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Aquestes pàgines, en les quals presentem les
actuacions del nostre Grup durant l’any 2002, 
des d’una perspectiva econòmica, social 
i ambiental, i el nostre compromís de treballar
fermament per aconseguir un desenvolupament
sostenible, m’ofereixen, a més, una ocasió excel·lent
per reflexionar sobre el paper que les grans
empreses han d’exercir en un món globalitzat.

Quan, per diverses raons, creix un sentiment 
de desconfiança envers l’àmbit dels negocis, 
les empreses hem de prendre un protagonisme
social, no solament econòmic, per esdevenir
"ciutadans líders". I ha de ser un paper destacat,
perquè els nostres interessos com a empresa 
no són diferents -i menys encara oposats-, 
als interessos de la ciutadania.

És per això que, en aquest moment històric
d’evolució i canvis socials, el sector empresarial 
ha de prendre la iniciativa i demostrar que és 
una part activa, avançada i, en definitiva, líder 
de la societat.

I per què cal fer-ho? Per què no s’hauria de 
limitar tan sols a dirigir bé, honradament i
productiva, l’activitat de les empreses? Les
respostes són senzilles: perquè les empreses
innovadores, d’avantguarda, sempre han d’estar
disposades a acceptar noves responsabilitats.

Les empreses del segle XXI, les adaptades a la
societat de la informació i del coneixement han de
ser, primer de tot, eficients concentracions de talent.
En aquest sentit, en el Grup Gas Natural tenim 
com a objectiu ser una empresa intel·ligent, i la
intel·ligència sempre és creativa, expansiva i generosa.

És cert que les empreses tenen com a principal 
raó de la seva existència produir béns i serveis 
i oferir una adequada rendibilitat als seus
accionistes. Però pensar que amb això s’exhaureix
la seva capacitat creadora, suposa limitar
arbitràriament les seves possibilitats. Si considerem
com a bàsic que el comportament dels nostres
accionistes i dels nostres empleats té com a única
finalitat el benefici econòmic, estem reduint les
seves potencialitats, i això, al final, repercuteix 
en els resultats.

Les empreses, de la mateixa manera que les
persones, han de treballar per obtenir un benefici,
però és indubtable que també han de col·laborar
en el progrés de la societat, i a l’augment del seu
nivell de vida ètic, no tan sols econòmic.

Per això, vull destacar aquí, que al Grup 
Gas Natural mantenim, en tots els països en els
que desenvolupem la nostra activitat, un
compromís que va més enllà dels nostres objectius
com a empresa. És a dir, a més de la nostra
voluntat d’integració i de permanència, volem
contribuir a la millora de la societat mitjançant la
creació de valor econòmic, mediambiental i social,
a curt i llarg termini.

Estem vivint en un entorn ràpidament canviant 
i fortament competitiu. En aquest context, 
el Grup Gas Natural necessita tenir un projecte
empresarial capaç de mobilitzar tots els talents 
de l’empresa. Ha de ser un projecte intel·ligent,
innovador i beneficiós per al conjunt de les parts
implicades en la nostra activitat: clients,
proveïdors, accionistes i empleats. El model que
proposem per a la Missió, Visió i Valors del nostre
Grup que incloem en aquesta primera Memòria 
de Sostenibilitat, ho pretén ser.

Antoni Brufau i Niubó
President

Nous reptes, 
noves responsabilitats



El Grup Gas Natural està vivint una etapa
caracteritzada pel gran augment del volum 
de clients i de vendes, i per la total obertura 
dels mercats energètics a Espanya. Aquesta
situació, que també coincideix amb els
compromisos mediambientals adquirits per 
la major part de països per limitar les emissions
contaminants, contribueix a potenciar, a nivell
mundial, el significatiu paper del gas natural en 
el proveïment energètic.

Aquests importants reptes ens han portat a editar,
per primera vegada, aquesta Memòria de
Sostenibilitat, en la qual es mostren les accions
principals que portem a terme en el Grup 
Gas Natural per ajudar a aconseguir un model 
de societat sostenible, que permeti millorar l’actual
nivell de qualitat de vida sense hipotecar el 
de les generacions futures.

El nostre Grup compta amb l’avantatge de ser 
una companyia moderna i flexible, que
comercialitza gas natural, la més neta de les
energies d’origen fòssil, i que contribueix
significativament al desenvolupament econòmic 
de la societat i al respecte pel medi ambient en
reduir l’ús d’energies contaminants.

En aquest sentit, els nostres esforços es centren 
a fer compatible la rendibilitat empresarial amb 
el desenvolupament sostenible, entenent aquest
com el que té per objectiu assegurar el progrés
econòmic i social, contribuint, alhora, a la
preservació de l’entorn.

Per tant, en aquesta primera Memòria de
Sostenibilitat, que complementa l’Informe Anual 
i que substitueix la Memòria Mediambiental que
portem editant des de fa alguns anys, s’hi
destaquen, a més, els aspectes més rellevants
relacionats amb el nostre objectiu de contribuir al
desenvolupament sostenible i durador de la societat.

Aquest informe ha estat preparat d’acord amb 
la Guia 2002 de Global Reporting Initiative
i presenta una descripció equilibrada i raonable 
de l’actuació econòmica, social i ambiental del
nostre Grup.
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Presentació



En l’àmbit econòmic, durant l’any 2002 el Grup
Gas Natural va obtenir un benefici net consolidat
de 805,9 milions d’euros, xifra que representa un
creixement del 41% respecte a l’exercici anterior.
Les inversions totals van ser de 1.067 milions
d’euros, 858,1 milions dels quals es van destinar a
inversions materials. El nombre total de clients va
augmentar en 567.000 durant l’any 2002 i va
assolir la xifra de 8,1 milions, 4,2 milions dels
quals corresponen a Espanya i 3,9 milions a
l’Amèrica Llatina.

Així mateix, durant l’any 2002 el Grup va
continuar dedicant una atenció preferent a la
protecció del medi ambient i a la col·laboració 
amb totes aquelles institucions i organismes 
que configuren l’entorn socioeconòmic en el 
que porta a terme la seva activitat.

En aquest sentit, les fites més destacables de 
l’any van ser el desenvolupament del procés
d’implantació del Sistema de Gestió
Mediambiental, i la inversió de més de 30 milions
d’euros en diverses actuacions de prevenció 
i millora mediambiental.

També durant l’any 2002, el Grup va continuar
potenciant la labor de la Fundació Gas Natural,
amb l’objectiu de consolidar-la com un referent
fonamental en l’àmbit de l’energia i el medi
ambient. Igualment, com a part del nostre
compromís amb la societat, continuem fomentant
diverses iniciatives de caràcter social i cultural en
tots els països on el Grup Gas Natural és present.

Al llarg dels propers anys, el potencial de
creixement del nostre Grup permetrà continuar
augmentant els resultats, i generar així els fons
suficients per endegar l’esforç inversor que exigeix
el nou entorn. Així mateix, continuarem treballant
per augmentar la qualitat dels nostres serveis i
estar cada dia més a prop dels nostres clients i de 
la societat, en un continu i renovat esforç de fer
compatible el desenvolupament econòmic amb la
protecció del medi ambient.

Presentació
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El nostre 
objectiu és 

fer compatible 
la rendibilitat
empresarial 

amb el
desenvolupament

sostenible

José Luis López de Silanes
Conseller Delegat
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El Grup Gas Natural

Activitats principals
L’activitat principal del Grup Gas Natural és 
el proveïment, el transport, la comercialització 
i la distribució de gas per als mercats industrial 
i domèstico-comercial. Així mateix, és present 
en altres àrees relacionades amb aquesta activitat,
en els sectors de generació i comercialització
d’electricitat i telecomunicacions, així com en
l’àrea de e-Business.

En l’àmbit internacional, el Grup Gas Natural 
és present a quatre països de l’Amèrica Llatina
(Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic), a través 
de diverses empreses distribuïdores i de serveis, 
així com al Marroc, i des del 2002, a Itàlia.

Activitat a Espanya

Infrastructura gasista

D’acord amb allò que estableix el Reial Decret 
Llei 6/2000, durant l’any 2002, Gas Natural SDG

va realitzar una Oferta Pública de Venda
d’Accions (OPV), Gas Natural SDG manté 
el 40,9% d’Enagás, tot i que, d’acord amb allò 
que estableix aquest Reial Decret, només exerceixi
els drets de vot pel 35% del capital.

Enagás és la principal companyia espanyola 
de transport, regasificació i emmagatzematge 
de gas natural a Espanya, amb una quota de
mercat del 98%. A més, d’acord amb el Reial
Decret Llei 6/2000, Enagás ha estat designada
Gestor Tècnic del Sistema Gasista, tenint com 
a responsabilitats les de garantir la continuïtat 
i seguretat del subministrament de gas natural 
i la correcta coordinació entre els punts d’accés, 
els emmagatzematges, el transport i la distribució.

A finals de 2002, la infrastructura gasista 
d’Enagás estava formada per:

• Tres plantes de regasificació, situades a
Barcelona, Cartagena i Huelva, amb una 
capacitat aproximada de 2,1 milions de m3/h.

El Grup Gas Natural és un gran grup energètic i de serveis, amb una llarga experiència en el
proveïment, el transport i la distribució de gas, i amb una destacada presència i projecció
internacional.

Actualment, és un dels grups empresarials europeus més grans per volum de negoci en el sector
energètic, i compta amb una important presència a l’Amèrica Llatina, on és l’operador principal
de distribució de gas.



El Grup Gas Natural
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El gasoducte Magrib-Europa, que va entrar en
operació l’any 1996 i que connecta amb la xarxa 
de gasoductes d’Enagás a Zahara de los Atunes
(Cadis). 
El gasoducte hispano-portuguès que connecta 
a Badajoz les xarxes hispano-portugueses de
gasoductes. Un altre punt de connexió entre
ambdós països es situa en el municipi de Tui, 
a Pontevedra.

D’altra banda, durant l’any 2002, el Grup 
Gas Natural va incrementar la seva pròpia xarxa 
de transport i distribució a Espanya en més de
2.800 quilòmetres, amb la qual cosa, a finals de
2002, la xarxa del Grup a Espanya assolia els
31.648 quilòmetres de longitud.

• Dues instal·lacions d’emmagatzematge 
subterrani a Osca i Biscaia, una de les quals de la
seva propietat, i que sumen una capacitat de 
3.537 milions de m3.

• Una xarxa de gasoductes de 6.431 quilòmetres,
dissenyada per operar a pressions màximes de 
72 i 80 bar, i distribuïda per tota la península
Ibèrica, fet que representa el 98% de la xarxa 
de gasoductes espanyola.

• A més, la xarxa de gasoductes d’Enagás té quatre
connexions internacionals. El gasoducte 
Lacq-Calahorra, que va entrar en operació l’any
1993 i que passa per la serralada pirenenca
navarresa.

Anàlisi econòmica per activitats
Contribució a l’Ebitda

(Milions d’euros) Any 2002 % Any 2001 % Variació (%)

Distribució de gas 660,9 48,4 660,0 44,5 0,1

Comercialització 47,0 3,4 21,2 1,4 —

Generació i trading d’electricitat 8,1 0,6 0,9 0,1 —

Comunicacions 20,6 1,5 18,9 1,3 9,0

Trading i transport de gas 312,3 22,9 238,3 16,1 31,1

Argentina 42,0 3,1 159,3 10,7 (73,6)

Resta d’Amèrica Llatina 99,1 7,2 72,6 4,9 36,5

Enagás 164,9 12,1 247,0 16,6 (33,2)

Altres 11,1 0,8 65,7 4,4 (83,1)

Total Grup 1.366,0 — 1.483,9 — (7,9)



Trading i transport de gas

Les activitats de trading i transport de gas 
inclouen la venda de gas al major, la gestió del
transport marítim i l’operació del gasoducte
Magrib-Europa. Com a vendes al major també 
es consideren les vendes a Enagás amb destinació
al mercat regulat d’altres societats distribuïdores
alienes al Grup Gas Natural, així com les vendes
de gas derivades de l’adjudicació del 25% del
contracte algerià amb destinació al mercat
liberalitzat.

Les operacions de venda de gas a Espanya a
empreses comercialitzadores i distribuïdores
alienes al Grup, van assolir els 42.089 GWh.

L’activitat desenvolupada al Marroc mitjançant 
les societats EMPL (Europe Maghreb Pipeline) 
i Metragaz, va representar, en l’exercici 2002 un
volum total de 103.392 GWh transportats per 
a les societats Sagane i Transgas.

El volum de gas operat en els mercats
internacionals a través d’operacions de trading va
augmentar un 51%, fins a assolir els 19.407 GWh.
El volum de vendes al mercat americà va
representar el 82% del total de les vendes
realitzades en l’exercici 2002.

El Grup Gas Natural es situa així en posicions 
de lideratge pel que fa a importacions de GNL 
i disponibilitat de flota de l’hemisferi occidental,
amb la imminent incorporació de nous metaners.
Tot això, unit a la seva diversificada cartera de
proveïdors, que va des del Golf Pèrsic fins al
Carib, li atorga, així mateix, una posició molt
destacada en les operacions de trading
internacional i arbitratge entre mercats.

Distribució de gas

L’activitat de distribució de gas, que aplega les
vendes de gas i els serveis d’ATR, va assolir els
133.991 GWh, un 6% superior a la xifra de l’any
anterior.

En el mercat residencial, les vendes van augmentar
un 2% malgrat el comportament del darrer
trimestre de l’any, en el que, a causa de la
climatologia, es va produir una disminució del
20% respecte a les vendes registrades en el mateix
període de l’any anterior.

Pel que fa al mercat industrial, les vendes de gas
van disminuir un 39%, a causa del traspàs de
clients industrials a la societat comercialitzadora
del Grup, i a la creixent activitat d’altres societats
comercialitzadores alienes al Grup Gas Natural.
Aquest darrer aspecte es va mostrar en l’increment
dels serveis d’ATR, que es van triplicar respecte a
l’any anterior.

D’altra banda, les vendes de gas per a generació
d’electricitat es van incrementar un 17% respecte 
a l’any 2001, malgrat l’elevada hidraulicitat del
darrer trimestre, que va suposar una disminució 
de les vendes de gas per a les centrals tèrmiques 
en aquest darrer període de l’any.

Així mateix, es va continuar incrementant la xifra
de clients, que va augmentar en 285.000 nous
contractes al llarg de l’any. A finals de 2002, 
la xifra de clients de tarifa del Grup Gas Natural 
a Espanya va superar els 4.194.000.
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Trading i transport de gas

(GWh) 2002 2001 %

Vendes de gas a Espanya 42.089 20.113 —

Distribuïdores no Grup 20.152 19.451 3,6

Comercialitzadores no Grup 21.937 662 —

Vendes de gas a l’exterior 19.407 12.820 51,4

Transport de gas/ATR 30.723 25.963 18,3

ATR: Accés de Tercers a la Xarxa.



Comercialització

Aquesta activitat, que inclou la comercialització 
de gas i electricitat en els mercats liberalitzats, 
així com la venda d’altres productes i serveis, 
va tenir un notable impuls durant l’any 2002, 
com a conseqüència de la progressiva obertura 
del mercat energètic a Espanya.

Gas natural

El mercat liberalitzat de gas a Espanya va assolir
un volum total de 133.274 GWh, xifra que
representa un 55% de tot el mercat espanyol,
enfront del 38% de l’any anterior.

Les vendes del Grup en aquest mercat liberalitzat
van créixer un 29% i van assolir els 84.521 GWh.
D’aquest volum, 9.126 GWh es van destinar a la
generació d’electricitat amb cicles combinats, un
45% dels quals van ser consumits per les mateixes
centrals del Grup Gas Natural.

Electricitat

Les vendes d’electricitat del Grup Gas Natural
durant l’any 2002 en el mercat liberalitzat es van
triplicar respecte a l’any anterior, assolint un total
de 2.571 GWh, xifra que li va permetre de
mantenir una quota de mercat a l’entorn del 4% 
en aquest mercat.

Serveis

El Grup Gas Natural va continuar potenciant la
seva estratègia multiservei, mitjançant el
desenvolupament de nous productes i serveis
adreçats als seus clients, i a la consolidació dels 
ja existents.

Al llarg de l’any, el Grup va llançar una àmplia
gamma de productes i serveis per als seus clients,
recolzant-se en els seus 885 centres repartits per
tot Espanya, que configuren, junt amb els seus
canals a Internet, una àmplia xarxa comercial 
amb una gran capil·laritat territorial a través de 
les empreses instal·ladores.

Durant l’any 2002, el Grup va llançar diversos
productes adreçats a les petites i mitjanes
empreses, entre els que destaquen el Servei
Manteniment Negoci, una assegurança multirisc
adreçada especialment a establiments comercials
(SegurNegoci) i un sistema d’alarma per a
comerços i petits negocis (ProtectNegoci).

Així mateix, va posar ven marxa diferents
productes i serveis per a la llar, que inclouen una
assegurança multirisc (SegurHogar), un sistema
d’alarma (ProtectHogar), i un servei d’assistència
(ServiHogar Direct). A més, va llançar una
assegurança especial per a comunitats de
propietaris (SegurComunitats), que cobreix 
els béns comuns de l’edifici.

El Grup Gas Natural
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Distribució de gas

2002 2001 %

Vendes de gas (GWh) 88.693 111.216 (20,3)

Residencial 35.183 34.366 2,4

Industrial 39.521 64.925 (39,1)

Elèctriques 13.989 11.925 17,3

Transport de gas/ATR (GWh) 45.298 15.422 —

Xarxa de distribució (km) 31.648 28.829 9,8

Increment de clients de gas 285.000 300.000 (5,0)

Nombre de clients 4.194.000 3.910.000 7,3

ATR: Accés de Tercers a la Xarxa.



Amb el llançament d’aquests nous productes 
i serveis i els ja existents (Servei Manteniment Llar,
Servei Manteniment Comunitats, targeta Visa 
Gas Natural i venda de gasodomèstics), el Grup
Gas Natural va continuar consolidant la seva
estratègia multiservei, amb l’objectiu d’esdevenir
un operador global de serveis per a la llar i les
petites empreses.

A finals de 2002, els contractes de productes 
i serveis addicionals a la venda de gas atenyien 
els 711.212, xifra que suposa un increment del
43% respecte a l’any anterior, i que situa el ratio
de contractes per client en 1,2.

Igualment, la intensa activitat comercial
desenvolupada durant l’any va permetre
incrementar en 65.000 el nombre d’habitatges 
amb calefacció de gas natural i continuar
augmentant les vendes de gasodomèstics, 
que van assolir un total de 46.483 aparells 
venuts durant l’any, cosa que representa un
creixement del 27% respecte a l’any anterior.

Generació i trading d’electricitat

L’apartat de generació i trading d’electricitat inclou
les activitats de generació d’electricitat mitjançant
les centrals de cicle combinat del Grup 
Gas Natural, les operacions de trading a través 
de la compra d’electricitat a la compañía
Operadora del Mercado Español de Electricidad
(OMEL), i les vendes a la societat
comercialitzadora del Grup. En aquest apartat
també s’inclouen les activitats de cogeneració.

Durant l’any 2002, el Grup Gas Natural va
continuar avançant en el desenvolupament de la
seva activitat en el negoci de generació elèctrica,

amb la inauguració de les seves dues primeres
centrals de cicle combinat de 400 MW a 
San Roque (Cadis), esdevenint així la primera
empresa a posar en funcionament un grup de 
cicle combinat a Espanya. Així mateix, a primers
de juny, el Grup Gas Natural va connectar a la
xarxa elèctrica nacional una segona unitat de 
400 MW a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), cosa
que va suposar una nova fita en la seva estratègia
de generació elèctrica.

Un cop acabat el període de posada en marxa, 
la central de San Roque va iniciar la seva operació
comercial en els primers dies de juny, i la de 
Sant Adrià de Besòs a primers d’agost.

L’energia generada i venuda a OMEL, des de la
sincronització a la xarxa d’aquestes dues centrals,
fins al final de l’any, va superar els 2.075 GWh,
xifra que representa el 81% de l’electricitat
comercialitzada pel Grup durant el mateix període.

Una altra fita significativa va ser l’obtenció de la
certificació oficial atorgada per Red Eléctrica de
España, per la qual es concedeix al Grup 
Gas Natural la qualificació de zona de regulació
elèctrica. Aquesta nova zona de regulació es ve a
afegir a les cinc zones que hi havia anteriorment,
una per empresa de generació elèctrica, i permet 
al Grup Gas Natural de participar en el mercat 
de regulació secundària.

La zona de regulació elèctrica concedida al Grup
Gas Natural inclou els dos cicles combinats
anteriorment esmentats, i s’anirà ampliant amb 
els nous actius de generació del Grup que vagin
entrant en operació comercial.
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Comercialització

2002 2001 %

Vendes de gas (GWh) 84.521 65.428 29,2

Industrial 75.395 65.428 15,2

Centrals de cicle combinat 9.126 — —

Vendes d’electricitat (GWh) 2.571 809 —

Energia contractada d’electricitat (GWh/any) 2.964 2.008 47,6

Contractes multiservei (el 31/12) 711.212 497.037 43,1



A més, el juliol de 2002, el Grup Gas Natural va
adjudicar el projecte per a la construcció d’una
central de cicle combinat de 800 MW, que es
situarà a Arrúbal (La Rioja).

Actualment, el Grup Gas Natural està estudiant 
la instal·lació de noves centrals de cicle combinat 
a diferents emplaçaments de Catalunya, Llevant,
zona Centre i Andalusia, per als quals ja compta
amb reserva de capacitat de transport de gas
natural.

En l’àmbit internacional, el Grup Gas Natural està
tramitant permisos ambientals per desenvolupar
un projecte per construir una central de cicle
combinat de gas natural de 500 MW, ampliables
a 1.000 MW, a Sorocaba (Brasil).

D’altra banda, coincidint amb l’entrada en
operació comercial de les centrals de cicle
combinat de San Roque (Cadis) i de Sant Adrià 
de Besòs (Barcelona), el Grup Gas Natural va
posar en marxa un pla d’optimització de l’activitat
de generació. Aquest pla consisteix a dissenyar 
la programació horària del funcionament dels
actius de generació, analitzant la situació del
mercat i el comportament d’altres agents, per
maximitzar els ingressos procedents de la
participació en el mercat elèctric espanyol.

El Grup Gas Natural
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L’inici de l’explotació comercial dels cicles
combinats, també va comportar el
desenvolupament d’una estratègia de gestió de
riscos conjunta entre les dues activitats associades
al negoci elèctric, la generació i la comercialització.

L’activitat de trading elèctric, mitjançant
operacions financeres que prenen índexs elèctrics
com a referència, va assolir un volum superior als
170 GWh durant l’any 2002. Aquestes operacions
van permetre avançar en l’optimització de la
cartera de negoci a curt termini, amb l’objectiu
d’aconseguir una posició equilibrada entre les
compres al mercat majorista i els elements de
cobertura de risc en la comercialització
d’electricitat.

Durant l’any 2002, també es va consolidar el
funcionament del Centre de Control Elèctric 
del Grup Gas Natural, que integra els sistemes 
de control, comunicacions i maneig d’informació
per a les preses de decisions lligades a la
participació del Grup en el mercat elèctric
espanyol, tant en l’activitat de generació com en
la de comercialització.

El Centre de Control Elèctric està fent possible 
al Grup Gas Natural el desenvolupament de noves
activitats comercials complementàries, que
incorporen valor afegit aprofitant la infrastructura
disponible, com és l’oferta d’un servei de gestió
integral de vendes d’energia elèctrica, per als
agents acollits al règim especial de generació
elèctrica que vulguin acudir al mercat de producció
per vendre els seus excedents d’electricitat.

D’altra banda, el Grup Gas Natural continua
promovent diversos projectes de cogeneració, 
que ofereixen al client el subministrament integral
de l’energia necessària per al seu procés operatiu.
Actualment, el Grup està construint dues noves
plantes, amb una potència total associada de 
13,4 MW. Una de les quals correspon a la planta
per al subministrament integral d’energies 
a l’Hospital Militar Gómez Ulla, a Madrid, de 
6 MW, la posada en marxa de la qual és prevista
per al primer trimestre de 2003. L’altra instal·lació
en construcció és la planta de cogeneració 
i tractament de purins a Tordomar (Burgos), 
de 7,4 MW de potència elèctrica, la posada en
marxa de la qual és prevista per al segon trimestre
de 2003.
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e-Business

El Grup Gas Natural va potenciar la seva àrea 
de e-Business, amb l’objectiu de facilitar la relació 
i comunicació entre diferents col·lectius, a través
d’una tecnologia àgil, econòmica i d’accés global, 
i mitjançant la creació d’espais especialitzats de
contacte i interacció.

Un d’aquests espais és el "Portal Gas Natural",
eina que facilita la relació amb els clients, i que
permet una gestió àgil de tota la informació
relacionada amb els productes i serveis que ofereix
el Grup Gas Natural a Espanya

La societat Portal Gas Natural, titular del portal,
està participada principalment per Gas Natural SDG

(60%) i per "la Caixa" (35%).

El Grup Gas Natural també va impulsar la creació
del Portal de l’Instal·lador, que té com a objectiu
constituir-se en l’eina de referència a Internet per 
a la prestació de serveis a professionals i a
empreses instal·ladores relacionades amb el sector
energètic i de serveis.

El llançament d’aquest Portal es va fer l’octubre 
de 2002, durant la celebració del congrés de
CONAIF, i a finals d’any ja superava els 1.200
instal·ladors registrats.

L’activitat 
d’e-Business

facilita la relació
amb diferents
col·lectius

Comunicacions

En l’apartat de comunicacions, que inclou
l’activitat d’arrendament i manteniment de la fibra
òptica del Grup, es va continuat incrementant la
xarxa troncal de telecomunicacions, assolint un
total de 6.000 quilòmetres de longitud.

Així mateix es va iniciar el projecte d’"il·luminació
de fibra" per a la xarxa bàsica, que té com a
objectiu prestar servei de comunicacions de banda
ampla al mateix Grup l’any 2003, i iniciar una
nova línia de negoci en aquest sector.

D’altra banda, en relació amb l’objectiu del 
Grup Gas Natural de continuar rendibilitzant 
els seus actius de telecomunicacions, durant 
l’any 2002 es va incrementar en 1.005 quilòmetres
la xarxa arrendada.

D’aquesta manera, el Grup Gas Natural ja 
disposa de 7.733 quilòmetres de xarxa troncal
arrendada a diferents clients, que, al seu temps, 
fan ús de diferents trams amb diversos números 
de fibra, assolint un total de 54.326 quilòmetres 
de fibra arrendada.



D’altra banda, durant l’any 2002 va crear la
societat Gas Natural Vendita que a finals d’aquest
mateix any, va començar a operar com a
comercialitzadora de gas a Itàlia.

L’activitat internacional del Grup Gas Natural
durant l’any 2002 va estar fortament marcada 
per la crisi econòmica a l’Amèrica Llatina, i en
particular, i amb una major incidència, a
l’Argentina. Per amortir l’impacte de la crisi
econòmica, els esforços del Grup Gas Natural en
l’àmbit internacional es van centrar en l’ajustament
de les despeses operatives de les diferents
companyies.

Les vendes de l’activitat de gas a l’Amèrica Llatina
van superar els 128.300 GWh, que per països es
van distribuir de la forma següent: 58.436 GWh a
l’Argentina, 29.869 GWh al Brasil, 7.422 GWh a
Colòmbia i 32.577 GWh a Mèxic. En conjunt, les
vendes de gas a l’Amèrica Llatina van créixer un
16%, i les vendes d’ATR van augmentar un 4,2%.

La xifra total de clients, als quatre països de
l’Amèrica Llatina on és present el Grup 
Gas Natural, va assolir gairebé els 3.909.000 
el 31 de desembre de 2002, xifra que suposa un
increment de 280.000 clients.

La societat Portal de l’Instal·lador, titular del
portal, està participada per Portal Gas Natural
(75%), Repsol YPF (10%), la Confederació
Nacional d’Associacions d’Empreses de
Fontaneria, Gas, Calefacció, Protecció contra
Incendis, Electricitat i Afins (CONAIF), (7,5%) 
i la Federació d’Associacions d’Empreses
Instal·ladores de Catalunya (FERCA), (7,5%).

El Grup Gas Natural també va avançar en el
desenvolupament de diverses actuacions en l’àrea
d’e-sourcing, o de relació amb els proveïdors,
mitjançant plataformes de subhastes de compres
on line i la seva extranet de proveïdors.

Activitat internacional

Actualment, el Grup Gas Natural és present a
quatre països del continent americà: Argentina,
Brasil, Colòmbia i Mèxic, i és el principal 
operador de distribució de gas a l’Amèrica Llatina.

A més, el Grup Gas Natural és el soci majoritari
de la companyia Metragaz, que és l’empresa
responsable d’operar el tram marroquí del
gasoducte Magrib-Europa, principal via d’entrada
de gas natural a la península Ibèrica.

També participa en les societats hispano-
portugueses que gestionen els gasoductes de
transport que connecten les xarxes de gasoductes
d’Espanya i Portugal.

El Grup Gas Natural
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Magnituds principals del Grup Gas Natural a l’Amèrica Llatina

Any 2002 Argentina Brasil Colòmbia Mèxic Total

Vendes de gas (GWh) 25.766 29.869 7.422 14.449 77.506

Residencial 15.625 1.664 4.150 5.925 27.364

Industrial 4.938 14.568 2.907 8.524 30.937

Elèctriques — 9.037 — — 9.037

Automoció 5.203 4.600 365 — 10.168

Transport de gas/ATR 32.670 — — 18.128 50.798

Xarxa de distribució (km) 20.369 2.960 12.914 11.683 47.926

Nombre de clients (el 31-12) 1.214.036 610.025 1.251.409 833.166 3.908.636

ATR: Accés de Tercers a la Xarxa.



Estructura corporativa
El Grup Gas Natural s’estructura a l’entorn de 
la companyia Gas Natural SDG, societat capçalera 
del Grup i principal empresa distribuïdora de 
gas canalitzat d’Espanya. A més, està format per
una empresa de proveïment, una companyia de
trading, una empresa comercialitzadora de gas 
i electricitat, i diverses companyies distribuïdores
regionals que són presents pràcticament a totes 
les Comunitats Autònomes d’Espanya. Té una
participació important en l’empresa Enagás, 
i també compta amb diverses societats de serveis 
i altres empreses de recolzament que completen
l’activitat del Grup.

Gas Natural SDG

Gas Natural SDG sorgeix l’any 1991, després de 
la fusió de les dues principals empreses del sector
gasista, Catalana de Gas i Gas Madrid, la història
de les quals està íntimament unida a la pròpia
història del gas canalitzat a Espanya.

La companyia, matriu de l’actual Grup 
Gas Natural, és la principal empresa distribuïdora
de gas natural a Espanya. A finals de 2002,
comptava amb tres milions de clients a les
Comunitats Autònomes de Catalunya i Madrid.

Sagane

Sagane és una societat de cartera, mitjançant la
qual Gas Natural SDG posseeix el 72,36% de
Metragaz, companyia encarregada d’operar el 
tram marroquí del gasoducte Magrib-Europa.

Gas Natural Trading 

Gas Natural Trading és una companyia que centra
la seva activitat en les operacions de
comercialització de gas natural liquat (GNL) en 
els mercats gasistes internacionals, activitat
coneguda com a trading. 

Gas Natural Aprovisionamientos

Gas Natural Aprovisionamientos és l’empresa 
del Grup encarregada de gestionar els contractes
de compra a llarg termini de gas natural, amb
l’objectiu d’optimitzar el proveïment de gas als
mercats regulats i no regulats a Espanya i al 
mercat internacional.

Gas Natural Comercializadora

Gas Natural Comercializadora és l’empresa del
Grup Gas Natural encarregada de realitzar el
subministrament, en el mercat liberalitzat, als
clients que la Llei d’Hidrocarburs defineix com 
a qualificats. Tal i com regula la legislació vigent,
des de l’1 de gener de 2003, qualsevol consumidor,
sigui quin sigui el volum de gas o electricitat
consumit, pot acudir al mercat liberalitzat per triar
subministrador.

Gas Natural Servicios

Gas Natural Servicios és la companyia del Grup
encarregada de la comercialització de gas natural 
i electricitat, així com de productes i serveis, en el
mercat domèstic i de petit comercial a Espanya.
Per a això, la companyia compta amb una àmplia
xarxa d’establiments, que presten una atenció
personalitzada i la màxima qualitat de servei als
clients.

Companyies distribuïdores regionals

Gas Natural SDG participa majoritàriament en deu
companyies més distribuïdores de gas natural a
Espanya, que fan la distribució de gas natural a 
les comunitats autònomes d’Andalusia, Cantàbria,
Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Galícia, 
La Rioja, Múrcia, Navarra i València. A més, 
té participacions inferiors al 50% en tres
companyies més de distribució de gas a Aragó 
i el País Basc.
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Gas Natural Internacional

Gas Natural Internacional centralitza en una 
sola unitat de negoci les participacions en les
distribuïdores llatinoamericanes del Grup i a 
Gas Natural Vendita.

Gas Natural BAN, companyia argentina en la qual
Gas Natural SDG participa en un 50,4%, distribueix
gas a la zona nord de Buenos Aires.

CEG, Ceg Rio i Gas Natural SPS, les tres
companyies que Gas Natural SDG opera al Brasil,
realitzen la distribució de gas a la zona de Rio 
de Janeiro i la seva àrea metropolitana, i a l’àrea
sud de l’estat de Sao Paulo.

Gas Natural ESP, a Colòmbia, distribueix gas a
Santa Fe de Bogotà, al departament de Santander 
i a l’altiplà cundiboyacense.

Gas Natural México, distribueix gas a Nuevo
Laredo, Saltillo, l’àrea de Toluca, Mèxic DF,
Monterrey, l’estat de Guanajuato i al Bajío Norte,
que comprèn els estats d’Aguascalientes, San Luis
Potosí i Zacatecas.

Gas Natural Vendita, que té la seva seu a Milà
(Itàlia), és la societat del Grup Gas Natural que
s’encarrega de realitzar la comercialització de gas
natural al mercat italià.

Activitats no gasistes

El Grup Gas Natural també desenvolupa diverses
activitats no gasistes mitjançant altres unitats
integrades al Grup.

Gas Natural Electricidad és l’empresa del Grup
Gas Natural que realitza l’activitat de generació
elèctrica i trading d’electricitat. Per a això, opera 
a l’actualitat dues centrals de cicle combinat i
compta amb un programa de construcció de noves
instal·lacions de generació elèctrica amb gas natural.

Aquesta empresa té com a objectiu optimitzar 
els mercats majoristes, integrant les activitats de
generació elèctrica i trading, amb una visió
conjunta del negoci elèctric.

La Energía és la companyia que aplega i gestiona
tots els actius de cogeneració com a eina per a la
utilització eficient de l’energia, participant
majoritàriament o minoritària en societats de
cogeneració.

Desarrollo del Cable és l’empresa encarregada 
de gestionar els actius de telecomunicacions del
Grup, i disposa de llicència C1 com a operador 
de telecomunicacions. Aquesta llicència, atorgada
per la Comissió del Mercat de Telecomunicacions
el desembre de 1999, permet a Desarrollo del
Cable generar i explotar infrastructures de
telecomunicacions per a ús d’altres operadors.

Portal Gas Natural

El Grup Gas Natural va iniciar, l’any 2001, 
el desenvolupament d’una línia d’activitat a través
d’Internet, per a la qual cosa va crear la societat
Portal Gas Natural, participada en un 60% per
Gas Natural SDG, i per "la Caixa" en un 35%.

Portal del Instalador

Dins de la seva estratègia de e-business, el Grup
Gas Natural també va crear la societat Portal del
Instalador, participada per CONAIF, FERCA,
Repsol YPF i Portal Gas Natural. Aquesta societat
gestiona el Portal del Instalador, l’objectiu del 
qual és constituir-se en portal de referència a
Internet per a la prestació de serveis a professionals
i empreses d’instal·lacions relacionades amb el 
sector energètic i de serveis.

El Grup Gas Natural
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Visió i estratègia

Pla estratègic 
2003-2007
L’estratègia del Grup Gas Natural s’adreça cap a 
la consolidació d’un gran grup multiservei, amb 
la incorporació de nous productes i serveis
orientats a satisfer les necessitats dels clients, 
que permetin mantenir un elevat creixement
interanual i augmentar la contribució als resultats
de les activitats no regulades, com són la generació
elèctrica, les operacions a l’exterior i la venda de
nous serveis.

La realització de les necessàries noves inversions, 
a conseqüència de la seva capacitat per generar 
cash flow, demostrada al llarg dels darrers anys,
s’adapta a les seves exigències de rendibilitat per
sobre dels costos financers, amb l’objectiu de
mantenir un adequat nivell de rendibilitat per 
als seus accionistes i un creixement sostenible, 
no solament des del punt de vista econòmic, 
sinó també mediambiental.

A més, el Grup Gas Natural dedica una especial
atenció a la millora dels nivells de qualitat i
eficiència en la gestió, així com al desenvolupament
del potencial de tot el seu equip humà.

El Pla Estratègic del Grup Gas Natural, per al
període 2003-2007, preveu continuar el
desenvolupament de la seva actual estratègia
multiservei, amb una major orientació al client 
i a les activitats no regulades, com la generació i
comercialització d’electricitat, i la venda d’altres
productes i serveis, per posicionar-se com la
primera companyia de serveis per a la llar.

El Grup Gas Natural és un gran grup empresarial, amb una destacada presència
internacional, que presta una àmplia gamma de serveis energètics i complementaris.

La seva orientació prioritària és satisfer les expectatives dels seus clients i aportar un valor
creixent als seus accionistes i al conjunt dels seus empleats, així com a tota la societat i a les
comunitats en les quals desenvolupa la seva activitat, d’una manera compatible amb els
criteris del desenvolupament sostenible.

L’estratègia 
del Grup 

Gas Natural 
s’adreça a

consolidar un gran
grup multiservei



Per aconseguir aquests objectius, l’estratègia del
Grup Gas Natural per a aquest període es centrarà
en cinc pilars fonamentals: el proveïment de gas, 
la infrastructura bàsica gasista, la distribució de
gas, la generació elèctrica i l’oferta multiservei.

Pel que fa als proveïments de gas, el Grup
continuarà desenvolupant l’avantatge competitiu
que li proporciona la seva actual cartera de
contractes i la seva àmplia flota de vaixells
metaners. L’objectiu del Grup és ser eficient en la
compra de gas, assegurant-se fonts competitives 
i diversificades amb contractes a llarg termini. 
En aquest sentit preveu doblar el flux de GNL
(gas natural liquat) -que assolirà els 18 Bcm 
l’any 2007- i participar més activament en la
cadena de GNL.

A l’apartat d’infrastructura bàsica, un cop
materialitzada la desinversió a Enagás, en
compliment del Reial Decret 6/2000, l’objectiu 
del Grup Gas Natural és assegurar que es faci el
necessari procés d’expansió de les plantes de
regasificació i de les xarxes de transport de gas
natural, i incrementar en un 50% la capacitat 
del gasoducte Magrib-Europa.

En el negoci de distribució de gas natural,
l’objectiu és augmentar en 1,5 milions la xifra de
clients a Espanya, i en 1,8 milions de clients la de
l’Amèrica Llatina, assolint una xifra total superior
als 11 milions l’any 2007, millorant en un 30%
l’eficiència de clients per empleat i reduint un 
15% les despeses operatives per client.

En el negoci elèctric, el Grup Gas Natural té 
com a objectiu assolir una quota del mercat de
generació a l’entorn del 10% -amb una potència
instal·lada de 4.800 MW- i una quota semblant en
el mercat de comercialització d’electricitat.

L’estratègia multiproducte es centrarà en el
desenvolupament del mercat del gas i del mercat
de l’electricitat per constituir-se en una empresa
energètica global, així com en una empresa
multiservei orientada al client amb una àmplia
cartera de serveis i de productes financers per 
a la llar.

Visió i estratègia
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Visió
La Visió del Grup Gas Natural és ser un grup
energètic i de serveis capdavanter i en continu
creixement, amb presència multinacional, que es
distingeixi per proporcionar una qualitat de servei
excel·lent als seus clients, una rendibilitat sostinguda
als seus accionistes, una ampliació d’oportunitats 
de desenvolupament professional i personal als 
seus empleats i una contribució positiva a la societat
actuant amb un compromís de ciutadania global.

Valors
Els Valors que guien la forma d’actuar del Grup
Gas Natural estan basats en l’orientació al client, 
el compromís amb els resultats, la sostenibilitat,
l’interès per les persones, la responsabilitat social, 
i la integritat, i es defineixen de la manera següent:

Missió
La Missió del Grup Gas Natural és atendre les
necessitats energètiques de la societat,
proporcionant als seus clients serveis i productes
de qualitat respectuosos amb el medi ambient, 
als seus accionistes una rendibilitat creixent i
sostenible i als seus empleats la possibilitat de
desenvolupar les seves competències professionals.

Qualitat 
de servei,
rendibilitat 
i interacció 

positiva amb
l’entorn
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• Orientació al client

Dediquem els nostres esforços a conèixer i satisfer
les necessitats dels nostres clients. Volem
proporcionar-los un servei excel·lent i ser capaços
de donar-los una resposta immediata i eficaç.

• Compromís amb els resultats

Elaborem plans, assenyalem objectius col·lectius 
i individuals i prenem decisions en funció del seu
impacte amb la consecució dels objectius de la
nostra Visió, assegurant l’acompliment dels
compromisos adquirits.

• Sostenibilitat

Desenvolupem els nostres negocis amb un horitzó
estratègic que ultrapassa els interessos econòmics
immediats, contribuint al desenvolupament
econòmic, mediambiental i social, tant a curt com
a llarg termini.

• Interès per les persones

Promovem un entorn de treball respectuós amb 
els nostres empleats i implicat en la seva formació 
i desenvolupament professional. Propiciem la
diversitat d’opinions, perspectives, cultures, edats 
i gèneres en el si de les nostres organitzacions.

• Responsabilitat social

Acceptem la nostra responsabilitat social
corporativa, aportant a la societat els nostres
coneixements, capacitat de gestió i creativitat.

Dediquem part dels nostres beneficis a l’acció
social, mantenint un diàleg permanent amb la
societat per conèixer les seves necessitats i
procurar la seva satisfacció, de tal forma que
incrementi la credibiliat i prestigi del nostre Grup.

• Integritat

Totes les persones del Grup ens hem de comportar
amb honestedat, rectitud, dignitat i ètica,
contribuint d’aquesta manera a l’augment de 
la confiança de la societat respecte a la nostra
empresa.

La Direcció del Grup actuarà amb transparència 
i responsabilitat davant de totes les parts
interessades.
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Organització
El Grup Gas Natural compta amb una estructura organitzativa que assegura l’eficaç actuació de la
companyia en la consecució dels seus objectius empresarials, la seva missió i els seus principis de govern.

Els òrgans principals del Grup Gas Natural que 
es responsabilitzen de la definició de la seva
estratègia i de vetllar pel bon govern de
l’organització són:

• Consell d’Administració.

• Comissió Executiva.

• Comissió de Nomenaments i Retribucions.

• Comissió d’Auditoria i Control.

• Comitè de Direcció.

Consell d’Administració
El Consell d’Administració de Gas Natural SDG

està constituït a l’actualitat per dotze membres,
cinc en representació de Repsol YPF, cinc més
nomenats a proposta de "la Caixa", i dos
consellers independents. A més de les funcions 
que els corresponen de manera indelegable per
disposició legal, el Consell d’Administració
estableix i aprova l’estratègia i directrius generals
de gestió de la companyia, i el règim de retribució
dels consellers i dels directius de les empreses 
del Grup. Així mateix, supervisa els sistemes
d’informació amb els accionistes i auditors 
i elabora les pròpies normes de funcionament 
i organització.



D’altra banda, és previst de procedir a la
modificació dels Estatuts de la companyia, per 
tal d’ampliar de dotze a setze el nombre de
membres del Consell i poder així nomenar quatre
consellers independents més, fins a un total de 
sis. D’aquesta manera, els consellers independents
representaran el grup més nombrós del consell, 
per sobre de la representació singular de cada un
dels dos accionistes més significatius de la
companyia ("la Caixa" i Repsol YPF).

Així mateix, hi ha en procés d’elaboració un 
nou Reglament del Consell que pretén refondre 
i actualitzar la normativa que ja existeix a
l’actualitat per garantir el bon govern de la
societat, d’acord amb les recomanacions de les
diferents comissions creades en els darrers anys
per a l’elaboració de normes de bon govern en 
les societats cotitzades a Borsa.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva, com a òrgan delegat
permanent del Consell d’Administració, aprova 
les inversions, desinversions i adjudicacions més
destacades. Així mateix, estableix i discuteix 
les estratègies generals que seran sotmeses al
Consell d’Administració, així com el pressupost
anual i els plans estratègics de la companyia.
També estableix els criteris generals de gestió, 
de govern i de supervisió de les activitats de la
companyia, l’execució dels quals correspon al
conseller delegat.

Comissió de Nomenaments 
i Retribucions

La Comissió de Nomenaments i Retribucions 
té atribuïdes funcions d’estudi i de proposta al
Consell d’Administració sobre nomenament de
consellers i directius, així com sobre fixació dels
criteris de retribució dels membres del Consell
d’Administració i dels directius. Està integrat 
per quatre membres del mateix Consell
d’Administració de la companyia.

Comissió d’Auditoria i Control

Així mateix, la Comissió d’Auditoria i Control 
està integrada per quatre membres del Consell
d’Administració, i es responsabilitza de l’estudi 
i la proposta sobre nomenament o remoció 
de l’auditor extern. Les seves funcions inclouen 
el seguiment del desenvolupament de l’auditoria

Organització
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anual i de l’actuació del sistema de control 
financer interior, així com la revisió de la
informació que es proporciona periòdicament,
assegurant la seva transparència i exactitud.

Comitè de Direcció
El Comitè de Direcció és el màxim òrgan de
decisió en l’àmbit executiu del Grup. Presidit 
pel Conseller Delegat de Gas Natural SDG, S.A., 
Sr. José Luis López de Silanes, está format per:

Director General de Nous Negocis
Sr. Andrés Arregui Giménez

Director General de Comercialització Espanya
Sr. Joan Saurina i Gispert

Director General Internacional
Sr. Alberto Toca Gutiérrez Colomer

Director General de Proveïments
Sr. Carlos Torralba Gallego

Director Corporatiu Financer
Sr. Carlos J. Álvarez Fernández

Director Corporatiu de Planificació
Sr. José M. Egea Krauel

Director Corporatiu e-Business
Sr. Pere A. Fábregas i Vidal

Director Corporatiu de Sistemes d’Informació
Sr. Andrés García Guerrero

Director Corporatiu de Recursos Humans
Sr. Francisco J. Gea Barberá

Director Corporatiu de Relacions Externes
Sr. Jaume Giró i Ribas

Director Corporatiu de Tecnologia, Medi
Ambient, Qualitat i Seguretat
Sr. Antoni Llardén i Carratalá

Director Corporatiu Jurídic
Sr. Mariano Martín Rosado

Director Corporatiu d’Enginyeria i Compres
Sr. Joan Pujol i Nogué
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Principis d’acció

Adhesió al 
Global Compact
o Pacte Mundial 
El Grup Gas Natural s’ha adherit al Pacte Mundial
de Nacions Unides (Global Compact), l’objectiu 
del qual és fomentar l’adopció de nou principis
universals en els àmbits dels drets humans, normes
laborals i medi ambient, que contribueixen 
a millorar les condicions laborals dels més
desafavorits i protegir el medi ambient.

L’adhesió al Global Compact implica:

En l’àmbit dels drets humans:

• Recolzar i respectar la protecció dels drets
humans proclamats en l’àmbit internacional.

• Evitar pràctiques contra els drets humans.

En l’àmbit de les normes laborals:

• Respectar la llibertat d’associació i el
reconeixement efectiu del dret d’associació
col·lectiva.

• Eliminar totes les formes de treball forçat i
obligatori.

• Abolir de manera efectiva el treball infantil.

• Eliminar la discriminació en l’àmbit laboral.

En l’àmbit del medi ambient:

• Recolzar l’aplicació d’un criteri de precaució
respecte dels problemes ambientals.

• Prendre iniciatives per promoure una major
responsabilitat ambiental.

• Promoure el desenvolupament i la difusió de
tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Un grup
compromès

amb el 
Pacte Mundial

de Nacions
Unides



Codi de Govern de
l’Empresa Sostenible
El Grup Gas Natural ha participat en l’elaboració
del Codi de Govern per a l’Empresa Sostenible.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, impulsada 
per la Fundación Entorno, l’IESE i
PriceWaterhouseCoopers, és promoure la
integració dels factors ambientals, econòmics 
i socials -sostenibilitat- en la gestió de les
empreses.

Compromisos de
sostenibilitat
Política de Gestió Mediambiental

La preservació de l’entorn i del medi ambient 
és un dels principis del Grup Gas Natural.

En conseqüència, les seves activitats es
desenvolupen de forma que contribueixin
positivament al comportament mediambiental
associat als seus processos, instal·lacions i serveis,
prestant una atenció especial en la protecció de
l’entorn, dels seus clients i del públic en general.

El Grup Gas Natural manifesta i assumeix els
compromisos mediambientals següents:

Principis mediambientals

• Millorar l’impacte

Realitzar un esforç continuat a identificar,
caracteritzar i millorar l’impacte mediambiental
derivat de les seves activitats, instal·lacions,
processos i serveis procurant una seva utilització
eficient.

• Adaptació contínua a la normativa aplicable 
i a altres requisits

Complir la legislació mediambiental aplicable a 
les diferents instal·lacions i operacions. Tenir en
compte les normes internacionals i la tendència
legislativa en la planificació de les actuacions que
puguin tenir un impacte ambiental significatiu,
especialment en aquelles àrees en les quals no hi
hagi legislació aplicable.

• Prevenció de la contaminació i avaluació 
dels riscos potencials

Aplicar el principi bàsica de prevenció de la
contaminació des de la planificació i avaluació 
de decisions sobre projectes.

Principis d’acció

21



• Col·laboració mediambiental

Col·laborar quan sigui requerit per les diferents
administracions i entitats públiques o privades, 
en la recerca de solucions als problemes
mediambientals plantejats per l’exercici de la
nostra activitat.

• Incorporació dels criteris mediambientals 
a la gestió general del negoci

Incorporar els criteris mediambientals en els
processos de negoci del Grup Gas Natural.

• Criteris mediambientals en la relació amb els
contractistes

Comunicar als contractistes que treballin amb les
empreses del Grup Gas Natural, els procediments
i requisits mediambientals aplicables.

• Comunicació i informació mediambiental

Facilitar la comunicació mediambiental interna 
i externa amb criteris de transparència. Informar
públicament sobre els objectius aconseguits i
treballs en curs, relatius al control dels aspectes
mediambientals.

• Formació mediambiental

Promoure la formació mediambiental d’aquelles
persones implicades en la gestió i operació de les
instal·lacions del Grup Gas Natural.

• Millora contínua

Aplicar la millora contínua mitjançant l’avaluació
mediambiental sistemàtica i periòdica del Sistema
de Gestió Mediambiental de cada una de les
empreses del Grup Gas Natural, per a la qual cosa
es tindrà en compte com a eina bàsica la realització
d’auditories.

Organització Mediambiental

La responsabilitat sobre la Gestió Mediambiental
en el Grup Gas Natural correspon al Comitè de
Medi Ambient d’Alta Direcció, que representa 
la màxima autoritat en matèria de Gestió
Mediambiental dins del Grup.

Entorn d’aquest Comitè s’estructura una completa
organització en cada una de les empreses del Grup.
A escala corporativa, l’estructura organitzativa 
es completa amb l’existència de la Direcció de
Tecnologia i Medi Ambient que, entre les seves
tasques principals, s’encarrega del
desenvolupament dels programes de gestió
mediambiental i d’informar sobre els nous avenços
en matèria legislativa que puguin ser aplicables 
a les activitats del Grup.
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Política de qualitat

L’excel·lència en la qualitat de la gestió, mitjançant
la millora contínua dels serveis oferts als seus
clients, així com l’augment de l’eficiència interna i
el desenvolupament del potencial de l’equip humà
i dels col·laboradors externs, constitueix un dels
objectius estratègics del Grup Gas Natural.

Per a això, des de fa alguns anys, el Grup està
desenvolupant un Pla de Qualitat orientat a
identificar els elements crítics dels diferents serveis
que es presten als clients, per tal d’introduir els
canvis i les millores necessàries per aconseguir 
una millor adaptació a les seves necessitats.

El Grup Gas Natural ocupa un lloc destacat en 
el sector energètic i hi està considerat com una
empresa líder. Aquest lideratge té la causa, en part,
en el fet de considerar la qualitat de les activitats
realitzades com un dels seus objectius principals.

L’activitat del Grup es basa en el principi essencial
de complir la reglamentació i legislació vigent, així
com els requisits pactats en els contractes amb els
clients.

Fruit de l’entorn canviant i competitiu en el que
operen i dels reptes amb els quals s’enfronten, les
empreses del Grup Gas Natural assumeixen la
necessitat d’adaptar els objectius i les necessitats
per obtenir la satisfacció del client, tant extern com
intern, i aconseguir la màxima eficiència en la
gestió.

El potencial de l’empresa es basa en un equip
humà altament qualificat i format, uns
procediments de treball permanentment
actualitzats i tecnològicament avançats, i uns
mecanismes de control que permetin garantir la
qualitat i continuïtat dels serveis prestats.

Dels conceptes fins ara exposats, s’extrauen els
principis bàsics del Grup Gas Natural en relació
amb la qualitat: 

1. Integrar la qualitat en la cultura de l’empresa,
de manera que esdevingui un factor diferencial
enfront dels nostres competidors.

2. Comprometre la totalitat del personal del
Grup i els col·laboradors externs en un procés de
millora contínua de l’eficàcia i del nivell de servei,
assenyalant com a objectiu inexcusable la
satisfacció del client.

3. Complir tots els requisits reglamentaris i
legals, així com els derivats dels contractes amb els
clients.

4. Mantenir un nivell tecnològic permanentment
avançat que permeti d’oferir un servei segur, fiable
i competitiu.

Principis d’acció
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D’aquesta manera, aquesta Política ha de servir
com a referència per al desenvolupament del
Sistema de Qualitat i ha de ser difosa, acceptada 
i respectada, tant internament com per aquells
agents externs que participen en processos
relacionats amb els nostres clients.

No obstant, en el context actual i, en coherència
amb el nou pla estratègic, s’ha iniciat el disseny
d’un Pla de Qualitat per a l’horitzó 2003-2007.

Per al desenvolupament de la política de qualitat,
el Grup Gas Natural compta, a nivell corporatiu,
amb una Direcció de Tecnologia, Medi Ambient,
Qualitat i Seguretat. Dins d’aquesta Direcció
Corporativa s’integren la Direcció de Seguretat i
Qualitat Tècnica i la unitat de Qualitat de Servei.

La Direcció de Seguretat i Qualitat Tècnica es
responsabilitza de definir, desenvolupar i
supervisar els plans de millora de la qualitat
tècnica, així com d’assegurar la realització dels
diferents tipus d’auditories tècniques, les funcions
de seguretat industrial i la prevenció de riscos
laborals en l’àmbit del Grup, gestionant la seva
implantació a Espanya i supervisant la seva
aplicació a la resta.

D’altra banda, la unitat de Qualitat de Servei 
es responsabilitza de definir, desenvolupar i
supervisar el Pla de Qualitat del Grup, en tot 
el seu àmbit, gestionant la seva implantació a
Espanya i comprovant la seva implantació a la
resta de països en els que operen les empreses 
del Grup Gas Natural.

L’estructura funcional es complementa amb el
Comitè de Qualitat a nivell de Grup i Comitès 
i Subcomitès de Qualitat a nivell de Direcció
General de Comercialització a Espanya,
Distribució i filials.

Sistemes de Qualitat

Els sistemes de qualitat i gestió mediambiental 
de totes les distribuïdores del Grup Gas Natural
estan integrats en un únic sistema, cosa que 
suposa una important simplificació en la gestió,
així com un més bon aprofitament dels recursos.

Així mateix, durant l’any 2002, es va consolidar
l’adaptació de la documentació del Sistema de
Qualitat a la nova norma ISO 9001-2000,
realitzant activitats de formació i difusió dels
objectius d’aquesta norma.

D’altra banda, es va continuar desenvolupant el
procés de certificació previst, i estan certificats els
processos de Vigilància i resseguiment de xarxes,
Urgències i Gestió de sistemes de mesurament en
grans clients.

Certificats de qualitat

Actualment, totes les empreses del Grup a
Espanya compten amb la Certificació de
Qualitat ISO 9001 o estan en procés
d’aconseguir-la.

A més, Gas Natural SDG manté la llicència
d’ús de la marca de garantia "Madrid
Excelente", cosa que suposa un
reconeixement al compromís de la companyia
en la gestió de la qualitat, en el respecte al
medi ambient i en el servei als seus clients.
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Política de Recursos Humans

El Grup Gas Natural considera que el compromís
i la motivació de l’equip humà és fonamental 
per a l’assoliment dels seus objectius i del
desenvolupament sostenible.

Per a això, selecciona professionals que s’adeqüin 
a les característiques dels perfils i nous llocs 
de treball que es creen a l’organització, i es
responsabilitza de la formació, motivació, gestió 
i millora de competències, que permetin aprofitar
al màxim el valor dels seus recursos humans.

En l’actual context de creixent activitat i
diversificació en el que opera el Grup, durant 
els darrers anys s’ha posat en marxa un sistema 
de Gestió per Competències que permet vincular
les capacitats i potencialitats de les persones amb
l’estratègia i necessitats del negoci.

El Grup compta amb un sistema de Direcció per
Objectius, segons el qual es plantegen els objectius
anuals de cada Direcció, i es realitza el seu
seguiment corresponent de cada un mitjançant 
una avaluació individual de l’exercici.

Igualment, s’elabora amb caràcter anual un Pla 
de Formació, en el que es recullen les necessitats
formatives de tota l’organització, derivades de
l’actualització permanent, de la introducció de
noves tecnologies, o de canvis en l’assignació 
de funcions.

El Pla de Formació s’estructura d’acord amb 
les principals àrees de coneixement que es
requereixen dins del Grup, i inclou accions
genèriques aplicables a col·lectius representatius, 
i altres de caràcter específic adreçades a col·lectius
particulars o relacionats amb objectius concrets 
de formació. El Pla de Formació es publica a
través de la intranet del Grup (NaturalNet), 
des d’on es pot accedir a més a diversos serveis 
i utilitats.

Aquesta intranet constitueix un autèntic Portal 
de l’Empleat. Funciona com un canal interactiu 
de comunicació, des del que s’ajuda a difondre 
la cultura corporativa i es facilita l’intercanvi 
de coneixements entre totes les persones que
integren el Grup.

Una altra eina essencial en la creació d’una cultura
corporativa compartida és el Pla de Comunicació
Interna, que té com a objectiu donar resposta 
a les necessitats de comunicació de les persones
i difondre l’estratègia i els objectius de l’empresa,
i és, alhora, un factor important de motivació 

i satisfacció de les persones.

Així mateix, durant l’any 2002 es van establir les
bases per desenvolupar Estudis de Clima
Organitzacional, amb la finalitat de conèixer
millor les percepcions i opinions dels empleats, 
per gestionat aquells factors que siguin millorables
i poder incrementar el nivell de satisfacció de les
persones i l’eficiència de l’organització.

D’altra banda, a causa de la seva projecció
internacional, el Grup Gas Natural ha
desenvolupat una Política d’Expatriats, que
fomenta la interacció i l’intercanvi professional 
i cultural entre les filials internacionals i 
Gas Natural SDG, amb la finalitat de compartir
experiències i coneixements.

En relació amb les societats en les quals opera, 
el Grup Gas Natural propicia la integració de 
les diferents cultures empresarials, respectant les
característiques socioculturals dels diferents països.

Principis d’acció
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Medi ambient

El gas natural 
i el medi ambient
El gas natural constitueix la principal opció
energètica d’aquest segle, gràcies als seus
indubtables avantatges mediambientals, a
l’abundància i seguretat de les reserves existents 
i a les seves múltiples aplicacions. Tot això fa que
el gas natural es perfili com la principal font
d’energia per fer compatible el desenvolupament
econòmic amb la conservació de l’entorn, 
que són dos aspectes claus per aconseguir el
desenvolupament sostenible.

Els avantatges del gas natural s’estenen al llarg 
de tot el seu cicle de vida, ja que des de la seva
extracció fins al seu consum final, el gas natural 
és el combustible que menys impacte té sobre el
medi ambient, cosa que el converteix en un aliat
per a la seva protecció.

Considerant únicament els impactes del gas natural
durant la seva utilització, la mateixa composició
del gas natural (sobretot metà) afavoreix l’escassa
emissió de contaminants (CO2, NOx, SO2, CO 
i COV) a l’atmosfera durant la seva combustió, 
en comparació amb altres combustibles fòssils. 
A més, l’absència d’impureses o residus entre els
seus components evita l’emissió de metalls pesats,
sutges, fums, etc.

A més, d’acord amb l’estudi elaborat per l’Institut
per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE)
("Impactes Ambientals de la Producció Elèctrica:

Anàlisi de Cicle de Vida de vuit tecnologies de
generació elèctrica"), les tecnologies de generació
elèctrica basades en el gas natural, són les que
generen una menor incidència sobre el medi
ambient, després de les centrals minihidràuliques 
i eòliques.

Aquest estudi assenyala que les tecnologies
basades en el gas natural ocasionen una incidència
sobre el medi ambient, en termes relatius, 
1,7 vegades menor que les solars fotovoltàiques;
2,5 vegades menor que l’energia nuclear, i fins 
a 5 vegades menor que les que fan servir carbó 
o petroli.

Un dels principals problemes amb els quals
s’enfronta el desenvolupament del sector energètic
és la generació de gasos que originen el fenomen
conegut com efecte hivernacle, l’increment del
qual està produint, segons els experts l’escalfament
progressiu del planeta.

Els gasos que produeixen aquest efecte són el
diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid
nitrós (N2O), els compostos fluorocarbonats
(HFC i PFC) i l’hexafluorur de sofre (SF6). 

Segons estudis recents del Ministeri de Medi
Ambient, el diòxid de carboni és el principal
contribuent en les emissions de gasos d’efecte
hivernacle a Espanya, que assoleixen una xifra
propera al 80%. Molt allunyats d’aquest hi ha 
el metà i la resta de gasos, amb una contribució 
en ambdós casos propera al 10% del total
d’emissions.
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Pel que fa a la indústria del gas, els gasos d’efecte
hivernacle que tenen un pes més alt són el diòxid
de carboni, que es genera durant la combustió, 
i les petites emissions de metà que es produeixen 
al llarg de la cadena de distribució.

Comparant els diferents combustibles fòssils, 
l’ús del gas natural és el que origina menor
quantitat de CO2 per unitat energètica produïda.
En concret, genera un 43% menys de CO2 que 
el carbó i un 24% menys que els combustibles
líquids, cosa que significa que el gas natural pot
contribuir a solucionar el problema del canvi
climàtic global.

Pel que fa a les emissions de metà, aquestes poden
procedir tant de fonts naturals (zones pantanoses,
agricultura, abocadors, etc.) com de l’activitat
humana. Hom creu que un 70% de les emissions
anuals són d’origen antropogènic.

Segons dades del Ministeri de Medi Ambient,
només un 1,5% de les emissions de metà
produïdes a Espanya per l’activitat humana, 
tenen la seva causa en la indústria del gas, cosa que
mostra l’escassa incidència de la indústria del 
gas sobre l’efecte hivernacle.

Medi ambient
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Tots aquests avantatges, tant de caràcter
mediambiental com tecnològic, fan que les
aplicacions del gas natural siguin cada vegada més
nombroses i eficients. La seva aplicació està cada
vegada més estesa en la generació d’energia, a
través de centrals de cicle combinat i les plantes 
de cogeneració. Així mateix, la seva utilització en
sistemes de calefacció, processos industrials
(indústria de l’alumini i la ceràmica) i sistemes 
de climatització, permet combinar un més bon
rendiment operatiu amb una menor incidència 
en el medi ambient.

D’altra banda, les polítiques i mesures proposades
per la Unió Europea per tal de reduir l’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle, preveuen un ús més
elevat del gas natural en diverses aplicacions.

• Pel que fa al transport, el Consell Mundial de
l’Energia, en les seves conclusions sobre "Demandes
futures d’energia en el transport", presenta el gas
natural com la font energètica alternativa en aquest
sector, atesa la maduresa de la tecnologia ja
disponible en aquest sentit i la seva major
abundància. Els avantatges mediambientals del 

gas natural són una de les principals raons per a
aquesta tria, atès el seu menor potencial contaminant
amb relació als combustibles tradicionals.

• Les cèl·lules de combustible, que generen
electricitat i escalfor a partir de l’hidrogen
mitjançant un procés electroquímic, es presenten
com a alternativa als processos de generació
mecànica d’energia basats en la combustió. Aquesta
alternativa proporciona notables avantatges, amb 
la qual cosa s’aconsegueix una major eficiència
energètica, la reducció dels costos de manteniment i
els nivells de soroll de les tecnologies actuals.

En resum, el gas natural és una font energètica 
que presenta clars avantatges en relació amb 
altres combustibles fòssils i que juga un paper
transcendental en les polítiques energètiques
mundials. El seu ús pot ser decisiu per assolir
resultats positius en temes com ara el canvi
climàtic i el desenvolupament sostenible. 
El gas natural es continua mantenint com la millor
opció com a combustible de transició, des dels
hidrocarburs pesats, cap a una futura energia molt
menys contaminant.
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Gestió mediambiental
Durant l’any 2002, el Grup Gas Natural va
continuar avançant en el procés de
desenvolupament i implantació del seu Sistema 
de Gestió Mediambiental (SIGMA).

Al llarg d’aquest període es van dur a terme
diverses actuacions encaminades a consolidar els
Sistemes de Gestió Mediambiental implantats en
anys anteriors en la major part de les empreses
espanyoles del Grup, que ja compten amb la
certificació de la seva Gestió Mediambiental
segons la Norma ISO 14001 per part de l’entitat
certificadora AENOR.

Els esforços del Grup Gas Natural van permetre, 
a més, culminar la implantació d’un Sistema de
Gestió Mediambiental a l’empresa Metragaz, al
Marroc, amb la consegüent certificació.

A més, es va continuar impulsant el
desenvolupament d’aquestes eines de gestió a les
empreses filials a l’Amèrica Llatina.

D’altra banda, es va continuar revisant i
actualitzant la documentació que dóna suport als
sistemes de gestió mediambiental, per aconseguir
una major integració amb els sistemes de qualitat
actualment existent a les empreses del Grup.

Així mateix, durant 2002, es va aprovar el Pla
Estratègic Mediambiental per al període 
2002-2004, que defineix les línies bàsiques

d’actuació per promoure el procés de millora
contínua a les empreses i direccions corporatives
del Grup Gas Natural implicades en el Sistema de
Gestió Mediambiental.

Aquest Pla Estratègic Mediambiental inclou els
diferents objectius mediambientals assenyalats 
per cada una de les unitats implicades en el Sistema
de Gestió Mediambiental, i els Programes de
Gestió Mediambiental per aconseguir-los.

L’establiment dels objectius i fites es fa d’acord
amb els principals aspectes mediambientals
associats a les activitats realitzades, així com 
de les opcions tecnològiques i dels requisits
financers, operacionals i de negoci de les quals
depenen, tot plegat dins del marc de referència
assenyalat per la Direcció de Tecnologia i Medi
Ambient i aprovat pel Comitè de Medi Ambient
d’Alta Direcció.

Aquest marc de referència conté els principis
generals següents:

• Promoure accions per a la conservació dels
recursos naturals.

Medi ambient
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Sistemes de Gestió Mediambiental certificats segons la norma ISO 14001

Empresa Activitat

Gas Natural Cantabria Distribució de gas

Gas Natural SDG (Madrid i Catalunya) Distribució de gas

Gas Galicia/Gas Natural La Coruña Distribució de gas

Gas Natural Murcia Distribució de gas

Gas Navarra Distribució de gas

Gas Natural Castilla y León Distribució de gas

Gas Natural Cegas Distribució de gas

Gas Natural Castilla-La Mancha Distribució de gas

Gas Natural Rioja Distribució de gas

Gas Natural Andalucía Distribució de gas

Metragaz Transport de gas
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• Estudiar accions per a la reducció de l’impacte
ambiental generat per obres.

• Establir mesures per a la reducció de les
emissions de soroll.

• Estudiar i implantar accions per disminuir les
emissions a l’atmosfera.

• Insistir en les activitats de sensibilització
mediambiental, tant en l’àmbit intern com extern.

D’altra banda, el Pla Estratègic Mediambiental
integra els diferents Programes de Gestió
Mediambiental elaborats amb la finalitat d’assolir
els corresponents Objectius i Fites plantejats.
Aquests Programes de Gestió inclouen les accions
a dur a terme per a l’assoliment de l’objectiu/fita,
els responsables per a les accions descrites,
l’estimació dels mitjans interns i externs necessaris
per a la realització de les accions, així com els
terminis d’execució dels objectius.

Resum d’inversions (Període 2000-2002)

Import (en milers d’euros)

Activitats 2002 2001 2000 

Desenvolupament i implantació 
del Sistema de Gestió Mediambiental. 52,13 125,90 521,08

Realització d’estudis d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental. 93,11 37,86 63,11

Campanyes de vigilància i control 
de sorolls, emissions i abocaments. 115,95 33,13 108,78

Gestió de residus. 239,74 270,46 243,41

Actuacions puntuals de sanejament 
d’emplaçaments ocupats per antigues instal·lacions. 2.000,00

Renovació de xarxes i preses. 22.676,33 25.788,93 33.478,78

Restitució de terrenys (xarxes i gasoductes). 975,00 1.737,80 10.939,62

Revegetació (gasoductes i marges de rius). 213,47 353,65 373,23

Perforacions en càrrega. 378,91 979,47 527,69

Perforacions dirigides i horitzontals. 2.040,13 1.215,23 2.602,38

Altres millores ambientals en procés. 3.456,43 (2) 401,95 120,20

Protecció i recuperacions arqueològiques. 230,63 104,65 230,19

Total 30.471,83 33.049,03 (1) 49.145,36 (1)

(1) Inclou les inversions realitzades per Enagás quan era 100% propietat del Grup Gas Natural.

(2) Inclou, entre altres, les iniciatives dutes a terme per tal de promoure l’ús d’autobusos amb gas natural a Catalunya, que van
comprendre tant campanyes de sensibilització pública com d’inversions directes per a la construcció d’estacions de compressió per
alimentar amb gas natural aquests vehicles.



Igualment, durant l’any 2002, es van continuar
desenvolupant les activitats inherents a un adequat
manteniment dels sistemes de gestió
mediambiental. Entre aquestes cal esmentar les 
de control i seguiment dels objectius i fites
establerts i del compliment de la normativa legal
aplicable, la millora dels sistemes de control
operacional establerts, la realització de les
perceptives auditories tant internes com externes 
i la formació de les persones del Grup Gas Natural
en temes mediambientals.

Principals magnituds i actuacions
mediambientals

El Grup Gas Natural va continuar desenvolupant
diverses actuacions mediambientals per prevenir, 
i si s’escau minimitzar, els possibles impactes 
que, sobre el medi ambient, generen les seves
activitats.

En aquesta Memòria s’exposen les principals
magnituds i actuacions mediambientals de totes les
activitats de les empreses del Grup Gas Natural 
a Espanya, així com les activitats de transport que
realitza l’empresa Metragaz al Marroc, i altres
accions de caràcter mediambiental dutes a terme
per les empreses del Grup a l’Amèrica Llatina.

Com a resum, cal destacar que totes les actuacions
realitzades pel Grup Gas Natural per a la
protecció del medi ambient, van assolir una xifra
d’inversió de 30,7 milions d’euros.

Les actuacions principals de gestió mediambiental
realitzades per les empreses del Grup Gas Natural
durant l’any 2002 foren les següents:

• Control del consum d’energia

Els mecanismes posats en marxa mitjançant el
Sistema de Gestió Mediambiental, permeten
conèixer el consum d’energia en els diferents
edificis i instal·lacions del Grup Gas Natural per
adoptar les mesures oportunes en cas necessari.

Durant l’any 2002, la relació entre energia
consumida i energia distribuïda a les empreses
distribuïdores del Grup Gas Natural a Espanya
fou del 0,011%, xifra que posa de manifest una
lleugera millora respecte d’anys anteriors.

D’altra banda, durant l’any 2002, les instal·lacions
de generació elèctrica del Grup Gas Natural a
Espanya van assolir una eficiència del 41,3% a les
plantes de cogeneració i del 56,4% en les de cicle
combinat amb referència al PCI del gas utilitzat.

Medi ambient
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Autoconsum d’energia (1) (2) (Període 200-2002)

Activitats Autoconsums 2002 2001 2000

Distribució Espanya. Consum de gas m3 (n) 930.411 1.328.736 1.121.551

Consum elèctric kWh 13.865.125 9.677.067 9.100.660

Total m3 (n) 2.122.812 2.160.964 1.904.208

Generació d’electricitat. Consum de gas m3 (n) Inapreciable — —

Cicles combinats. Consum elèctric kWh 34.291.000 — —

Total m3 (n) 2.949.026 — —

Generació d’electricitat. Consum de gas m3 (n) Inapreciable — —

Cogeneració (3). Consum elèctric kWh 11.280.000 — —

Total m3 (n) 970.080 — —

Transport al Marroc Consum de gas m3 (n) 75.437.254 — —

(Metragaz). Consum elèctric kWh 4.705.399 — —

Total m3 (n) 75.841.918 — —

(1) El consum energètic inclou el consum elèctric i els autoconsums de gas natural.
(2) L’activitat de generació elèctrica mitjançant centrals de cicle combinat es va iniciar l’any 2002. No disposem de dades de 2000 i de
2001 de les activitats de cogeneració i transport.
(3) El còmput dels consums es fa en funció de la participació accionarial del Grup Gas Natural a les instal·lacions de cogeneració.
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Activitats Autoconsums (1) 2002 2001 (2) 2000 (2)

Distribució Espanya. Energia consumida/ 
energia distribuïda 0,011% 0,012% 0,012%

Generació d’electricitat. Energia consumida/ 
Cicles combinats. energia generada 1,86% — —

Generació d’electricitat. Energia consumida/ 
Cogeneració. energia generada 4,0% — —

Transport al Marroc Energia consumida/ 
(Metragaz). energia transportada 0,884% — —

(1) L’energia consumida inclou el consum elèctric i els autoconsums de gas natural.
(2) L’activitat de generació elèctrica mitjançant centrals de cicle combinat es va iniciar l’any 2002. No disposem de dades de 2000 i 2001
de les activitats de cogeneració i transport.

Relació entre energia consumida i energia distribuïda (Període 2000-2002)

Generació d’electricitat (Període 2000-2002)

Emissions de gas natural (Període 2000-2002)

Activitats Unitat 2002 2001 (1) 2000 (1)

Distribució Espanya.

Transport al Marroc
(Metragaz).

Total (106 m3 (n)) 36,1 (2) 30,7 29,0

Emissió gas natural/
gas comercialitzat (%) 0,19 (2) 0,17 0,18

Total (106 m3 (n)) 0,10 — —

Emissió gas natural/
gas transportat (%) 0,0012 — —

Activitats Unitat 2002 2001 (1) 2000 (1)

Generació d’electricitat. Energia elèctrica 
Cicles combinats. generada (GWh) 1.844,0 — —

Energia primària
consumida (GWh) (2) 3.629,0 — —

Energia elèctrica generada/
energia primària consumida (%) 56,4 — —

Generació d’electricitat. Energia elèctrica
Cogeneració (3). generada (GWh) 283,0 — —

Energia primària consumida
(GWh) (2) 761,0 — —

Energia elèctrica generada/
energia primària consumida (%) 41,3 — —

(1) L’activitat de generació elèctrica mitjançant centrals de cicle combinat es va iniciar l’any 2002. No disposem de dades de 2000 i 2001
de l’activitat de cogeneració.
(2) L’energia primària consumida correspon al gas natural.
(3) El còmput de les energies generada i consumida es realitza en funció de la participació accionarial del Grup Gas Natural a les
instal·lacions de cogeneració.

(1) No disposem de dades de 2000 i 2001 de l’activitat de transport. Metragaz va obtenir la certificació ISO 14001 l’any 2002.
(2) Inclou les emissions procedents de 2.800 km de canonades incorporades a la xarxa l'any 2002.



• Emissions a l’atmosfera

Durant l’any 2002, hom creu que les emissions 
de gas natural a l’atmosfera, associades a les
activitats de les empreses distribuïdores del Grup 
a Espanya, van ser de 36,1 milions de m3 (n) de 
gas natural, xifra que representa el 0,19% del 
gas comercialitzat en aquest període, que va ser 
de 18.800 milions de m3 (n).

D’altra banda, a l’activitat de transport realitzat
per Metragaz al Marroc, aquestes emissions van
assolir una quantitat aproximada de 104.400 m3

(n), xifra que representa el 0,0012% del total 
de gas transportat (8.578 milions de m3 (n)).

Per tal de reduir progressivament aquest tipus
d’emissions, el Grup Gas Natural va continuar
substituint les seves xarxes antigues per unes altres
de nous materials, sobretot polietilè, que van
permetre de minimitzar les emissions de metà.

Durant l’any 2002, el Grup Gas Natural va
substituir 139 quilòmetres de canonada, amb la qual
cosa durant els darrers tres anys s’han substituït un
total de 552 quilòmetres de canonades a Espanya.

Així mateix, cal destacar la substitució de 422
quilòmetres i 36.000 preses durant els darrers
quatre anys al Brasil, i la substitució de 2,3
quilòmetres de canonada per part de 
Gas Natural BAN a l’Argentina durant l’any 2002, 
i els 10 quilòmetres de canonades antigues
substituïdes per part de Gas Natural México.
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Andalusia 32

Catalunya 145

Madrid 50

Castella i Lleó 1
València 2
Múrcia 1

València 5
Múrcia 1

Madrid 39

Catalunya 111

Andalusia 26

Madrid 14

Catalunya 95(1)

Andalusia 30

Múrcia 2

Madrid 103

Catalunya 351

88Andalusia

Castella i Lleó 1
València 7

Total 552

2000-2002

Total 139

2002

Total 182

2001

Substitució de canonades (quilòmetres de xarxa) (Període 2000-2002)

Total 231

2000

(1) Inclou les dades de Catalunya, Múrcia i València.

Múrcia 160

Andalusia 2.131

Castella i Lleó 2
València 458

Madrid 2.873

Cantàbria 12

Catalunya 17.799

Total 23.435

Total

Total 10.050

2000

Múrcia 112

Andalusia 1.040

Catalunya 7.555

València 108

Madrid 1.235

Cantàbria 0

Múrcia 48

Andalusia 312

València 350

Madrid 1.246

Cantàbria 12

Total 6.623

2001

Catalunya 4.665

Total 6.762

2002

Andalusia 779

Castella i Lleó 2

Madrid 392

Cantàbria 0

Catalunya 5.589(1)

Substitució de canonades (nombre de preses) (Període 2000-2002)

(1) Inclou les dades de Catalunya, Múrcia i València.
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Emissions d’altres contaminants (1) (Període 2000-2002)

Conta-

Activitat minant Unitat de mesura 2002 2001 2000

CO Total (t) 9,6 (3) 0,8 1,5

Emissió de contaminants/ 
gas distribuït (t/ 106 m3 (n)) 0,0005 0,00005 0,00009

NOx Total (t) 1,9 (3) 0,7 0,8

Emissió de contaminants/
gas distribuït (t/ 106 m3 (n)) 0,0001 0,00004 0,00005

CO2 Total (t) 2.146 (3) 2.742 3.702

Emissió de contaminants/
gas distribuït (t/ 106 m3 (n)) 0,126 0,152 0,227

CO Total (t) Inapreciable — —

Emissió de contaminants/
energia generada (t/GWh) Inapreciable — —

NOx Total (t) 2.200 — —

Emissió de contaminants/
energia generada (t/GWh) 1,19 — —

CO2 Total (t) 645.000 — —

Emissió de contaminants/
energia generada (t/GWh) 349,7 — —

CO Total (t) Inapreciable — —

Emissió de contaminants/
energia generada (t/GWh) Inapreciable — —

NOx Total (t) 275 — —

Emissió de contaminants/
energia generada (t/GWh) 0,97 — —

CO2 Total (t) 153.588 — —

Emissió de contaminants/
energia generada (t/GWh) 542,7 — —

CO Total (t) 60 — —

Emissió de contaminants/
gas transportat (t/106m3 (n)) 0,007 — —

NOx Total (t) 189 — —

Emissió de contaminants/
gas transportat (t/106m3 (n)) 0,022 — —

CO2 Total (t) 47.400 — —

Emissió de contaminants/
gas transportat (t/106m3 (n)) 5,52 — —

Distribució Espanya.

Generació
d’electricitat. 
Cicles combinats.

Generació
d’electricitat.
Cogeneració. (2)

Transport al Marroc
(Metragaz).

(1) L’activitat de generació elèctrica mitjançant centrals de cicle combinat es va iniciar l’any 2002. No disposem de dades de 2000 i
2001 de les activitats de cogeneració i transport.
(2) El còmput d’aquestes dades es fa en funció de la participació accionarial del Grup Gas Natural a les instal·lacions de cogeneració.
(3) Les dades incorporen 26 nous focus d'emissió caracteritzats, no inclosos anteriorment.



D’altra banda, per fer les connexions dels
gasoductes a la xarxa de distribució, durant l’any
2002 es va emprar el mètode de perforació en
càrrega en un total de 94 ocasions, cosa que va
permetre evitar les emissions a l’atmosfera del 
gas contingut en llargs trams de canonada.

La progressiva posada en marxa de sistemes 
de gestió mediambiental a les diferents activitats
del Grup Gas Natural, permet tenir informació
sobre les emissions d’altres contaminants a 
les seves instal·lacions En les activitats de
distribució i transport, aquestes emissions es
generen a les instal·lacions de combustió existents
a les plantes de GNL i a les estacions de regulació 
i mesura. Tant aquestes instal·lacions, com les 
de generació d’energia, tenen programes de
manteniment i controls periòdics que permeten
ajustar el seu funcionament a les condicions
requerides.

Respecte a les dades d’anys anteriors, s’aprecia 
un increment en les quantitats totals de monòxid
de carboni i òxids de nitrogen emesos en 
l’activitat de distribució. La causa d’això rau 
en el fet que es van catalogar 26 nous focus
d’emissió, cosa que implica un augment de les
xifres absolutes globals.

Durant les inspeccions periòdiques es van 
detectar alguns focus amb uns nivells d’emissions
superiors als habituals. Aquests focus es van
regular més endavant per situar-se novament als
seus nivells d’emissions habituals, amb la qual 
cosa es posa de manifest la utilitat de les
inspeccions periòdiques.

• Gestió de residus

Les activitats principals realitzades per les
empreses del Grup Gas Natural durant l’any 
2002, relacionades amb la gestió de residus, 
van ser les següents:

Les empreses distribuïdores del Grup a Espanya
van continuar realitzant la segregació,
emmagatzematge temporal i posterior cessió a
gestors autoritzats dels residus amb
característiques de perillositat generats a les 
seves activitats. Així, al llarg del 2002, aquestes
empreses van gestionar un total d’11,34 tones 
de residus d’aquestes característiques.

D’altra banda, durant l’any 2002, es va
desmantellar el gasòmetre de la planta de Cadis, 
i se’n va eliminar el contingut. Així mateix, es 
van retirar de forma adequada les terres de
depuració emmagatzemades. Aquestes actuacions
van suposar la gestió de gairebé 74 tones de
residus, que van ser lliurades a gestors autoritzats.
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Igualment, es van establir sistemàtiques similars 
en altres empreses del Grup. En l’activitat de
transport es van gestionar aproximadament 
2,1 tones de residus amb característiques de
perillositat. Així mateix, a l’Argentina 
Gas Natural BAN va gestionar 1,8 tones de residus
d’aquestes característiques. A més, Gas Natural
México va suprimir 50 recipients contenidors de
mercaptans localitzats en diferents estacions de
regulació a la zona urbana de Ciutat de Mèxic, 
que van ser substituïts per un sol punt on es fa
l’odorització del gas.

La recollida selectiva de residus reciclables,
sobretot paper i cartró, ferralla i canonada de
polietilè, va assolir durant l’any 2002 una xifra 
de més de 146 tones en l’àmbit de les empreses
distribuïdores del Grup a Espanya. Així mateix,
l’empresa distribuïdora del Grup a l’Argentina,
Gas Natural BAN, va aconseguir reciclar una
quantitat de paper xifrada en 8,6 tones durant
l’any 2002. Finalment, la posada en marxa del
sistema de gestió mediambiental en l’empresa 
de transport Metragaz, va permetre la valorització
de 4 tones de residus que es van generar a les seves
instal·lacions.

• Control i reducció de l’emissió de soroll

Durant l’any 2002 van continuar fent-se les
mesures de control de soroll a diferents
instal·lacions, sobretot en aquelles que poguessin
tenir una major incidència sobre el medi ambient 
i, en particular, causar molèsties a la població
propera.

En aquest sentit, aquests controls es van centrar
bàsicament en estacions de regulació i mesura, 
que pertanyen a les empreses distribuïdores. 
Cal destacar l’esforç realitzat per Gas Natural BAN

a l’Argentina, que realitza tres mesuraments anuals
a totes les plantes de regulació, cosa que significa
un total de 1.000 mesuraments anuals.

D’altra banda, durant l’any 2002, es va continuar
dotant de sistemes d’aïllament acústic totes les
estacions de regulació construïdes a Espanya,
d’acord amb la mesura que es va posar en marxa
l’any 2001.

Finalment, i per tal de tractar de pal·liar les
molèsties que poguessin ocasionar les obres de
canalització i manteniment en vies públiques, 
es continua imposant de forma progressiva l’ús de
maquinària que compleixi els més estrictes
requisits pel que fa als seus nivells de soroll.
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Superfície restituïda (Període 2000-2002)

Superfície restituïda en m2

Comunitat Autònoma 2002 2001 2000

Galícia 210.400 28.800 474.000

Madrid 161.770 3.760 82.000

Catalunya 345.390 — 390.560

Múrcia — — 40.000

Castella-La Manxa 8.900 221.200 —

Castella i Lleó-Astúries 120.600 13.920 842.250

Navarra 220.000 — 264.000

La Rioja — 800 424.500

Cantàbria 510.000 82.100 94.120

València — — 1.345.090

País Basc — — 10.800

Andalusia 272.000 26.250 266.400

Aragó — — 22.000

Extremadura 1.000 — —

Total 1.850.060 376.830 4.255.720



• Mesures de protecció ambiental i restitució
paisatgística en obres

Durant l’any 2002, es van fer actuacions de
protecció ambiental i restitució paisatgística en
projectes associats a les activitats de les empreses
distribuïdores a Espanya al llarg de tota la
geografia nacional, assolint gairebé 1.850.060
metres quadrats tractats. Aquesta activitat és
funció de la construcció de noves xarxes.

• Seguiment i protecció de jaciments
arqueològics

Durant l’any 2002 es van dur a terme activitats 
de seguiment i protecció de jaciments arqueològics
singulars en els següents projectes i localitzacions:

• EDAR de Butarque
• Villanueva de Algaidas
• Papelera Peninsular
• Bioetanol de Curtis
• Carballiño
• Solares
• Cícer-Treto
• Ajo-Meruelo
• Bueras
• Noja-Santoña
• Ablitas
• Sinae
• Murchante
• Variante de Langreo
• Gasoducte Ripoll-Sant Joan de les Abadesses

Medi ambient
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Responsabilitat social

Un equip 
de més 

de 6.000
professionals

Actuacions en relació
amb l’equip humà
El Grup Gas Natural compta amb un equip humà
de més de 6.000 professionals, amb un alt nivell 
de qualificació, distribuïts en un total de sis països.

L’activitat de l’àrea de Recursos Humans durant
l’any 2002 es va centrar, fonamentalment, en el
disseny d’organitzacions adequades per als nous
negocis sorgits amb motiu de la liberalització del
sector energètic, i en el desenvolupament de
l’estratègia multiservei del Grup Gas Natural.



Així mateix, aquesta adaptació als nous
requeriments del negoci va suposar la captació
d’uns 300 professionals amb experiència en els
nous sectors en els que s’està introduint el Grup
Gas Natural, i la reubicació d’uns 380
professionals amb experiència en altres àrees.

Aquest procés també va suposar la definició de
nous marcs laborals i retributius, més flexibles i
adaptats a les noves necessitats d’un negoci
totalment liberalitzat.

Igualment, es va realitzar un important esforç per
oferir oportunitats de desenvolupament
professional a totes les persones del Grup, 
i un entorn de treball que resulti atractiu.

D’altra banda, es va continuar realitzant un
important esforç per gestionar adequadament el
know how de la companyia en el sector del gas
natural, i formalitzar el seu coneixement, així com
per incrementar la formació de totes les persones
del Grup en relació amb les noves àrees de negoci
en les quals participa actualment.

Un altre dels aspectes que van centrar els esforços
del Grup Gas Natural en l’àmbit dels recursos
humans va ser aconseguir la màxima eficiència en
la gestió, mitjançant la millora de tots els processos
clau.

També es va continuar fomentant l’intercanvi de
professionals entre les diferents companyies del
Grup, tant a Espanya com a l’Amèrica Llatina, 
per compartir experiències de gestió en les
diferents àrees en les quals opera el Grup.

D’altra banda, al llarg de l’any 2002 es va
continuar desenvolupament el nou model de
Gestió per Competències que es va posar en marxa
durant l’any anterior, i que té com a objectiu
aconseguir una major adequació de les persones als
seus llocs de treball i un més bon ajustament a les
noves necessitats estratègiques, a través d’un major
coneixement de les capacitats i potencialitats dels
recursos humans.

Durant l’any 2002 es va abordar una redefinició
del document de Missió, Visió i Valors, d’acord
amb els eixos que assenyalen els principis
d’actuació del Grup Gas Natural: clients,
accionistes, empleats, societat i medi ambient, per
conscienciar i preparar tota l’organització davant
dels reptes del nou entorn.

A més, el Grup porta a terme diverses actuacions
per millorar la motivació i professionalitat de tots
els seus empleats, mitjançant la realització de
diferents programes que contribueixin al seu
desenvolupament professional.

Satisfacció dels empleats

Periòdicament es fan diverses activitats orientades
a conèixer les opinions i els suggeriments dels
empleats, per tal de valorar el seu nivell de
motivació i fomentar la seva implicació en la gestió
i estratègia de la companyia.

Entre aquestes activitats cal destacar la realització
d’entrevistes de seguiment als empleats acabats
d’ingressar, així com el projecte de Direcció per
Objectius, que implica la realització d’entrevistes
periòdiques a les persones del Grup incloses en
aquest projecte.
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Distribució de la plantilla per països

Total: 6.040 persones

Mèxic: 723

Colòmbia: 595

Argentina: 681

Brasil: 562

Espanya: 3.368

Marroc: 111
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Índex de no discriminació

No discriminació: distribució de dones a la plantilla i percentatge de dones entre els llocs de nivell superior (caps,
directors, gerents, ...).
Índex de no discriminació: distribució de la plantilla del Grup per sexes. Proporció de dones en llocs superiors en
relació amb el nombre d’homes.

Dones Homes % Dones en 

llocs directius

Espanya 913 2.455 13,5%

Argentina 166 515 15%

Brasil 153 409 9%

Colòmbia 205 390 10,5%

Mèxic 224 499 14,1%

Marroc 18 93 0%
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Índex de permanència en l’empresa
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Índex de rotació
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Índex salarial
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4

Taxa de permanència: temps mitjà de permanència o antiguitat
en un lloc de treball.

Índex de permanència: mitjana d’antiguitat en anys del total de la
plantilla.

Rotació: l’índex de rotació mostra altes i baixes i moviment de
plantilla.

Índex de rotació: percentatge entre les altes i les baixes de
personal, en relació amb el nombre mitjà d’empleats de plantilla.

Índex salarial: mostra el nivell de salari més baix de la
companyia sobre el salari mínim nacional legal.
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Mitjana d’edat de la plantilla
2002
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Índex de formació

Formació proporcionada als empleats.

Nombre Nombre Hores de formació

de cursos d’assistents per empleat

Espanya 629 5.288 22,70

Argentina 312 2.228 18,82

Brasil 338 3.232 54,06

Colòmbia 146 2.228 55,10

Mèxic 509 3.215 33,69

Marroc 96 590 77,11

Índex de salut

Indicador de salut: inversió per treballador en campanyes de prevenció sanitària.
Índexs: nombre de reconeixements mèdics anuals preventius. Nombre de persones que participen en campanyes
especials (prevenció, antitabac, antialcohol, ...).

Nombre de Nombre de persones

reconeixements que participen en

mèdics anuals campanyes especials

Espanya (Gas Natural SDG) 1.443 1.469

Argentina 175 750

Brasil 495 2.436

Colòmbia 440 2.605

Mèxic 675 2.270

Marroc 212 0
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persones. Durant el primer trimestre de 2003
s’aplicarà a unes 70 persones al Brasil i es llançarà 
a Mèxic per a un col·lectiu d’unes 100 persones.

• Pla de millora de competències definit
individualment, amb la finalitat de millorar en
aquelles competències que no assoleixin els 
nivells requerits en els perfils dels llocs, propiciant
així el desenvolupament professional.

• Pla de comunicació interna, que té com a
objectiu fer conèixer i generar una major
implicació en l’estratègia i els objectius de
l’empresa i a cada unitat funcional, a través de
diversos mitjans. La comunicació interna es fa
mitjançant la pròpia línia jeràrquica i d’altres
canals, com la realització de reunions periòdiques,
l’organització d’esmorzars de treball amb el
conseller delegat, la intranet i una revista 
trimestral per a empleats, així com la publicació 
de notes informatives i comunicats.

Comunicació, desenvolupament
professional i formació

La creixent rellevància que està adquirint el Grup
Gas Natural en les diferents àrees de negoci, ha dut
a la posada en marxa de noves iniciatives per
potenciar la comunicació interna, el
desenvolupament professional i el nivell de
formació de totes les persones que integren el Grup.

Entre aquestes iniciatives destaquen les següents:

• Realització d’una autoavaluació de la gestió,
segons el model EFQM d’excel·lència europea.

• Seminaris de qualitat.

• Foment de la formació dels col·laboradors.

• Programa de Gestió per Competències, 
que permet conèixer més bé les capacitats i
potencialitats dels recursos humans, així com 
una major adequació de les persones als seus 
llocs de treball. Aquest Programa, destinat en 
una primera fase al col·lectiu d’exclosos de 
conveni i Caps de Gas Natural SDG, ja s’ha
implantat a Espanya i a totes les filials
internacionals.

A Espanya es van avaluar 680 persones, al 
Marroc 30, a Colòmbia es va aplicar a 110, i a
l’Argentina el col·lectiu avaluat fou de 100

Índex d’accidents i danys laborals
2002
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Índex d’accidents i danys laborals:

nombre d’accidents/plantilla total.

Índex d’absentisme
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Taxa d’absentisme: absència de l’empleat al seu treball.

Índex d’absentisme: relació percentual entre les hores/home
perdudes per absències i el total d’hores/homes treballades.
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Actuacions de patrocini
social i cultural
L’horitzó estratègic del Grup Gas Natural està
inspirat en els principis de desenvolupament
sostenible, cosa que suposa el creixement i
evolució de la companyia tenint en compte 
la preservació de l’entorn, el benestar social, 
la integritat mediambiental i el desenvolupament
econòmic.

En aquest sentit, el Grup Gas Natural contribueix
al desenvolupament de les àrees en les quals
operen les seves empreses mitjançant accions de
patrocini social i cultural. Per a això, treballa des
de fa anys en diferents projectes de recolzament al
desenvolupament socioeconòmic i cultural.

Actuacions de patrocini

El Grup Gas Natural va desenvolupar diverses
accions significatives de patrocini social i cultural 
a Espanya al llarg de l’any 2002.

Acords de col·laboració

El Grup Gas Natural va col·laborar amb la
Comunitat de Castella i Lleó mitjançant el
projecte "Salamanca 2002, Ciudad Europea de la
Cultura", per a la promoció de Salamanca com 
a ciutat emblemàtica de la cultura, tant en l’àmbit
nacional com internacional. Mitjançant aquesta
col·laboració, va patrocinar en exclusiva diversos
actes celebrats dins del programa d’esdeveniments
culturals i socials que la ciutat va concentrar 
al llarg de l’any.

Així mateix, Gas Galicia i l’Ajuntament de
Santiago de Compostel·la van subscriure un
conveni de col·laboració per participar
conjuntament en la programació de les activitats
culturals del Compostel·la Festival.

El Grup Gas Natural va col·laborar amb
l’Ajuntament de Barcelona en la recuperació, a
través d’una iniciativa experimental, del sistema
d’enllumenat públic de gas que va deixar de fer-se
servir a la ciutat el desembre de 1965. L’objecte de
l’acord va consistir en la instal·lació de fanals de
gas a diversos carrers i places del Barri Gòtic.

Igualment, va cooperar amb l’Ajuntament de
Barcelona en la instal·lació d’una torxa de gas al
monument Memorial 1714 de la plaça del Fossar
de les Moreres, també al Barri Gòtic de la ciutat.

L’exposició "Tu ciudad, tu barrio. La obra pública
de Sevilla", organitzada per la delegació d’Obres
Públiques de l’Ajuntament de Sevilla, fou
patrocinada per Gas Natural Andalucía.

Recuperació del patrimoni històrico-artístic

Les obres de construcció d’un conducte de gas
natural entre els municipis valencians de Benifaió 
i Picassent, van permetre descobrir un mosaic
ceràmic de grans dimensions de l’època romana.
La intervenció del Grup Gas Natural va permetre
preservar les restes, realitzant un seguiment
minuciós per tal que no resultessin danyades, i va
fer possible, a més, la troballa d’un carreu de pedra
junt a una habitació de la mateixa època.

Un Grup
compromès 

amb la 
societat
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Arts plàstiques

El Grup Gas Natural realitza una gran tasca de
difusió de l’art a través d’activitats de patrocini 
en importants museus d’Espanya.

Com a membre del patronat del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, col·labora en la gestió dels
seus recursos. També és membre de la Fundació
Museu d’Art Contemporani de Barcelona,
institució que té com a objectiu contribuir a la
creació del nou museu mitjançant la constitució
d’un important fons artístic.

Així mateix, forma part de la Reial Associació
d’Amics del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, que té com a finalitat promocionar,
estimular i recolzar accions culturals relacionades
amb la pinacoteca.

El Grup també és membre de la Fundació Amics
del Museu del Prado, institució cultural que
promou la publicació de llibres, celebració de
conferències i cursos i ofereix visites guiades a
centres escolars per acostar als més joves l’estudi
dels artistes i de les obres del museu.

Música

El Grup Gas Natural presta una especial atenció 
a la música clàssica, amb l’objectiu d’acostar-la a
empleats i clients i, per això, manté un compromís
de col·laboració amb diferents fundacions, 
com les del Teatre Reial de Madrid, Gran Teatre
del Liceu i Orfeó Català-Palau de la Música.

En aquesta línia va patrocinar els Concerts de la
Natura celebrats a Barcelona, Pamplona i Toledo, 
i els Cicles Musicals de la Comunitat de Madrid,
d’acord amb el protocol subscrit amb la
Conselleria de les Arts de la Comunitat de
Madrid.

Publicacions

El Grup Gas Natural edita anualment un llibre
basat en el patrimoni natural i cultural d’un dels
països on té presència empresarial. L’any 2002, 
va publicar el llibre "Brasil, patrimoni cultural i
natural", i el va distribuir entre tots els empleats
del Grup, així com entre els accionistes i
biblioteques públiques. En aquest sentit, 
Gas Natural Castilla y León va lliurar un conjunt
de llibres, editats pel Grup Gas Natural, al
municipi de Venta de Baños (Palència), amb motiu
de l’obertura del Centre Cultural "La Briquetera".

Així mateix, el Grup va patrocinar l’edició de les
fitxes col·leccionables "Setas y hongos" que es 
van repartir mitjançant el diari La Rioja, amb
l’objectiu de commemorar els 15 anys de
distribució de gas natural en aquesta Comunitat
Autònoma.

Altres patrocinis

Per tercer any consecutiu, el Grup Gas Natural 
va patrocinar el premi Duran Farell d’Investigació
Tecnològica, promogut pel Consell Social de la
Universitat Politècnica de Catalunya, destinat a
treballs d’investigació, en el camp de la tecnologia,
realitzats a Espanya.

D’altra banda, va patrocinar el premi dedicat a
l’arquitectura corresponent al "I Premio Azulejos
de España de Arquitectura e Interiorismo",
organitzat per l’Associació Espanyola de
Fabricants de Rajoles i Paviments Ceràmics
(ASCER).

Així mateix, en qualitat de membre del comitè
organitzador, va patrocinar el "EFQM Forum
2002", en el que es va analitzar la recerca de
l’excel·lència empresarial en un món en constant
canvi des del punt de vista de la creació i la
innovació.



L’Ajuntament de Barcelona, com a membre de la
iniciativa Royal Awards for Sustainability, va
organitzar els Premis Internacionals Barcelona
d’Innovació Urbana, amb l’objectiu de difondre
pràctiques innovadores a Europa, que integren els
vectors mediambientals, tecnològics i participatius
en l’àmbit dels servis urbans de la ciutat. El Grup
Gas Natural va patrocinar la primera edició dels
premis, el tema dels quals es va centrar en la
innovació urbana en la gestió de residus.

També cal destacar la labor divulgadora amb
vocació de permanència que el Grup desenvolupa,
tant mitjançant el Museu del Gas, exposició
permanent que té a la seva seu social, a Barcelona,
com l’exposició sobre el gas natural al Museu de la
ciutat de Madrid.

El Grup Gas Natural també desenvolupa una
important activitat de patrocini en tots els països
on operen les seves empreses:

Argentina

Entre els fets més significatius del 2002, destaca 
la concessió del primer premi en la categoria
"Publicacions institucionals" al llibre "Argentina,
patrimoni cultural i natural", publicat pel 
Grup Gas Natural, dins dels prestigiosos guardons
Eikon Argentina. Els premis han estat atorgats 
per la revista "Imagen", publicació especialitzada
en comunicació corporativa i relacions públiques
d’Argentina.

Brasil

CEG va patrocinar l’edició d’un llibre del famós
compositor Antoni Carlos Jobim, en el que
s’apleguen textos inèdits escrits per l’artista en els
que va deixar constància del seu amor per la natura
del Brasil, sobretot per la Mata Atlàntica.

Així mateix, CEG, amb el suport dels governs
espanyol i brasiler, i l’Institut Arte Viva, va
patrocinar, en el Museu Nacional de Belles Arts 
de Rio de Janeiro, l’exposició "Espanya del Segle
XVIII - El Somni de la Raó". L’exposició va
aplegar diferents peces d’art, com són mobiliari,
gravats i roba de la cort espanyola d’aquesta època.

Igualment, va patrocinar l’exposició de l’artista
brasilera Beatriz Milhaces, que es va celebrar al
Centre Cultural Bando do Brasil, i l’exposició
fotogràfica titulada "Rio Cidades Agua" de
Custodio Coimbra, en la qual es va presentar 
un centenar de fotografies de la ciutat de Rio de
Janeiro i les seves conques hidrogràfiques.

Una altra exposició que va comptar amb
l’aportació de CEG, fou la mostra "Retratos 
do Brasil", amb informació i documents gràfics
recollits per la periodista Paula Saldanha i el
fotògraf Roberto Werneck.

D’altra banda, CEG va col·laborar en la
restauració de l’antiga Casa de la Moneda de
Brasil, construïda entre 1858 i 1866, que alberga
l’Arxiu Nacional, el major centre de conservació
documental de l’Amèrica Llatina.

Responsabilitat social

45

Una gran 
tasca de 
difusió 

de l’art



Colòmbia

Gas Natural ESP, va rebre l’Ordre al Mèrit
Cultural, per la seva contribució al finançament 
de la cultura, el desenvolupament humà i el foment
de la creativitat a Colòmbia.

Continuant amb la seva aliança estratègica per
invertir en cultura, Gas Natural ESP i Chevron
Texaco van inaugurar a Bogotà la sèrie infantil
Chevron Texaco-Gas Natural Fernando Botero,
amb la finalitat que els nens colombians s’acostin 
a l’obra de l’artista.

També Gas Natural ESP va patrocinar la preestrena
de l’obra de teatre "Feliz nuevo siglo, Doctor
Freud", escrita per la mexicana Sabina Berman, 
i que va comptar amb l’assistència de presidents 
i gerents de les més importants empreses del país,
membres del govern i periodistes. Igualment, 
Gas Natural ESP va patrocinar la visita a Colòmbia
del Ballet Nacional de Mèxic.

Mèxic

Gas Natural México va patrocinar l’exposició
"Camino de la Lengua Castellana". La mostra,
celebrada al Museu Nacional de las Culturas de 
la Ciutat de Mèxic, reprodueix l’itinerari històric 
i cultural de la llengua castellana, des del seu
naixement, evolució i desenvolupament, fins a la
seva situació actual.

Gas Natural México, en col·laboració amb 
Repsol YPF, va patrocinar la gira pel territori
mexicà del Cor de Cambra Exaudi, de L’Havana.
La gira va formar part del programa Repsol YPF
per a la Música de l’Amèrica Llatina, que, des de
la seva posada en marxa, l’any 1998, ha comptat
amb el suport de la UNESCO.

Acció social
La responsabilitat social del Grup Gas Natural
sobre les àrees en les quals opera, és part
fonamental de la companyia. En aquest sentit,
l’acció social durant l’any 2002 ha estat centrada 
en projectes de col·laboració amb diverses entitats
de caràcter humanitari i en la protecció i millora
del medi ambient.

A Espanya, el Grup Gas Natural va col·laborar, 
al llarg de l’any 2002, com a membre del Patronat 
i en qualitat d’empresa fundadora, amb la
Fundació Privada Femarec, dedicada a la
integració laboral de persones discapacitades.

Igualment, el Grup va continuar recolzant la
Fundació de Lluita contra la Sida, i va patrocinar
la campanya anual de captació de voluntaris de la
Creu Roja.

Així mateix, va cooperar amb diverses
organitzacions humanitàries, participant en
diverses activitats d’assistència regular a col·lectius
desavaforits, i, ben en especial, en les relacionades
amb la infància. Per això, va apostar per
associacions com la Fundació Nido, Fundació Iris,
Fundació Paràlisi Cerebral, Metges del Món,
Fundació Pere Tarrés, així com diferents hospitals 
i col·legis.

En aquest sentit, el Grup va col·laborar amb la
societat mitjançant activitats diverses, com el
lliurament d’equips informàtics a les
organitzacions i entitats sense ànim de lucre que
proporcionen treball o formació a col·lectius
desafavorits, així com mitjançant el lliurament
d’obsequis promocionals o a través de la
instal·lació de sistemes de calefacció en escoles i
centres de formació.

Mereix una menció destacada l’especial atenció que
el Grup Gas Natural dedica als escolars mitjançant
el Programa Pedagògic "El gas natural i el medi
ambient". Durant l’any 2002, el Programa Pedagògic
es va realitzar en onze Comunitats Autònomes
espanyoles, xifra que es tradueix en més de 800
centres d’ensenyament i més de 63.000 alumnes.
Mitjançant el desenvolupament del programa, el
Grup va promoure el coneixement sobre el gas
natural, va difondre la cultura de l’ús racional
d’aquesta energia, en va divulgar els avantatges
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mediambientals i va proporcionar consells bàsics
sobre la seva correcta utilització. El programa va
comptar amb el suport de les conselleries d’Educació
i Medi Ambient de les diferents Comunitats
Autònomes i amb la col·laboració d’una empresa
externa especialitzada en programes pedagògics.

Així mateix, el Grup Gas Natural va desenvolupar
una intensa labor d’acció social en els diferents
països de l’Amèrica Llatina on és present:

Argentina

Gas Natural BAN, amb la col·laboració de la
Fundació Gas Natural, va continuar desenvolupant
el programa Primera Exportació, que proporciona
assessorament gratuït en matèria de comerç
exterior a les petites i mitjanes empreses (PIMES)
de l’Argentina per tal que puguin exportar els seus
productes. L’eix del programa consisteix en un
servei de consultoria ofert per especialistes que, des
dels centres d’atenció al client de Gas Natural BAN,
atenen PIMES o persones interessades de qualsevol
província d’Argentina. Aquest programa va rebre el
reconeixement de la Cambra de Diputats de la
Nació. 

Així mateix, davant de la greu crisi que està vivint
l’Argentina, durant l’any 2002, Gas Natural BAN

va posar en marxa el Programa de Voluntariat
Corporatiu "Energia Solidària", destinat a
promoure i formar grups de voluntaris entre els
seus empleats. D’aquesta manera, els empleats de
la companyia amb vocació solidària van poder
participar en diversos projectes agrupats segons
àrees d’interès i coneixements, participant en
diferents activitats com el "Programa de
capacitació en nutrició i soja", i altres accions 
com el lliurament de material escolar a l’inici de
curs i de joguines en dates nadalenques, tallers de
formació en electricitat, classes de suport escolar,
tallers de costura i l’hort comunitari.

A més, per desenvolupar el programa de
Voluntariat Corporatiu, Gas Natural BAN va assolir
diversos acords de col·laboració amb Cáritas
Argentina i Fundación Global.

D’altra banda, va continuar desenvolupant el
programa pedagògic "El Gas a l’Escola", adreçat
als alumnes de cinquè curs d’Educació General
Bàsica de Buenos Aires, en el que van participar
més de 65.000 alumnes.

Brasil

CEG i Ceg Rio, van col·laborar amb la Fundació
Jacqueline, fundada per la campiona olímpica que
li dóna nom, en un projecte adreçat a atendre prop
de 3.000 nens de 25 comunitats de les àrees més
desafavorides del Brasil.

Així mateix, a la comunitat de Morro dos Prazeres,
CEG i Ceg Rio van recolzar i incentivar el
programa "Metge de família", adreçat a
proporcionar atenció mèdica als nens de famílies
sense recursos.

D’altra banda, a la comunitat de Belford Roxo
(Nova Iguaçu) van recolzar un centre per
proporcionar aliments i assistència mèdica a nens
menors de vuit anys, i van crear una escola
informàtica amb ordinadors i impressores cedits
per CEG i Ceg Rio.
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També van donar ordinadors i mobiliari divers 
a tres escoles més d’informàtica a les zones més
desafavorides de Rio de Janeiro, i van
proporcionar formació als professors dels centres.

A més, CEG va col·laborar amb l’"Asociación
Nitoriense de Deficientes Físicos" (ANDEF), 
el propòsit de la qual és defensar i promoure drets
dels discapacitats físics a través de la generació de
treballs i de la promoció de la pràctica d’esports.

Gas Natural SPS va donar mantes a tres institucions
d’assistència a nens i adolescents. Així mateix, va
lliurar contenidors de brossa selectiva a la ciutat
d’Itu i va realitzar una donació al Cos de Bombers
per ajudar en la construcció de la nova seu de la
corporació.

Colòmbia

Gas Natural ESP i el Centre Colombià de
Responsabilitat Empresarial (CCRE) van segellar
una aliança estratègica per tal de mantenir una
comunicació més directa amb els ciutadans. 
A més, l’acord va permetre que 25.000 nens de
Bogotà es beneficiessin de la campanya educativa
del programa "Gas en las Escuelas" i dels
esdeveniments culturals que l’empresa porta als
barris, millorant l’esplaiament en diferents àrees 
de la ciutat.

Mèxic

La Fundación Javier Barrios Sierra, organisme
dedicat a l’estudi de sismes a la ciutat de Mèxic, 
i Gas Natural México, van signar un conveni de
col·laboració per al desenvolupament de mesures
innovadores i pioneres en matèria de seguretat 
i protecció contra terratrèmols.

Fundació Gas Natural
Al llarg de l’any 2002, la Fundació Gas Natural va
prosseguir desenvolupant un important programa
d’activitats, centrat en temes relacionats amb la
sensibilització, l’estudi i l’educació mediambiental.

En aquest sentit, es van celebrar quatre seminaris
de gestió ambiental a diferents Comunitats
Autònomes espanyoles.

Sota el lema "De Rio de Janeiro a Johannesburg", 
i amb la col·laboració del departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, i la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació
va celebrar, a la ciutat comtal, aquest seminari, amb
l’objectiu de commemorar el desè aniversari de la
llicenciatura en Ciències Ambientals de la
Universitat catalana.

Així mateix, la Fundació Gas Natural, en
col·laboració amb la conselleria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Madrid i amb el Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), 
va celebrar a Madrid el seminari titulat "La
contaminació atmosfèrica per partícules en
suspensió".

Igualment, dins de les activitats del programa
"Ciudad 21" de difusió de les Agendes 21 Locals
en els municipis andalusos, la Fundació, en
col·laboració amb la conselleria de Medi Ambient
de la Junta d’Andalusia, va organitzar a Granada 
el seminari sobre "La gestió sostenible de l’energia
a nivell municipal".

Finalment, la Fundació Gas Natural, en
col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient 
i l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, va
realitzar el segon seminari internacional sobre
canvi climàtic titulat "Reptes i possibilitats de
resposta de les empreses espanyoles davant del
canvi climàtic".
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Arran de la celebració d’aquest seminari, la
Fundació Gas Natural va realitzar dues
compareixences davant de les respectives
Comissions de Medi Ambient del Senat i del
Congrés dels Diputats, i en ambdues es va 
destacar la gran labor del Grup Gas Natural 
en temes mediambientals.

Per a la celebració dels quatre seminaris es van
elaborar 37 ponències, que apareixen publicades 
a la pàgina web de la Fundació i que mostren 
les intervencions d’especialistes nacionals i
estrangers.

De la mateixa manera, coincidint amb la 
celebració dels seminaris, la Fundació va
prosseguir desenvolupant la seva tasca de
divulgació mediambiental mitjançant l’elaboració
de les fitxes pedagògiques que es reparteixen 
amb les carpetes de documentació dels diferents
seminaris, i que resumeixen tota la informació
continguda en les ponències. L’any 2002, es va
elaborar una nova fitxa titulada "El canvi 
climàtic: causes humanes i alternatives de
mitigació".

D’altra banda, la Fundació Gas Natural, en
col·laboració amb la direcció de Màrqueting, 
va posar en marxa la iniciativa d’adjuntar fulls
informatius a les factures de consum de gas
enviades als clients del Grup Gas Natural. 
La labor divulgadora dels fulls es va centrar en 
els avantatges mediambientals del gas natural 
i de les centrals de cicle combinat, així com en
diversos consells per fomentar l’estalvi energètic 
a la llar.

La Fundació va patrocinar i finançar la reedició 
de l’estudi publicat per l’Institut per a la
Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) titulat
"Impactes ambientals de la producció elèctrica.
Anàlisi de cicle de vida de vuit tecnologies de
generació elèctrica".

D’altra banda, la Fundació va encarregar al 
Centre d’Economia Industrial la realització 
d’un estudi sobre "La reforma de la fiscalitat
aplicada a l’ús de gas natural en vehicles de
transport a Espanya". 
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Així mateix, dins del marc del conveni de
col·laboració entre la Fundació i el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
es va encarregar la realització d’un estudi sobre
"Degradació i protecció de sòls: situació actual 
i tendències. Línies d’actuació a Catalunya".

D’altra banda, la Fundació va patrocinar
l’exposició "Ciudad Viva", organitzada per la
Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat 
de Madrid i la Fundació d’Investigació i
Desenvolupament Ambiental (FIDA). Es tracta
d’una mostra itinerant, que ja s’ha exhibit en els
principals municipis madrilenys, i que en els
propers dos anys recorrerà nombrosos punts 
de la Comunitat

En el marc dels cursos d’estiu de El Escorial, la
Fundació va patrocinar la celebració d’un seminari
sobre la serralada de Guadarrama, organitzat per
les conselleries de Medi Ambient de la Comunitat
de Madrid i de la Junta de Castella i Lleó i la
Fundació FIDA.

En un altre ordre de coses, la Fundació va arribar a
un acord amb el Portal Informàtic "Ambientum",
per realitzar un patrocini adreçat als Ajuntaments
espanyols. Un total de 500 ajuntaments de
diferents punts d’Espanya, amb població de més
de 2.000 habitants, van rebre gratuïtament
informació actualitzada sobre la legislació
ambiental europea, espanyola i autonòmica.

Igualment, es va posar en marxa la pàgina web
de la Fundació Gas Natural, dins de la pròpia web
del Grup, des de la qual es poden consultar les
diferents matèries en les quals treballa la Fundació.

A més, la web fa possible la inscripció electrònica
als seminaris i la divulgació d’informació sobre les
activitats que organitza.

Seguint la línia de cooperació entre la Fundació 
i els governs autonòmics, el president del Grup
Gas Natural, Antoni Brufau, i el conseller de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
Ramon Espadaler, van signar a Barcelona un
conveni de col·laboració conjunta en temes
relacionats amb el medi ambient.

En aquest sentit, es va dotar de contingut els
convenis que van ser signats durant el primer any
d’activitat de la Fundació. D’aquesta manera, 
es va acordar impulsar accions de col·laboració 
de la Fundació en el programa de Parcs Naturals
que promou la Junta de Castella i Lleó.

Així mateix, el Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) i la Fundació Gas Natural 
van signar un conveni amb l’objectiu de
col·laborar conjuntament, tant en els seminaris,
com en els diferents projectes d’investigació que
promou la Fundació.

La Fundació també va continuar una línia de
cooperació amb els ajuntaments de les grans
ciutats espanyoles. En conseqüència, es va obrir
una via de col·laboració amb l’Ajuntament de La
Coruña i es va organitzar el seminari sobre "Bones
pràctiques ambientals a les ciutats del segle XXI".

Igualment, la Fundació va iniciar una col·laboració
amb l’Ajuntament de Vigo, centrada en la
participació conjunta en l’Agència de l’Energia 
de Vigo.



Activitats internacionals

En l’àmbit internacional, i al llarg de tot l’any
2002, la Fundació Gas Natural va desenvolupar
nombroses activitats amb el principal objectiu de
contribuir a la sensibilització i educació en la
protecció del medi ambient, fent un especial èmfasi
en els problemes i solucions relacionats amb el
medi ambient i l’energia. Les principals activitats
van ser les següents:

Gas Natural BAN, amb la col·laboració de la
Fundació Gas Natural, va continuar
desenvolupant el Programa "Primera Exportació",
amb l’objectiu d’assessorar gratuïtament en
matèria de comerç exterior les petites i mitjanes
empreses argentines. 

Aquest programa va rebre del Govern argentí el
premi a la iniciativa en la promoció d’exportacions.

Així mateix, la Fundació i Gas Natural BAN van
patrocinar el programa "Solidaritat Energètica",
adreçat al treball solidari i voluntari dels empleats
de Gas Natural BAN en l’àmbit de l’educació
infantil i d’ajut a les persones grans.

El "Programa de Postgraduats" del Fòrum
Llatinoamericà de Ciències Ambientals
(FLACAM), va continuar ajudant en la titulació de
postgraduats argentins en estudis relacionats amb el
medi ambient i el desenvolupament sostenible.

A Colòmbia, es va signar un conveni amb la
secretaria d’Educació del Govern de Colòmbia 
per al desenvolupament del programa "Gas en 
las Escuelas", que va fer possible l’execució del
projecte "Jardín Botánico de Bogotá", pel qual 
un total de 25.000 nens van anar al parc per rebre
les lliçons del programa "Gas en las Escuelas".
També va permetre el desenvolupament del
programa "Pequeños científicos", adreçat al
desenvolupament científic d’estudiants de primària
en temes mediambientals i de ciències naturals.

Per completar el programa, es va acordar la
formació de 800 professors en temes relacionats
amb els processos energètics i el gas natural.
Finalment, es va dotar de laboratoris de ciències
naturals i es va procedir a la realització del "Foro
Distrital de Ciencias", un espai de participació per
compartir experiències innovadors en el camp de
les ciències i per aportar millores en la qualitat de
l’educació a Bogotà.

La Fundació Gas Natural va signar a Mèxic el
conveni que permetrà el condicionament del Parc
Ecològic Nevado de Toluca.

Finalment, la Fundació va continuar donant suport
al Centre de Formació de Nens Autistes del
Marroc. Després de la inauguració oficial del
centre, construït gràcies a l’ajut de la Fundació, es
va acordar formar a Espanya quatre professors del
centre escolar marroquí.
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Creació de riquesa

Així mateix, aquesta xifra inclou el resultat
corresponent al subgrup Enagás (Enagás,
Gasoducto Al-Andalus i Gasoducto de
Extremadura) per integració global fins al 30 
de juny de 2002 i, a partir d’aquesta data, els
resultats per la participació del Grup Gas Natural
(40,9%) es consoliden per posada en equivalència,
incorporant també els resultats de les filials
portugueses d’Enagás (Gasoducto Campo 
Maior-Leiria-Braga i Gasoducto Braga-Tui). 

El resultat operatiu brut (Ebitda) va assolir els
1.366 milions d’euros l’any 2002. Aquesta xifra
representa un descens del 7,9% respecte a
l’exercici anterior, a causa principalment del canvi
de mètode de consolidació d’Enagás, així com a
l’impacte de la devaluació del pes en les operacions
a l’Argentina.

L’Ebitda ajustat, és a dir, sense tenir en compte 
les particularitats comentades, així com les
variacions en el perímetre de consolidació després
de l’adquisició de participacions addicionals en les
societats brasileres i colombianes, i el canvi del
mètode de consolidació de les participacions en 
les societats EMPL i Metragaz, hagués assolit els
1.102,5 milions d’euros, un 2% superior a l’Ebitda
també ajustat de l’exercici anterior.

El Grup Gas Natural va obtenir un resultat net de 805,9 milions d’euros durant l’any 2002, xifra que
representa un creixement del 41% respecte a l’obtingut l’any 2001. Aquest resultat es situaria al nivell 
de l’exercici anterior si no es tinguessin en compte les plusvàlues netes obtingudes durant l’any 2002 
per la venda de les participacions a Enagás i a Gas Natural México, ni els corresponents efectes en el
resultat net a causa dels canvis en aquestes participacions.
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Valor per als accionistes
Gas Natural SDG té estructura de societat anònima 
i els seus accionistes més importants són 
"la Caixa" (29%) i Repsol YPF, (24%). Un altre
accionista destacat de la companyia és Holding 
de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S. A.
(Hisusa) (5%). Segons les dades obtingudes 
durant la darrera Junta General Extraordinària
d’Accionistes, a prop de 39.000 accionistes
completen el capital social de la companyia.

El capital social de Gas Natural SDG està
representat per 447.776.028 accions d’un euro de
valor nominal cada una. Les accions es negocien
mitjançant el mercat continu espanyol amb el codi
GAS i formen part de l’índex Ibex 35.

Les accions de Gas Natural SDG també formen part
dels índexs FTSE Eurotop 300 i Dow Jones Stoxx
600, amb una ponderació del 0,12%, i en particular
de l’índex Dow Jones Stoxx Utilities, amb una
ponderació del 2,26%.

A més, Gas Natural SDG és l’única multiutility
espanyola inclosa a l’índex FTSE4Good ("Footsie
for Good"), que inclou les companyies europees
amb més compromís en l’àmbit de la
responsabilitat social corporativa.

Un dels principals objectius del Grup Gas Natural
és la creació de valor, d’una manera sostinguda, 
per a tots els seus accionistes. Per això, el Grup
Gas Natural centra els seus esforços a consolidar 
el seu potencial de creixement i rendibilitat, 
i proporcionar un dividend adequat a tots els 
seus accionistes.

L’any 2002 va continuar sent un any difícil per 
a les borses mundials, a causa de la desacceleració
econòmica, la incertesa a l’Amèrica Llatina i els
escàndols financers que van minar la confiança 
dels inversors.

Creació de riquesa
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Estructura accionarial de Gas Natural SDG

Inversors institucionals
a Espanya: 13%

Inversors minoristes
a Espanya: 6%

Repsol YPF: 24%

Inversors institucionals
internacionals: 23%

Hisusa: 5%

“la Caixa”: 29%

Principals magnituds econòmiques

(Milions d’euros) 2002 2001 %

Import net de la xifra de negocis 5.267,9 5.530,6 (4,7)

Ebitda 1.366,0 1.483,9 (7,9)

Resultat operatiu (Ebit) 906,7 1.018,6 (11,0)

Resultat net 805,9 570,9 41,2

Cash flow 909,5 1.003,8 (9,4)

Nombre mitjà d’accions (en milions) 447,8 447,8 —

Ebitda per acció (€) 3,1 3,3 (7,9)

Resultat net per acció (€) 1,8 1,3 41,2

Cash flow per acció (€) 2,0 2,2 (9,4)

Inversions 1.067,0 1.011,9 5,4

Deute financer net (el 31/12) 1.627,0 3.676,6 (55,7)



Com a conseqüència de tot això, l’Ibex 35 va
tancar amb pèrdues per tercer any consecutiu, 
amb un descens del 23,1% respecte a l’any
anterior. Les accions de Gas Natural SDG van
registrar un més bon comportament relatiu,
respecte a l’Ibex 35 així com en comparació amb 
el sector d’utilities, i van acabar l’exercici a un preu
de 18,07 euros, amb un descens del 3,4%. El
màxim anual es va registrar el 8 de maig, quan les
accions van assolir un preu de 19,50 euros, i el
mínim anual el 24 de juliol, amb un preu de 15,37
euros.

La capitalització borsària de Gas Natural SDG el 
30 de desembre de 2002 era de 8.901 milions
d’euros, xifra que equival al novè lloc en el
rànquing de capitalització de les empreses de 
l’Ibex 35.

D’altra banda, durant l’any 2002, Gas Natural SDG

va incrementar un any més el dividend, que va
passar de 0,33 euros per acció l’any 2001, a 0,40
euros per acció l’any 2002.

Pel que fa a les accions de Gas Natural BAN, la
distribuïdora del Grup Gas Natural a l’Argentina,
van tancar l’exercici a 0,73 pesos, xifra que
representa una pèrdua del 34% respecte a l’exercici
anterior.

El màxim anual de les accions de Gas Natural BAN

fou d’1,42 pesos, i el mínim anual de 0,38 pesos. 
El nombre d’accions de la distribuïdora argentina
negociades durant l’any 2002 fou de 20,5 milions.
D’altra banda, l’índex Merval, representatiu de la
Borsa de Buenos Aires, va tancar amb un guany
del 78%.
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Principals magnituds físiques

2002 2001 %

Vendes de gas (GWh) 312.387 276.327 13,0

Comercialització de tarifa a Espanya 88.693 111.216 (20,3)

Comercialització lliure a Espanya 84.521 65.428 29,2

Trading 61.496 32.933 86,7

Amèrica Llatina 77.506 66.750 16,1

Itàlia 171 — —

Transport de gas/ATR (GWh) 126.820 90.159 40,7

Espanya (1) 45.298 15.422 —

Portugal 30.723 25.963 18,3

Amèrica Llatina 50.799 48.774 4,2

Xarxa de distribució de gas (km) 79.574 73.895 7,7

Espanya 31.648 28.829 9,8

Amèrica Llatina 47.926 45.066 6,3

Increment en clients de gas, en milers 567 548 3,5

Espanya 287 301 (4,7)

Amèrica Llatina 280 247 13,4

Clients de gas, en milers (el 31-12) 8.105 7.538 7,5

Espanya 4.196 3.910 7,3

Amèrica Llatina 3.909 3.628 7,7

Contractes per clients a Espanya (el 31-12) 1,2 1,1 —

(1) Per a una adequada comparació entre períodes, les magnituds de l’exercici 2001 i del primer semestre de 2002 corresponents a
Enagás no s’han inclòs.



Valor per als clients
Durant l’any 2002, la xifra de clients del Grup 
Gas Natural es va incrementar amb 567.000 nous
contractes, per la qual cosa actualment supera els
8,1 milions de clients de gas, 4,2 milions a Espanya
i 3,9 milions a l’Amèrica Llatina.

Indicadors de satisfacció dels clients

Un dels objectius principals del Grup Gas Natural
és proporcionar uns productes i serveis excel·lents
a tots els seus clients en tots els països en els que
opera, i contribuir a millorar la seva qualitat de
vida.

Per això, el Grup Gas Natural ha posat en marxa
diversos mecanismes de control que permeten
conèixer el nivell de satisfacció dels seus clients i
tenir en compte les seves opinions i suggeriments,
per tal d’introduir els canvis i les millores
necessàries per adaptar-se permanentment a les
seves necessitats.

L’obtenció de dades quantitatives mitjançant
enquestes d’opinió i estudis periòdics, es
complementa amb la realització de grups de treball
per a la millora d’aspectes específics de determinats
serveis de la companyia.

Durant l’any 2002, el Grup Gas Natural va
realitzar més de 71.000 enquestes d’opinió entre
els seus clients residencials, per tal d’obtenir un
mesurament continu del seu grau de satisfacció
amb els serveis prestats, així com dels principals
motius d’insatisfacció i dels suggeriments de
millora.

Aquestes enquestes, que es fan mensualment,
consideren indicadors relatius els diferents serveis
que proporcionen les empreses del Grup 
Gas Natural, i ofereixen uns resultats favorables, 

ja que s’hi observa un procés de millora contínua
en els nivells de satisfacció dels clients, en un
entorn cada cop més exigent, a causa del procés 
de liberalització del sector.

Els índexs de satisfacció obtinguts serveixen de
base per establir objectius de qualitat de servei,
tant a les unitats operatives de Gas Natural com
per als proveïdors d’operació en contacte amb 
els clients.

Així mateix, el Grup Gas Natural disposa d’un
sistema de mesurament específic per als clients
industrials i els clients de gran consum de 
Gas Natural Comercializadora, per avaluar el seu
nivell de satisfacció i identificar potencials àrees 
de millora.

Creació de riquesa
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Evolució de la Qualitat de Servei de Gas Natural
i de la imatge de la companyia
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Valor per als proveïdors 
i les empreses
col·laboradores
El Grup Gas Natural considera que els seus
proveïdors i empreses col·laboradores exerceixen
un paper essencial per proporcionar uns productes
i serveis de qualitat a tots els seus clients. Per això,
manté una relació permanent amb tots aquells
professionals i empreses que col·laboren amb les
diferents companyies del Grup, per proporcionar
una millor qualitat de vida i un valor afegit als seus
clients.

Així mateix, el Grup Gas Natural exigeix als 
seus proveïdors i empreses col·laboradores un
sistema que garanteixi l’acompliment continuat
dels requisits de qualitats establerts per a aquells
productes o serveis que li subministren.

Aquest requisit es complementa amb la realització
de controls sistemàtics i el seguiment mitjançant
eines informàtiques adequades, com ara el Sistema
d’Informació de Qualitat. Aquests controls
permeten comprovar la qualitat dels serveis
proporcionats per les empreses que col·laboren
amb el Grup Gas Natural en el desenvolupament

de diferents activitats i, molt en especial, 
d’aquelles que treballen en contacte directe amb
els clients del Grup i en l’execució de les xarxes 
de distribució.

Un altre aspecte important és assegurar que el
personal de les empreses col·laboradores compti
amb l’adequada formació i motivació per fer les
seves activitats. En aquesta línia, el Grup 
Gas Natural comprova que les empreses
contractistes i col·laboradores disposin de persones
adequadament formades i qualificades, abans 
de formalitzar una subcontractació d’activitats.

D’altra banda, durant l’any 2002, es va posar en
marxa el "Portal de l’Instal·lador", amb 
l’objectiu que esdevingui un portal de referència 
a Internet per a la prestació de serveis a empreses 
i professionals d’aquest sector, que exerceixen 
una activitat fonamental per al desenvolupament 
de l’estratègia de creixement del Grup 
Gas Natural.

Així mateix, el Grup Gas Natural ha posat 
en marxa una extranet per a proveïdors, 
mitjançant la qual els proporciona l’accés a 
tota la informació destacada que necessitin per 
a les seves activitats.
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Qualitat de Servei
Resultats mercat residencial per processos

Processos 2002 2001

Calefacció 8,3 8,2

Urgències 8,2 8,2

Inspecció - Revisió 8,2 8,1

Centres del Gas 8,1 8,1

Venda de gasodomèstics 8,0 8,1

Nous clients (nova edificació) 8,0 8,0

Servei Manteniment Llar - Inspecció preventiva 8,0 8,0

Qualitat de Servei Gas Natural 8,0 7,9

Atenció telefònica 8,0 7,9

Nous clients (finca habitada) 7,9 7,7

Facturació 7,7 7,7

Lectures 7,5 7,5

Servei Manteniment Llar - Emergències 7,5 7,4

Valoració de 0 a 10



Valor per a les societats
en les quals opera
Les inversions del Grup Gas Natural durant l’any
2002 van assolir els 1.067 milions d’euros, 858,1
milions d’euros de les quals es van destinar a
inversions materials.

El percentatge més alt de les inversions materials,
un 52%, es va destinar a continuar ampliant la
xarxa de distribució de gas natural a Espanya, 
amb més de 2.800 quilòmetres de nova
construcció, que van permetre dur el gas natural 
a més de 280.000 nous clients.

Així mateix, es va destinar un 34,5% de les
inversions materials a la construcció de noves
centrals de generació elèctrica de cicle combinat,
que tenen un menor impacte ambiental que les
centrals convencionals, i contribuiran a garantir 
el subministrament d’electricitat a Espanya 
durant els propers anys.

D’altra banda, durant l’any 2002 es van destinar
12,2 milions d’euros a l’ampliació de la capacitat
del gasoducte Magrib-Europa, amb l’objectiu de
garantir els proveïments de gas natural per cobrir
l’increment de la demanda prevista durant els
propers anys a Espanya.

Les inversions materials del Grup Gas Natural 
a l’Amèrica Llatina van assolir una xifra de 111
milions d’euros, i es van destinar principalment 
a l’ampliació de la xarxa de distribució del Grup 
a Mèxic, amb més de 1.200 quilòmetres de noves
xarxes, i al desenvolupament de les xarxes de
distribució a l’Argentina, Brasil i Colòmbia.

Creació de riquesa
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Comunicació amb 
les parts interessades

El Grup Gas Natural considera que el seu
compromís amb la societat implica mantenir 
una comunicació permanent amb les diferents
parts interessades en l’activitat i gestió de la
companyia.

En aquest sentit, el Grup Gas Natural dedica una
especial atenció a la seva relació amb els principals
grups interessats en la marxa de l’empresa:

• Accionistes i inversors
• Clients
• Proveïdors
• Empleats
• Administracions Públiques
• Organitzacions socials i mediambientals
• Societat en general

Per tal de garantir que s’atenguin correctament 
les seves demandes d’informació, el Grup 
Gas Natural disposa de diferents canals de
comunicació que estan en permanent
desenvolupament i evolució.

Centres d’atenció al client

El Grup Gas Natural disposa d’una àmplia xarxa
comercial a Espanya i l’Amèrica Llatina, que
compta amb centres propis, així com centres
franquiciats i associats, mitjançant els quals pot
prestar una atenció personalitzada a tots els seus
clients.

Telèfon gratuït

Així mateix, el Grup Gas Natural posa a
disposició del seus clients un servei telefònic
gratuït d’atenció permanent, que els permet
resoldre qualsevol dubte relacionat amb els seus
productes i serveis, o demanar la informació 
que necessitin.

Internet

D’altra banda, el Grup Gas Natural continua
potenciant la seva àrea de e-Business, amb
l’objectiu de facilitar la relació i comunicació 
entre diferents col·lectius, mitjançant una
tecnologia àgil, econòmica i d’accés global, 
i mitjançant la creació d’espais especialitzats 
de contacte i interacció.

Un d’aquests espais és el "Portal Gas Natural",
www.gasnatural.com, que facilita la relació amb 
els clients, i permet una gestió àgil de tota la
informació relacionada amb els productes 
i serveis que ofereix el Grup Gas Natural a
Espanya.

Durant l’any 2002, també es va millorar la
presentació i l’estil de la web corporativa, adreçada
principalment a inversors i mitjans de
comunicació, i a finals d’any es va realitzar el
llançament de l’Activitat Educativa que permet
suportar, a través d’Internet, les accions formatives
que el Grup realitza amb els centres
d’Ensenyament Secundari Obligatori.

El Grup Gas Natural també va impulsar la creació
del Portal de l’Instal·lador, que té com a objectiu
constituir-se en el portal de referència a Internet



per a la prestació de servis a professionals i
empreses instal·ladores relacionades amb el sector
energètic i de serveis.

Així mateix, va continuar avançant en el
desenvolupament de diverses actuacions en l’àrea
de e-sourcing, o de relació amb els proveïdors,
mitjançant plataformes de subhastes de compres
on line i extranet de proveïdors.

D’altra banda, el Grup va posar en marxa el seu
propi portal corporatiu intern, els objectius bàsics
del qual són facilitar la comunicació entres totes
les persones que integren el Grup i construir un
espai de treball comú, amb la consegüent millora
de costos i eficiència.

Igualment, va posar en marxa diverses iniciatives
que culminaran al llarg de 2003, com són la creació
d’un espai per a PIMES, el desenvolupament d’una
web per a grans clients, un Portal de Proveïdors, 
i el llançament d’un Portal per a la seva filial 
Gas Natural México.

Informes anuals

El Grup Gas Natural publica periòdicament els
informes següents:

• Informe Anual
• Memòria de Sostenibilitat
• Memòria de la Fundació Gas Natural

Tota aquesta informació es distribueix durant la
Junta General d’Accionistes, i està a disposició 
de qualsevol persona interessada que la sol·liciti.

Revista interna

El Grup Gas Natural edita trimestralment una
revista adreçada fonamentalment al seus empleats,
amb una tirada de 10.000 exemplars, que també
distribueix entre diversos grups interessats en les
activitats de la companyia.

Reunions amb associacions

D’altra banda, el Grup Gas Natural organitza
periòdicament reunions amb diferents col·lectius,
com ara associacions d’usuaris i consumidors,
organitzacions ecologistes i associacions de veïns
de les zones on són presents les diferents empreses
del Grup, per intercanviar experiències i explicar
les novetats del sector.

Mitjans de comunicació

Així mateix, el Grup Gas Natural considera que
les empreses ben gestionades són transparents. 
Per això, posa a disposició dels professionals de
tots els mitjans de comunicació informació
actualitzada sobre les activitats de la companyia, 
i informa permanentment de les notícies que es
generen en l’àmbit del Grup a través de la seva
Direcció Corporativa de Relacions Externes.

Relacions amb els inversors

El Grup Gas Natural també dedica una especial
atenció a mantenir una comunicació fluïda i
permanent amb els accionistes i inversors. A part
de la Junta General d’Accionistes, que constitueix
l’esdeveniment anual més important en relació
amb els accionistes, la companyia compta amb un
equip de relacions amb els inversors i analistes,
que atén de forma personalitzada i individualitzada
les seves peticions d’informació i els aclariments
demanats.

D’altra banda, el Grup Gas Natural realitza
reunions periòdiques amb analistes i inversors
internacionals, i, cada vegada que es presenten
resultats trimestrals, es fa una "conference call" 
per als analistes i inversors, atesa pel conseller
delegat.

Comunicació amb les parts interessades
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Sobre aquesta Memòria

L’elaboració d’aquesta memòria està basada en 
els requisits de la guia 2002 de Global Reporting
Initiative (GRI), adaptant-los a l’organització 
i característiques del Grup Gas Natural.

Aquesta Memòria de Sostenibilitat contempla les
activitats de les empreses del Grup Gas Natural,
tant a Espanya com a l’Amèrica Llatina, que es
tenen en compte dins del perímetre de
consolidació de l’informe de comptes anuals del
Grup Gas Natural.

La informació que s’hi mostra es refereix a les
activitats realitzades pel Grup Gas Natural durant
l’exercici 2002.

Gas Natural SDG publica periòdicament l’Informe
Anual, la Memòria de Sostenibilitat i una revista
trimestral amb informacions sobre el Grup 
Gas Natural. A més disposa d’una web a Internet
(www.gasnatural.com) amb informació
actualitzada de la companyia.

Per a qualsevol comentari sobre aquesta Memòria
de Sostenibilitat del Grup Gas Natural us podeu
posar en contacte amb:

Gas Natural SDG

Publicacions i Comunicació
Tel. 91 589 65 35
e-mail: natural@gasnatural.com
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