideri acceptable, d'acord amb una política definida, 
implantant, per aconseguir-ho, les salvaguardes necessàries. 

El procés d'identificació, avaluació, control i mitigació de riscos es reflecteix en el Mapa de Riscos que dibuixa 
la Direcció i on es mostren els principals riscos als quals ha de fer front la Societat com a conseqüència de la 
seva activitat, com també a la seva evolució. Correspon al Comitè de direcció l'aprovació del Mapa de Riscos. 

En el mateix sentit, el Consell d'Administració, tant de manera directa com a través de la Comissió Executiva, 
exerceix funcions de supervisió de l'evolució dels negocis i de seguiment periòdic dels sistemes de control 
intern i gestió de riscos implantats. En aquest sentit, durant l'any 2010 s'ha fet una autoavaluació, dins del marc 
COSO, del sistema de gestió de riscos i control intern amb l'objectiu d'identificar aspectes que siguin 
susceptibles de millora i permetin assolir els objectius de control mitjançant els oportuns plans d'acció. 

Addicionalment, l'existència de l'Activitat d'Auditoria Interna a la Societat té com a objectiu l'avaluació objectiva i 
independent dels Sistemes de Control Intern, Gestió de Riscos i Govern Corporatiu establerts, amb el propòsit 
d'informar sobre la seva adequació i efectivitat, proposar aspectes de millora i proporcionar un major control de 
les operacions. Així mateix, els diferents comitès establerts a la Societat (Comitè Permanent, Comitè de 
Direcció i Comitè de Negoci) són, per la freqüència de les seves reunions, un altre element clau de l'avaluació i 
el seguiment dels principals riscos. 

Els diferents riscos identificats en el Mapa de Riscos s'engloben en tres categories clarament diferenciades: 
riscos estratègics, riscos financers i riscos operatius. 

Els Riscos Estratègics són els següents: 

 Evolució econòmica 
 Expansió (Fusions i Adquisicions) 
 Risc País (Polític i de Sobirania)  
 Competència 
 Política de Preus 
 Regulatori i legal 
 Noves tecnologies i R+D+i  
 Canvi Climàtic 
 Riscos de Reputació Corporativa 

Els Riscos Financers són els següents: 

 Tipus de Canvi 
 Tipus d'Interès  
 Liquiditat i accés als Mercats Financers 
 Crèdit i Contrapartida 

A la Nota 9.5 de la memòria dels comptes anuals consolidats s'exposa la política de gestió de riscos 
dissenyada per la Societat per mitigar aquests riscos financers. 
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Els Riscos Operatius són els següents: 

 Interrupció de la prestació del servei 
 Integritat frau 
 Recursos Humans 
 Tecnològics i de Sistemes d'Informació 
 Incompliment normatiu 
 Danys materials 
 Riscos de la naturalesa 
 Danys a tercers, responsabilitat civil 
 Contaminació mediambiental 
 Contaminació de producte 
 Riscos d'Informació per a la Presa de Decisions 

8. Responsabilitat Corporativa  

En els darrers anys Agbar ha rebut nombrosos premis com a reconeixement als seu comportament en matèria 
de Responsabilitat Corporativa. Entre ells destaquen la qualificació "Gold Class" al Sustainability Yearbook 
2009 i 2010, que editen SAM i PWC conjuntament o el Premi Europeu de Medi Ambient en la categoria 
‘Comunicació per al desenvolupament sostenible’. 

Aquests reconeixements són conseqüència de l'estratègia en Responsabilitat Corporativa que des de fa anys 
manté el Grup. Aquesta estratègia es fonamenta a satisfer les necessitats dels grups d'interès a través 
d'actuacions concretes sota l'enfocament del creixement econòmic, del respecte i de la protecció del medi 
ambient i d'una actitud social responsable. 

L'estratègia en Responsabilitat Corporativa es deriva de la Missió, Visió i Valors d'Agbar que es van redefinir el 
2006. L'any 2008 es va fer pública la Política de Responsabilitat Corporativa que recull compromisos amb els 
grups d'interès considerats estratègics a nivell corporatiu: accionistes, empleats, clients, administracions 
públiques, proveïdors i la societat (en el seu doble vessant mediambiental i de comunitat local). També aquell 
any es va aprovar el Pla a Mitjà Termini de Responsabilitat Corporativa (PMTRC), que respon als compromisos 
adquirits en la Política de Responsabilitat Corporativa i explicita les línies d'actuació a realitzar en el període 
2008-2011. El pla s'estructura en base als compromisos definits per a cada grup d'interès i detalla actuacions 
en l'àmbit de la Responsabilitat Corporativa. 

L'Informe de Responsabilitat Corporativa recull l'avançament del PMTRC, complint així amb la demanda de 
transparència que exigeixen els grups d'interès. 
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