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Magnituds bàsiques

ROACE (1)

2007 17,7%

2006 14,5%

2007 16,4%

2006 15,4%

(1) Benefici d’explotació/Capital d’explotació mitjà (Immobilitzat
material i immaterial net-Ingressos a distribuir lligats a
l’immobilitzat+Altre immobilitzat+Fons de comerç+Fons de 
maniobra no financer).

Endeutament (3)

2007 36,5%

2006 33,9%

(3) Deute financer net/(Deute financer net+Patrimoni).

Deute net/Ebitda (4)

2007 1,5x

2006 1,6x

(4) El deute financer net s’ha ajustat minorant el deute contret en
l’adquisició dels actius a Mèxic el 31 de desembre de 2007.

Ebitda/Resultat financer net

2007 10,1x

2006 7,2x

PER

2007 18,7x

2006 15,7x

ROE (2)

(2) Benefici després d’impostos/Patrimoni mitjà.
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Explotació

2007 2006 %

Subministrament de gas (GWh) 292.730 294.451 (0,6)
Transport de gas/EMPL (GWh) 124.150 129.499 (4,1)
Punts de subministrament de gas (en milers) 11.115 10.662 4,2
Xarxa de distribució de gas (km) 109.759 104.528 5,0
Energia elèctrica produïda (GWh) 18.700 19.514 (4,2)
Contractes per client Espanya 1,37 1,43 (4,2)

Personal

2007 2006 %

Nombre d’empleats 6.699 6.686 0,2

Financer (milions d’euros)

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 10.093,0 10.348,3 (2,5)
Benefici operatiu brut (Ebitda) 2.276,6 1.912,4 19,0
Beneficis d’explotació 1.567,0 1.263,1 24,1
Inversions totals 2.323,0 1.163,9 99,6
Benefici atribuïble al Grup 959,4 854,5 12,3

Dades per acció (euros/acció)

2007 2006 %

Cotització el 31 de desembre 40,02 29,99 33,4
Valor comptable 14,35 13,39 7,2
Benefici 2,14 1,91 12,3
Dividend 1,14 0,98 16,3



És una satisfacció presentar-los els excel·lents

resultats que ha aconseguit el nostre Grup. Les

magnituds corresponents a l’exercici 2007 han

seguit la tendència de fort i sostingut creixement

que caracteritza la marxa del Grup Gas Natural

durant els darrers anys. Un cop més s’han obtingut

rècords històrics, conseqüència de l’eficient 

gestió desenvolupada en els diferents negocis 

i àrees d’activitat.

Amb la inauguració de la nostra seu social per part

de Ses Majestats els Reis el 24 de gener d’aquest

any 2008, simbolitzem l’inici d’una nova etapa.

Quatre dies després, l’empresa va celebrar els seus

165 anys. Són dues fites destacades de la història

de la companyia, que sempre ha estat unida al

desenvolupament de la indústria del gas i al de tot

el sector energètic espanyol. Una història

caracteritzada pel treball al servei del progrés i el

benestar de tots els nostres clients a Espanya, a

Europa i a l’Amèrica Llatina.

Senyores i Senyors
Accionistes,

Per impulsar el creixement en la línia de

rendibilitat i eficiència que ens hem proposat,

durant el mes de novembre vam presentar el

nostre Pla Estratègic per al període 2008–2012.

Amb unes inversions netes previstes de l’ordre

dels 12.000 milions d’euros, els seus objectius

són situar el Grup Gas Natural com a líder mundial

en distribució de gas, líder mundial en eficiència a

la Península Ibèrica i a l’Amèrica Llatina, tercera

utility en l’àmbit peninsular i ser, a nivell

internacional, entre els primers operadors de gas

natural liquat i de cicles combinats.

Per aconseguir-ho actuarem mitjançant quatre eixos

bàsics: consolidar la posició actual del Grup a

Espanya, Itàlia i Amèrica Llatina; integrar-nos

verticalment en upstream & midstream; exportar el

nostre model de negoci a altres mercats de la

conca atlàntica i mediterrània; i posar un èmfasi

continuat en l’eficiència.

Com poden comprovar, ens proposem continuar

creixent i aportant valor als nostres accionistes. En

aquest sentit, els excel·lents resultats obtinguts

durant l’exercici de 2007, avalen la fermesa del

nostre avenç cap a l’horitzó 2012.

El benefici net consolidat va assolir els 

959 milions d’euros, amb un creixement del 12,3%

respecte al de 2006. El resultat operatiu brut

(Ebitda), amb 2.277 milions d’euros, va augmentar

en un 19% la xifra de l’any anterior, essent les

inversions materials de 1.148 milions d’euros, un

8,6% més altes que les de 2006. La xifra de clients

de distribució de gas va superar els 11,1 milions i la

longitud de les xarxes va arribar a prop dels 

110.000 km.
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Carta del  President

Totes aquestes són xifres veritablement importants,

que a més de reafirmar el model de negoci del Grup,

i el compromís amb els seus accionistes, permeten

incrementar el dividend en un 16,3% i augmentar el

pay-out en el rang del 52-55% l’any 2008.

Per acabar aquest breu resum dels resultats de

2007, vull destacar-los especialment que durant

aquest exercici s’ha realitzat la més important

compra d’actius en tota la història de la companyia

i que també significa la nostra entrada en el

negoci elèctric de Mèxic.

Mitjançant l’adquisició de cinc centrals de cicle

combinat i d’un gasoducte, el nostre Grup compta

en aquest país amb un total de 2.233 MW de

potència instal·lada, i ha esdevingut l’operador

privat més gran del sector energètic de Mèxic i

únic operador conjunt de gas i electricitat. Tot això

demostra, un cop més, tant la fermesa de les

nostres inversions en el sector energètic mexicà,

com el compromís de la nostra expansió a

l’Amèrica Llatina.

Senyores i Senyors Accionistes, els resultats que

avui els presentem només han estat possibles

gràcies a la professionalitat i l’alt esperit de

superació del nostre equip humà, al que, un cop

més des d’aquestes línies, vull agrair el seu esforç,

dedicació i elevada capacitat d’adaptació als

canviants entorns del sector energètic.

La brillant trajectòria de la nostra empresa és, per

tant, el millor estímul per aconseguir els nostres

objectius de creixement, així com la nostra millor

guia per continuar avançant pel camí de l’eficiència,

de la millora contínua, de la responsabilitat

corporativa i del desenvolupament sostenible.

Salvador Gabarró i Serra

President del Consell d’Administració
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• Gas Natural Andalucía i l’Ajuntament de Lucena

(Còrdova) subscriuen dos convenis de

col·laboració pels quals la companyia

subministrarà gas natural a més de 175 nous

habitatges de protecció oficial que Suelo y

Vivienda de Lucena, S.A. (SUVILUSA) va a

construir a diverses zones del municipi cordovès. 

• Gas Natural Castilla y León inicia el

subministrament al municipi palentí de Fuentes

de Valdepero. 

• Gas Natural Cegas i la Generalitat Valenciana

firmen un acord per contribuir a la divulgació dels

ajuts existents per a la rehabilitació d’edificis i

habitatges de la regió. 

• Gas Navarra i l’Ajuntament d’Arbizu (Navarra)

subscriuen un conveni de col·laboració per portar

el gas natural al municipi i col·laborar en la

transformació de les instal·lacions dels centres

municipals per al consum de gas natural. 

• Gas Natural Cegas inicia el subministrament a la

localitat valenciana de Guadassuar. 

• Gas Galicia firma un conveni de col·laboració amb

la Fundació Meniños pel qual la companyia gasista

contribuirà amb 5.000 euros per recolzar les

activitats que aquesta ONG realitza amb nens i

jove que viuen en situació de dificultat social. 

• El Grup Gas Natural apareix, un any més, entre

les 50 empreses preferides pels estudiants

universitaris per desenvolupar-hi la seva carrera

professional, segons es desprèn de l’estudi anual

de la Fundació Know How per al

desenvolupament directiu sobre les preferències

professionals dels universitaris. 

Fets més significatius 
de l’any 

Primer trimestre

• La Fundació Gas Natural i la Generalitat Valenciana

presenten un material pedagògic, de caràcter

divulgatiu i didàctic, sobre “La qualitat de l’aire a

la Comunitat Valenciana”, que descriu els factors

que provoquen la contaminació atmosfèrica i els

seus efectes. 

• El Grup Gas Natural inicia les obres de

construcció de l’eix San Javier-Balsicas-Torre

Pacheco-Roldán-Múrcia, una important

infraestructura que consta d’un eix de 47,3 km 

i de prop de 240 km de xarxes de distribució. 

• La companyia presenta en el Fòrum de Reputació

Corporativa (fRC) la seva participació a la campanya

de comunicació "2015: Un món millor per a Joana",

que promou els vuit Objectius de Desenvolupament

del Milenni, assenyalats per l’ONU per millorar la

qualitat de vida global l’any 2015. 
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Fets més s ignif icat ius de l ’any 

• La Fundació Gas Natural, la Conselleria de Medi

Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat

de Madrid i el Col·legi Professional

d’Administradors de Finques de Madrid organitzen

el seminari sobre gestió ambiental "L’eficiència

energètica en els edificis: una guia per als

administradors de finques", durant el qual es

presenta la “Guia de l’eficiència energètica per als

administradors de finques”. 

• Gas Natural Soluciones i l’Ajuntament de Berriozar

(Navarra) firmen un acord per utilitzar de forma

eficient l’energia a les instal·lacions municipals

d’aquesta localitat. 

• El director general de Negocis Minoristes del

Grup Gas Natural, Josep Moragas, i el director

general de Consum de Castella-La Manxa, Jesús

Montalvo, firmen l’adhesió de Gas Natural

Servicios a la Junta Arbitral de Consum de

Castella-La Manxa, fet que converteix la

companyia en la primera gran empresa de serveis

en incorporar-se a la Junta Arbitral de Consum

d’aquesta comunitat autònoma. 

• Gas Natural Coruña patrocina, per segon any

consecutiu, un concert de l’Orquestra Jove de la

Simfònica de Galícia (JOSG), un projecte educatiu

de l’Orquestra Simfònica de Galícia, el principal

objectiu de la qual és integrar joves músics en el

món professional. 

• La Fundació Gas Natural presenta l’estudi

"Qualitat de l’aire, salut i trànsit rodat", en el marc

d’un seminari organitzat per aquesta entitat en

col·laboració amb la Generalitat i l’Ajuntament de

Barcelona, per debatre diferents propostes

encaminades a la reducció de la contaminació

urbana derivada del trànsit de vehicles. 

• Gas Natural Cegas presenta el projecte de

gasificació del barri de Corea de la ciutat

valenciana de Gandia. 

• El director general de Gas Natural Cegas, Enric

Argelich, presenta la pròxima arribada del

subministrament de gas natural al municipi

alacantí de El Campello. 

• Gas Natural SDG firma un conveni de col·laboració

amb l’Ajuntament de Campllong per portar el

subministrament de gas natural al polígon

industrial Les Ferreries, del municipi gironí i, més

endavant, a la resta de la localitat. 
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• El Grup Gas Natural presenta l’inici de l’activitat

comercial a la localitat gaditana d’Algesires. 

• El Grup Gas Natural sincronitza a la xarxa elèctrica

nacional la primera de les dues unitats de

generació, de 400 MW, de la seva instal·lació 

La Plana del Vent (Tarragona). 

• Representants de Gas Natural Cegas i de Gas

Natural Comercial a València sud presenten als

veïns de Guadassuar els avantatges que el gas

natural pot oferir-los després de la seva recent

arribada a aquesta localitat valenciana. 

• Gas Natural Andalucía inicia la seva activitat a

Antequera (Màlaga). 

• El Grup Gas Natural presenta el projecte de

gasificació al municipi de Gelsa (Saragossa). 

• Gas Natural Cegas inicia el subministrament al

municipi castellonenc de Cabanes. 

• El president del Grup Gas Natural, Salvador

Gabarró, i el cap de Govern de la Ciutat de

Mèxic, Marcelo Ebrard, van inaugurar el nou

sistema de subministrament de gas natural per a

• La Fundació Gas Natural i el Govern de Cantàbria

organitzen a Santander el seminari "Canvi

climàtic: la resposta de Cantàbria", amb l’objectiu

d’impulsar les iniciatives proposades al Protocol

de Kioto.

• El Grup Gas Natural, l’Oficina de Garantia de

Servei al Client de la companyia i l’Organització

de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

subscriuen un conveni per desenvolupar

mecanismes de mediació amistosa de

reclamacions i de protecció dels clients dels

serveis energètics de la companyia. 

• El Grup Gas Natural llança gnSolar, una nova línia

de negoci per impulsar l’ús conjunt de l’energia

solar i el gas natural en els edificis residencials i

del sector terciari, que inclourà assessorament als

promotors i constructors en la instal·lació de

plaques solars, a més d’un servei de

manteniment d’aquestes instal·lacions. 

• Gas Natural Servicios firma amb la Conselleria

d’Economia i Hisenda del Govern de Cantàbria la

seva adhesió a la Junta Arbitral de Consum

d’aquesta comunitat autònoma. 

Fets més s ignif icat ius de l ’any 
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Fets més s ignif icat ius de l ’any 

la planta de producció d’asfalt ubicada a

Coyoacán, a Ciutat de Mèxic, en la qual la

companyia ha realitzat una inversió de 9,6 milions

de pesos (prop de 700.000 euros). 

• La Fundació Gas Natural presenta a Madrid la

publicació “L’energia solar tèrmica i el gas natural

a la Comunitat de Madrid”, en el marc d’un

seminari organitzat per la Fundació, en

col·laboració amb la Conselleria d’Economia i

Innovació Tecnològica de la Comunitat de Madrid. 

• Gas Natural Andalucía inicia el subministrament a

la localitat malaguenya de Vélez-Málaga. 

• L’Organització de les Nacions Unides (ONU)

registra un nou projecte de Mecanisme de

Desenvolupament Net (MDN) del Grup Gas

Natural, que permetrà evitar l’emissió de més de

115.000 tones de CO2 durant els pròxims deu

anys a una indústria de Brasil.

• La Fundació Gas Natural i la Xunta de Galícia

inauguren, a Santiago de Compostela (A Coruña),

un seminari sobre els impactes que l’ús i el

consum dels béns i serveis pot ocasionar sobre el

medi ambient. 

Segon trimestre

• La Fundació Gas Natural i la Junta de Comunitats

de Castella-La Manxa organitzen a Guadalajara el

seminari "Els ciutadans davant del medi ambient:

compromís i acció", durant el qual qualificats

experts ofereixen consells per millorar l’entorn en

diferents contextos com ara la llar, el supermercat,

el transport, el treball o el temps lliure.  

• El Grup Gas Natural participa a la fira "Madrid és

Ciència", un saló promogut per la Conselleria

d’Educació de la Comunitat de Madrid, que

aquest ant celebra la VIII edició, amb el lema "Un

lloc per a la ciència i la tecnologia".

• El Grup Gas Natural i la televisió de Catalunya

TV3, commemoren el XV aniversari del programa

“El medi ambient”, que se emet cada migdia

ininterrompudament des de l’any 1992. El

programa compta des del seu inici amb el

patrocini de la companyia energètica. 

• El director general de Gas Natural Cegas, Enric

Argelich, el director general d’Energia de la

Generalitat Valenciana, Antonio Cejalvo, i l’alcalde

de Casinos (València), José Salvador Murgui, van

inaugurar el gasoducte valencià de Llíria-Casinos-

Villar del Arzobispo. 

• La Fundació Gas Natural organitza a Navarra el

seminari "Canvi climàtic: la resposta de Navarra",

durant el qual es presenten tant les experiències

de la Comunitat Foral per contribuir a la reducció

de les emissions d’efecte hivernacle i complir el

Protocol de Kioto, com les últimes tècniques

disponibles en els sectors industrial, agrari,

forestal i del transport. 

• Gas Galicia inicia el subministrament a la localitat

pontevedresa de Sanxenxo.

• La Fundació Gas Natural inaugura el "Monitor

energètic" a l’Oficina d’Informació de l’Habitatge de

la Comunitat de Madrid, un panell que mostra els

consums energètics i d’aigua de l’edifici, en temps

real, els compara amb els consums històrics i

informa de la temperatura exterior i interior. 

• Gas Natural Soluciones i l’Ajuntament de Campo

de Criptana (Ciudad Real) firmen un conveni de

col·laboració per tal de fer servir i gestionar de

forma eficient l’energia a les instal·lacions

municipals. 
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• El president del Grup Gas Natural, Salvador

Gabarró, presideix la Junta General Ordinària

d’Accionistes corresponent a l’exercici 2006, en la

qual la companyia presenta uns resultats històrics

i anuncia la preparació d’un nou Pla Estratègic.

• El Grup Gas Natural subministrarà durant els tres

pròxims anys electricitat a la xarxa de metro de

Barcelona, per un total de 250 GWh/any, en haver

resultat guanyador del concurs convocat per

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

• El Grup Gas Natural i el fabricant de plaques

solars Viessman firmen un acord de col·laboració

per desenvolupar l’ús de l’energia solar tèrmica,

utilitzant el gas natural com a energia de suport,

per a la producció d’aigua calenta sanitària als

edificis residencials.

• El Grup Gas Natural ven a Energias de Portugal

(EDP), a través de Hc Energía, la participació del

9,39% que la gasista espanyola mantenia a

l’empresa Naturgas Energía, al preu de 122

milions d’euros.

• El conseller delegat del Grup Gas Natural, Rafael

Villaseca, l’alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-

Gallardón, el conseller d’Economia i Innovació

Tecnològica de la Comunitat de Madrid,

Fernando Merry del Val, el regidor de Govern de

Seguretat i Serveis a la Comunitat de

l’Ajuntament de Madrid, Pedro Calvo, i

representants de General Motors España, S.L.,

Fiat Auto España, S.A., la Asociación Gremial del

Auto Taxi de Madrid i la Federación Profesional

del Taxi de Madrid (FPTM), firmen un conveni

marc de col·laboració que convertirà Madrid en

la primera ciutat espanyola que introduirà el gas

natural a la seva flota de taxis. 

• Gas Natural Rioja i el Col·legi Oficial

d’Administradors de Finques de La Rioja firmen un

acord per al patrocini de la XII Trobada Nacional de

Joves Administradors de Finques. 

• La Fundació Gas Natural i el Govern balear firmen

un conveni de col·laboració per fomentar

l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia,

en el marc de la celebració a Mallorca del

seminari "El gas natural a les Illes Balears: una

nova energia".

• El Grup Gas Natural patrocina a Santander al

Ballet de l’Òpera de Leipzig en l’obra de Haydn

"La Creació", com a part de les activitats

programades en la campanya "Cantàbria 2006.

Liébana, terra de jubileu", organitzada amb motiu

de la celebració de l’ “Año Santo Lebaniego”.

• La Fundació Gas Natural organitza un seminari de

gestió ambiental a València durant el qual

presenta el llibre “Les tecnologies de la

informació i les comunicacions i el medi ambient”,

que analitza les aportacions que les tecnologies

de la informació (TIC) poden fer a la societat per

reduir els impactes ambientals.

• Gas Natural Cantabria, el Govern autonòmic i “Sòl

Industrial a Cantàbria (SICAN)” firmen un conveni

per portar el gas natural a les empreses situades

als parcs empresarials d’Alto Asón (Ramals de la

Victoria) i Besaya (Reocín).

• Gas Natural SDG i l’Ajuntament d’Artesa de Segre

firmen un conveni que permetrà fer arribar el

subministrament de gas natural a aquest municipi

lleidatà.

• Suez comunica al Grup Gas Natural un increment

de la seva participació accionarial en un 5,9%.

Aquesta participació s’afegeix al 0,4% que ja tenia

directament i al 5% que controla a través

d’HISUSA, empresa participada en un 51% per

Suez i en un 49% per “la Caixa”.

Fets més s ignif icat ius de l ’any 
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Fets més s ignif icat ius de l ’any 

• Gas Natural Cantabria inicia el subministrament a

la pedania de Casar de Periedo, que pertany al

municipi de Cabezón de la Sal.

• Gas Natural Andalucía inicia la seva activitat a la

localitat sevillana d’Utrera.

• El Grup Gas Natural firma un conveni amb

l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat

Politècnica de Catalunya (UPC) amb la finalitat

d’impulsar un estudi que estableixi les mesures

adequades per tal de garantir l’accessibilitat a les

zones on es realitzen obres per a la instal·lació o

manteniment de serveis, i facilitar d’aquesta

forma la mobilitat dels col·lectius amb més

dificultats i dels ciutadans en general.

• El Grup Gas Natural firma un contracte amb

l’Autoritat Elèctrica de Puerto Rico (PREPA) per

proporcionar serveis de regasificació per al

subministrament de gas a la central elèctrica de

cicle combinat d’Aguirre, de gairebé 600 MW de

potència.

• El Grup Gas Natural i el proveïdor de sistemes

solars Schüco International KG firmen un acord de

col·laboració per fomentar el desenvolupament de

l’energia solar tèrmica, utilitzant el gas natural

com a energia de suport, per a la producció

d’aigua calenta sanitària als edificis residencials.

• El Grup Gas Natural inaugura a la Comunitat

Valenciana el gasoducte La Jana-Vinaroz-

Benicarló, una nova infraestructura de més de 

40 km de longitud.

• La Fundació Gas Natural organitza el seminari de

gestió ambiental "Planificació urbanística i

infraestructures energètiques", en el marc del

Saló Immobiliari de Madrid (SIMA).

• La Fundació Gas Natural, junt amb la filial del

Grup Gas Natural al Marroc, Metragaz, i la

Secretaria d’Estat de la Família, la Infància i les

Persones amb Discapacitat, del Marroc, celebra

en aquest país el seminari "L’atenció

psicopedagògica del nen autista", adreçat a

educadors especialitzats en l’autisme del

Ministeri d’Educació Nacional del Marroc.
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• L’ Informe de Responsabilitat Corporativa del Grup

Gas Natural, corresponent a l’exercici 2006, obté

per cinquè any consecutiu el màxim

reconeixement de Global Reporting Initiative

(GRI), la prestigiosa associació europea que, a

través de la seva guia anual, estableix criteris

reconeguts a nivell internacional per elaborar

aquest tipus de publicacions.

• La Fundació Gas Natural i la Universitat Pompeu

Fabra firmen un conveni per a realitzar una

monografia sobre la trajectòria vital i empresarial

de dues generacions d’empresaris catalans, Pere

Gil Babot i els seus fills, com a precursors, en el

segle XIX, de la indústria del gas a Barcelona.

• El Grup Gas Natural i General Motors España

subscriuen un acord per promoure conjuntament

a Espanya l’ús del gas natural com a combustible

per a vehicles.

• La Fundació Gas Natural, en col·laboració amb la

Conselleria de Medi Ambient de la Junta

d’Andalusia, organitza a Sevilla el seminari "El gas

natural en els vehicles de transport a Andalusia",

durant el qual s’analitza la situació actual de l’ús

d’aquesta energia en l’automoció des dels punts

de vista ambiental, econòmic i tècnic del

• La Fundació Gas Natural firma un acord amb la

Universitat de Barcelona per col·laborar en

l’organització del curs “Respostes al canvi

climàtic”, dins dels cursos d’estiu “Els Juliols”

d’aquest centre educatiu.

• El Grup Gas Natural o la Cooperativa Valenciana

de Taxistes (TAXCO) firmen un acord per instal·lar

un punt de subministrament de gas natural per a

vehicles a l’estació de servei que la cooperativa

gestiona a la capital valenciana. Aquesta estació

de “gn auto” serà la primera d’ús públic que entri

en servei a Espanya.

• Gas Galicia i la Conselleria d’Innovació i Indústria

de la Xunta de Galícia firmen un conveni de

col·laboració per desenvolupar la quarta fase del

pla de gasificació de la comunitat gallega, en la

qual la companyia invertirà 19 milions d’euros per

portar el subministrament a 25 nous municipis de

la Comunitat.

• El Grup Gas Natural, la Comunitat i l’Ajuntament

de Madrid presenten una campanya de

substitució de les calderes centrals de carbó que

encara mantenen prop de 1.300 comunitats de

veïns de tota la regió. La campanya se prolongarà

fins a l’any 2010.  

Fets més s ignif icat ius de l ’any 
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fabricant, de l’usuari i del gestor públic, a més

d’explicar les solucions que aporta el gas natural.

• La nova seu de la companyia a Barcelona rep el

premi Quatrium a l’Edifici d’Oficines més

Innovador, en la VII edició dels premis

immobiliaris que organitza el grup editorial Vía,

especialitzat en el sector de la construcció,

l’arquitectura i l’interiorisme.

• El Grup Gas Natural i APPLUS+ firmen un acord

de col·laboració per certificar els processos de

disseny, instal·lació i operació de les instal·lacions

solars que està promovent la companyia

energètica, en el marc de la seva nova línia de

negoci gnSolar.

• La companyia llança la campanya online

"Compromís natural", adreçada als seus grans

clients, per contribuir a la reforestació dels

boscos de Galícia afectats pels incendis de l’estiu

de 2006.

• Gas Natural Cegas i l’Agència Valenciana de

l’Energia (AVEN) firmen un conveni per millorar

l’eficiència energètica en els forns del sector del

pa i  pastisseria d’aquesta comunitat autònoma.

• El Grup Gas Natural firma un acord marc amb la

companyia Sonagas, filial de l’empresa nacional

de petroli d’Angola, Sonangol, per desenvolupar

un projecte integrat de gas en aquest país africà,

que compta amb una de les reserves més

potencials de gas.

• El Grup Gas Natural patrocina la IV edició de

l’“Informe de la comunicació a Catalunya 2005-

2006”, una publicació de l’Institut de la

Comunicació de la Universitat Autònoma de

Barcelona (InCom-UAB) que realitza una

descripció actualitzada i una anàlisi profunda i

plural del sector de la comunicació a Catalunya.

• La Fundació Gas Natural i la Universitat

Politècnica de Catalunya (UPC) firmen un conveni

per a la realització d’una investigació sobre

l’evolució de la tecnologia del gas des dels seus

orígens fins a l’actualitat.

• Gas Natural Rioja i l’Agència de Desenvolupament

Econòmic de La Rioja (ADER) subscriuen un

conveni marc per construir les xarxes de

distribució de gas natural en els polígons

projectats per ADER Infraestructuras Industriales

SRL a la comunitat autònoma de La Rioja.

• El Consell d’Administració del Grup Gas Natural

aprova el nomenament per cooptació i a proposta

de Repsol YPF, de Demetrio Carceller i d’Enrique

Locutura com a nous consellers dominicals de la

societat, previ informe favorable de la Comissió

de Nomenaments i Retribucions.

• Gas Natural ESP celebra els seus 20 anys

d’activitat. Per això, la companyia organitza, al

Museu Nacional de Bogotà, un espectacle que

compta amb la presència d’autoritats locals i

nacionals, empresaris i l’equip directiu de

l’empresa.

• CEG i CEG Rio organitzen un acte amb motiu dels

deu anys de gestió del Grup Gas Natural al Brasil i

del tancament de les activitats de la fàbrica de

gas manufacturat, situada a São Cristóvão.

Tercer trimestre

• El director de Distribució del Grup Gas Natural a

Catalunya-Aragó-Balears, Ángel Larraga, i l’alcalde de

Sant Feliu de Guíxols (Girona), Pere Albó, firmen un

conveni pel qual la companyia energètica patrocina

la VL edició del Festival Internacional La Porta

Ferrada, el més antic dels que es celebren a

Catalunya i un dels més importants d’aquesta

comunitat autònoma. 
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• El Grup Gas Natural recolza l’acte de celebració del

XV aniversari de la inauguració dels Jocs Olímpics

de Barcelona'92, amb la posada en marxa del

pebeter que manté novament encesa la flama

olímpica durant alguns dies.

• Gas Natural Cantabria presenta el subministrament a

Miengo (Cantàbria), on la companyia gasista invertirà

més d’1,4 milions d’euros per portar el gas natural a

les poblacions de Cuchía, Cudón, Miengo i Mogro.

• Gas Navarra presenta el projecte de gasificació del

municipi navarrès d’Artajona, en el que la companyia

invertirà 340.000 euros destinats a construir una

xarxa de distribució de 3,5 km.

• El Grup Gas Natural inicia l’explotació comercial dels

dos grups de cicle combinat La Plana del Vent

(Tarragona), un cop haver realitzat el preceptiu

període de proves previ a la seva posada en marxa.

• La companyia obté la Declaració positiva d’Impacte

Ambiental (DIA) del Ministeri de Medi Ambient per

construir la planta de cicle combinat del Port de

Barcelona, de 850 MW, prevista a l’actual Pla

Estratègic.

• Gas Natural Cantabria patrocina la posada en escena

de “La Sonnambula”, de Vincenzo Bellini, que obre el

programa líric de la LVI edició del Festival

Internacional de Santander (FIS). La companyia

energètica recolza d’aquesta manera el FIS per vuitè

any consecutiu.

• El Grup Gas Natural formalitza a Milà l’adquisició del

grup de distribució i comercialització de gas

Italmeco, que opera a quatre regions del centre i

sud d’Itàlia, per un import de 32,2 milions d’euros.

• El Grup Gas Natural assoleix els dues milions de

clients en l’àmbit de distribució de gas natural a

Catalunya, després d’incorporar l’any 2007 prop de

45.000 nous punts de subministrament.

• El Grup Gas Natural inicia el subministrament en el

nucli d’Esclanyà, dins del municipi de Begur (Girona),

seguint els plans d’expansió de la xarxa previstos

per la companyia per al 2007.

• La Fundació Gas Natural presenta a Barcelona i

Madrid l’estudi “Les energies renovables a Espanya.

Diagnòstic i perspectives”, un informe elaborat pel

Centre Nacional d’Energies Renovables (CENER),

que avalua la importància global de les energies

renovables a Espanya.

• El president del Grup Gas Natural, Salvador Gabarró,

rep la medalla d’honor de la Cambra de Comerç de

Barcelona, en la categoria de plata, pels serveis

prestats a aquesta institució durant el període en

què fou membre del Comitè Executi, entre els anys

1998 i 2002.

• Gas Navarra presenta el projecte de gasificació per

al municipi navarrès d’Aíbar, en el que la companyia

invertirà 400.000 euros per construir una xarxa de

distribució de 3 km que surt del gasoducte

Sanguesa-Cáseda.

• Gas Galicia patrocina, per tercer any consecutiu, el

Festival Internacional de Jazz de Pontevedra 2007,

convertit ja en un referent del jazz i del blues, no

tan sols a Galícia sinó també a Espanya.

• Gas Natural Castilla y León i la Fundació Carriegos

firmen un conveni de col·laboració pel qual la

companyia donarà 6.000 euros a aquesta entitat per

ajudar en les tasques de rehabilitació de persones

discapacitades a través de teràpia eqüestre. 

Fets més s ignif icat ius de l ’any 
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• Gas Navarra presenta el projecte de gasificació del

municipi d’Arbizu, en el que la companyia invertirà

quasi 250.000 euros en la construcció d’un ramal

d’accés i de 3,5 km de xarxa de distribució.

• Representants a l’Aragó de Gas Natural Distribución

presenten el projecte de gasificació a la localitat

saragossana de Fuentes de Ebro.

• El Grup Gas Natural és inclòs, per tercer any

consecutiu, en l’Índex Dow Jones de Sostenibilitat

Mundial (DJSI World), que inclou a les 318

empreses del món amb millors criteris de

sostenibilitat corporativa, i supera una nova revisió

de la sèrie d’índexs de sostenibilitat FTSE4Good,

en els que la companyia roman de manera

ininterrompuda des del 2001. 

Quart trimestre

• El Grup Gas Natural i l’Ajuntament de Jerez de la

Frontera (Cadis) subscriuen un conveni de

col·laboració per potenciar l’ús del gas natural

com a solució energètica als habitatges d’aquesta

localitat gaditana.

• Representants de la companyia presenten la

propera arribada del gas natural al municipi

barceloní de Castellgalí.

• La Fundació Gas Natural organitza a Múrcia el

seminari de gestió ambiental "L’hidrogen com a

vector energètic", en una jornada en la qual

experts en l’aplicació d’aquesta font energètica

destaquen, especialment, la seva importància

com a combustible per al transport per mitigar

l’impacte ambiental.

• El Grup Gas Natural supera els cinc milions de

clients a l’Amèrica llatina, on té presència a través

de diverses companyies de distribució a l’Argentina,

Brasil, Colòmbia i Mèxic. La companyia es consolida

en aquests països amb unes inversions que

assoleixen els 145,6 milions d’euros durant l’any

2007, i que destina principalment a l’ampliació de

les xarxes de distribució.
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• Gas Galicia i l’Ajuntament de Pontevedra acorden

ampliar la xarxa de gasificació en el centre històric

de la ciutat. Per a això, la companyia distribuïdora

invertirà 70.000 euros a portar el gas natural a

cinc nous carrers d’aquesta zona monumental.

• El Grup Gas Natural patrocina la II edició de

FiraTaxi, al Saló del Taxi que es celebra a

Barcelona, on presenta al sector la seva nova línia

de negoci “gn auto”.

• El Grup Gas Natural i Snam Rete Gas assoleixen

un acord mitjançant el qual aquesta última

companyia realitzarà la construcció dels

gasoductes de connexió dels dos projectes de

regasificació de Trieste i Taranto a la xarxa

nacional de transport de gas d’Itàlia, un cop

acabat la fase de tramitació dels corresponents

permisos.

• La companyia firma l’acord de compravenda de

quatre centrals de cicle combinat i un gasoducte

propietat de EDF, i d’un cinquè cicle combinat

propietat d’EDF i Mitsubishi, a Mèxic.

• El Grup, en consorci amb la companyia de gestió

energètica GRS Valtech, del Grup Veolia,

s’adjudica el projecte per dur a terme el

tractament i aprofitament energètic del biogàs al

Relleno Sanitario Doña Juana, de Bogotà

(Colòmbia), que amb 2 milions de tones de

residus anuals dipositats, és un dels abocadors

més grans de l’Amèrica Llatina.

• La companyia assoleix els 150.000 clients en

l’àmbit de distribució de gas natural a Cantàbria.

• El Grup Gas Natural rep la menció especial al Bon

Govern Corporatiu, atorgada per l’Associació

Espanyola d’Accionistes Minoritaris d’Empreses

Cotitzades (AEMEC), a la labor realitzada per la

companyia en aquest àmbit.

• La Fundació Gas Natural publica l’estudi “El paper

dels boscos en la mitigació del canvi climàtic”, que

té com a objectiu avançar en el coneixement dels

boscos, tenint en compte la seva capacitat per

reduir la presència de CO2, un dels gasos d’efecte

hivernacle emesos a l’atmosfera.

Fets més s ignif icat ius de l ’any 
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• El Grup Gas Natural firma un acord amb les

empreses ENI, Exem, Galp i Sonagas (companyia

filial de Sonangol) per a la creació d’un consorci

internacional en el que hi participa amb un 20%.

L’objectiu d’aquest consorci és l’exploració,

avaluació, desenvolupament i producció d’un

conjunt de camps de gas a Angola, fet que

representa un important avenç per a la consecució

d’un futur projecte integrat de gas al país.

• El president del Grup Gas Natural, Salvador

Gabarró, i el president d’ExpoAgua Saragossa,

Roque Gistau, firmen l’acord pel qual la

companyia energètica s’adhereix com a

patrocinador de l’exposició internacional “Aigua

per a la vida”, que es celebra l’any 2008 a la

capital aragonesa.

• La Fundació Gas Natural organitza a Logronyo el

seminari "L’obtenció d’energia a partir de residus",

en el que s’analitza el potencial d’aquest tipus de

processos a Espanya i s’hi presenten les noves

tecnologies existents per transformar els residus

en energia utilitzable.

• El Grup Gas Natural inicia el subministrament al

municipi de Rivabellosa (Àlaba). La companyia

entra d’aquesta manera en el mercat domèstico-

comercial del País Basc, on fins ara únicament

subministrava als clients industrials.

• El president del Grup Gas Natural, Salvador

Gabarró, i el conseller delegat, Rafael Villaseca,

presenten el Pla Estratègic 2008-2012 de la

multinacional energètica espanyola, l’objectiu

fonamental de la qual és convertir la companyia

en un operador líder internacional de gas natural i

de gas natural liquat (GNL) verticalment integrat.

• El Grup Gas Natural participa novament al saló

immobiliari de Barcelona Meeting Point, que es

celebra a la capital catalana, on promou l’ús del

binomi solar-gas com a solució energètica eficient

i sostenible per a les noves edificacions.

• Representants de la companyia presenten el

projecte de gasificació de la localitat lleidatana

d’Artesa de Segre.

• Gas Natural Cegas presenta el projecte de

gasificació de Gandia (València).

• La Fundació Gas Natural presenta a la capital

catalana un estudi sobre com el gas natural

comprimit pot contribuir a reduir la contaminació

atmosfèrica a Madrid i Barcelona.

• Gas Natural Castilla y León presenta els plans de

gasificació dels municipis burgalesos de Buniel i

Villalbilla de Burgos.

• El Grup Gas Natural i Localret firmen un conveni

de col·laboració per a, en els municipis catalans,

aprofitar les obres per instal·lar alhora

canalitzacions de gas i xarxes de

telecomunicacions, a més de per impulsar la

implantació i connexió de cables de fibra òptica.

• Gas Natural Cegas presenta als veïns de La Llosa

el projecte de gasificació d’aquest municipi

castellonenc.

• Gas Natural Andalucía inicia el subministrament a

la localitat sevillana de Gelves.
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• El president del Grup Gas Natural, Salvador

Gabarró, rep el Premi Protagonistas 2007, en la

categoria d’Empresa, atorgat pel programa

“Protagonistas”, de la cadena Punto Ràdio, que

dirigeix i presenta el periodista Luis del Olmo. 

• Gas Natural Cegas inicia el subministrament a

Villar del Arzobispo (València).

• El Grup Gas Natural i l’Ajuntament de Lantarón

firmen un conveni per portar a terme la

construcció de dos unitats de generació elèctrica

amb cicles combinats alimentats amb gas natural,

en aquest municipi alabès.

• L’armador Knutsen OAS Shipping lliura al Grup

Gas Natural i Repsol YPF el nou metaner, Sestao-

Knutsen, de 138.000 m3 de capacitat, que

s’incorporarà a la flota de Stream, la societat

conjunta d’ambdues companyies energètiques

dedicada al transport de GNL.

• La Fundació Gas Natural organitza a Algèria,

durant dos dies, el seminari titulat "Les

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

i els nous instruments de gestió empresarial".

• Gas Natural Castilla-La Mancha comença la seva

activitat a Villarrobledo (Albactete).

• El Grup Gas Natural i l’Ajuntament de Pozuelo

(Madrid) firmen un acord per facilitar el

repostatge a les instal·lacions municipals dels

vehicles que formen part de l’experiència pilot

d’introducció del gas natural comprimit a la flota

de taxis urbans de Madrid.

• La companyia rep el Premi Catalunya de

Comunicació i Relacions Públiques 2006, en la

categoria d’Empresa, que atorga l’Associació

Catalana de Comunicació i Relacions Públiques,

junt amb la Fundació per al Foment de la

Comunicació i el Desenvolupament.

• La Fundació Gas Natural celebra a Madrid el “VII

Seminari internacional de canvi climàtic”, que

organitza conjuntament amb el Ministeri de Medi

Ambient, i que aquesta vegada analitza els

efectes del transport en el canvi climàtic.

Fets més s ignif icat ius de l ’any 
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• El Grup Gas Natural s’adjudica un total de 

430 GWh del contracte per al subministrament

elèctric de Telefónica.

• Gas Natural Andalucía presenta l’acabament del

segon i últim tram de les obres del projecte de

canalització que permetrà portar el gas natural a

Los Palacios i Villafranca (Sevilla).

• El Gruo Gas Natural renova el seu actual programa

d’emissió de deute Euro Medium Term Notes

(PEMTN) i l’amplia de 2.000 milions a 4.000

milions d’euros, amb les mateixes

característiques de l’actual programa.

• El Grup Gas Natural pren el control efectiu de les

cinc centrals de cicle combinat adquirides a EDF i

Mitsubishi a Mèxic, i dóna per tancada l’operació

un cop  obtinguda l’aprovació dels reguladors

mexicans, del Comitè de privatitzacions de França

i dels Consells d’Administració d’EDF, d’EDF

Internacional i de Mitsubishi Corporation.

• Amb motiu de la celebració del XX aniversari de

l’arribada del gas natural a la Comunitat de

Madrid, el Grup Gas Natural organitza un acte

commemoratiu al Palau de Congressos de la

capital. A l’acte hi assisteixen els 1.200

treballadors de l’empresa a la regió i tots els

jubilats, a més d’autoritats de la Comunitat de

Madrid, entitats, institucions, associacions

relacionats amb l’activitat de la companyia i

diferents mitjans de comunicació.

• Ses Majestats els Reies, Joan Carles i  Sofia,

acompanyats del president de la companyia,

Salvador Gabarró, i del conseller delegat, Rafael

Villaseca, entre altres personalitats, inauguren la

nova seu social del Grup Gas Natural, al barri

barceloní de La Barceloneta. Durant l’acte, Ses

Majestats els Reis van descobrir una placa

commemorativa de l’esdeveniment al vestíbul de

la seu social, van fer un recorregut per algunes de

les zones més emblemàtiques i van signar al llibre

d’honor de la companyia.



Direcció General de
Negocis Majoristes              
Sr. Manuel Fernández
Álvarez

Comitè de Direcció
El Comitè de Direcció és el màxim òrgan de decisió en l’àmbit executiu del Grup Gas Natural i

està constituït de la manera següent:

Direcció General de
Gestió del Gas
Sr. José Mª Egea 
Krauel

Direcció General
d’Amèrica Llatina
Sr. Sergi Aranda i
Moreno

Direcció General
Econòmico-Financera
Sr. Carlos J. Álvarez
Fernández 

Conseller delegat
Sr. Rafael Villaseca i Marco 
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Govern 
corporatiu 

Las pràctiques de govern corporatiu estan plenament

implantades al Grup Gas Natural. L’any 2006 es va

crear, en directa dependència de la Secretaria del

Consell d’Administració, la Unitat de Assumptes de

Govern Corporatiu, amb la funció de col·laborar

estretament amb la Secretaria del Consell per definir

els aspectes bàsics del govern corporatiu, a més

d’elaborar la normativa interna, assegurar-ne el

compliment i redactar la proposta de l’Informe Anual

de Govern Corporatiu. Aquesta unitat ha desenvolupat

la seva activitat amb fructífers resultats, en un

moment de canvi en la normativa reguladora de les

pràctiques de bon govern.

Així mateix, l’any 2006 es va aprovar el Codi Unificat

de Bon Govern de les Societats Cotitzades (Codi

Conthe), que conté 58 recomanacions i actualitza els

informes Olivencia i Aldama. Durant l’any 2007, la

companyia ha realitzat un important esforç d’adaptació

de la seva normativa interna a les recomanacions de

l’esmentat codi més convenients per a la societat i els

seus accionistes. En aquest sentit, destaquen les

modificacions introduïdes el desembre de 2007 en el

Reglament d’organització i funcionament del Consell

d’Administració de Gas Natural SDG, S.A. i les seves

comissions.   

Amb l’adaptació produïda, s’implanten noves

pràctiques en l’activitat de la companyia en els termes

més actuals del bon govern corporatiu, així com

s’inscriuen en la normativa interna altres que ja

s’anaven practicant i se’ls dóna ara carta de naturalesa.

Les pràctiques del govern corporatiu queden

mostrades en el dia a dia de la companyia i,

fonamentalment, en els diversos informes anuals que

són elaborats pels òrgans socials corresponents i

sotmesos periòdicament a la Junta General

d’Accionistes, ja sigui per al seu coneixement o per a

la seva aprovació. Aquests informes són: el present

Informe Anual, l’Informe de Responsabilitat

Corporativa, l’Informe Anual de Govern Corporatiu,

l’Informe Anual de la Comissió d’Auditoria i Control,

així com els Comptes Anuals (individuals i del grup

consolidat) i l’Informe de Gestió formulat pel Consell

d’Administració. 



Direcció de Serveis
Jurídics
Sr. Manuel García 
Cobaleda

Direcció General 
de Recursos 
Sr. Antonio Gallart
Gabás

Direcció Estratègia 
i Desenvolupament                          
Sr. Antonio Basolas
Tena

Direcció General de
Negocis Regulats        
Sr. Antoni Peris
Mingot

Direcció General de
Negocis Minoristes             
Sr. Josep Moragas 
Freixa
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Composició del Consell d’Administració i les diferents comissions (el 31 de desembre de 2007)

Comissió Comissió de
Consell Comissió d’Auditoria Nomenaments Naturalesa 
d’Administració Executiva i Control i Retribucions del càrrec

President Sr. Salvador Gabarró i Serra President Executiu
Vicepresident Sr. Antoni Brufau i Niubó Vocal Vocal Dominical
Conseller delegat Sr. Rafael Villaseca i Marco Vocal Executiu
Vocal Sr. Enrique Alcántara-García Irazoqui Dominical
Vocal Caixa d´Estalvis de Catalunya representada 

pel Sr. José María Loza Xuriach Dominical
Vocal Sr. José Arcas Romeu President Independent
Vocal Sr. Demetrio Carceller Arce Vocal Dominical
Vocal Sr. Santiago Cobo Cobo Vocal Independent
Vocal Sr. Josep Lluís Jové i Vintró Vocal Vocal Dominical
Vocal Sr. Carlos Kinder Espinosa Vocal Dominical
Vocal Sr. Enrique Locutura Rupérez Dominical
Vocal Sr. Emiliano López Achurra Independent
Vocal Sr. Carlos Losada Marrodán Vocal Independent
Vocal Sr. Fernando Ramírez Mazarredo Vocal Dominical
Vocal Sr. Miquel Valls i Maseda President Vocal Independent
Vocal Sr. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta Independent
Vocal Sr. Josep Vilarasau i Salat Dominical
Vicesecretari no  
conseller Sr. Felip Cañellas i Vilalta Secretari no conseller Secretari no conseller Secretari no conseller

Mitjançant tota aquesta documentació elaborada per la

companyia, es dóna a conèixer a tercers, a més de les

dades més rellevants relacionats amb l’activitat social,

les formes i maneres d’actuar de l’entitat, els criteris

que informen les decisions preses, fomentant la

transparència en la gestió de l’empresa. La referida

informació és a disposició de qualsevol interessat a

través de la pàgina web del Grup Gas Natural

(www.gasnatural.com).

Les pràctiques de bon govern es despleguen,

essencialment, a través dels diferents òrgans de la

companyia. Independentment de la celebració, amb

una periodicitat mínima anual, de la Junta General

d’Accionistes, màxim òrgan decisori de la societat, la

resta d’òrgans societaris de govern de l’entitat dels

quals emanen les esmentades pràctiques són: el

Consell d’Administració i les seves comissions

delegades o de proposta i informe, és a dir, la

Comissió Executiva, la Comissió de Nomenaments i

Retribucions, la Comissió d’Estratègia, Inversions i

Competència (suprimida el febrer de 2007), la

Comissió d’Auditoria i Control i, finalment, com a

òrgan de caràcter eminentment executiu, el Comitè

de Direcció. 

Direcció de
Comunicació i
Gabinet de
Presidència  
Sr. Jordi Garcia i
Tabernero
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El Grup Gas Natural promou el desenvolupament i

avaluació professional del personal dels seus

empleats i garanteix la igualtat d’oportunitats per a

tots ells. En aquest sentit, no accepta cap tipus de

discriminació en l’àmbit laboral o professional, i es

compromet a participar d’una manera activa en les

polítiques de suport a la integració social i laboral

de les persones discapacitades.

Una de les principals línies d’actuació del 

Grup Gas Natural és assolir un nombre d’empleats

amb minusvàlua equivalent com a mínim al 2% de la

plantilla total a través de la contractació directa de

minusvàlids o la promoció de la contractació

responsable. Per això, durant l’any 2007, es van

mantenir diverses actuacions a nivell nacional i

internacional, com són la firma d’acords de

col·laboració subscrits amb el Comitè Paralímpic

Espanyol i amb la Fundació Adecco a Espanya; el

projecte “Jove aprenent”, en col·laboració amb el

Servei Nacional d’Aprenentatge Industrial (SENAI) al

Brasil, i el conveni amb el Govern de l’Estat de Nuevo

León (Mèxic), per incorporar persones discapacitades

a les empreses contractistes del Grup i/o a

franquícies de centres del gas.

El Grup Gas Natural posa a disposició dels

empleats diferents productes i serveis per facilitar

les seves condicions de vida, com ara el

complement de la prestació econòmica en supòsits

d’incapacitat temporal, la bonificació pel consum de

gas subministrat per l’empresa i un ajut econòmic

per al menjar, entre altres. A més, es duen a terme

diverses iniciatives, com ara la generalització dels

plans de pensions del sistema d’ocupació a

Espanya, l’extensió a la família dels programes de

benestar social a Colòmbia, Marroc i Mèxic, i la

continuació del programa d’estudis “Saber natural”

destinat a empleats i familiars a l’Argentina. 

El Grup Gas Natural està format per 6.699

empleats, distribuïts en nou països (Argentina,

Brasil, Colòmbia, Espanya, França, Itàlia, Marroc,

Mèxic i Puerto Rico), dels quals el 68% són homes

i el 32%, dones. L’edat mitjana de la plantilla és de

40,9 anys i la mitjana d’antiguitat a la companyia es

situa entorn dels 12,9 anys.

La política de recursos humans del Grup es defineix

en coherència amb la Missió, Visió i Valors

corporatius, i està orientada a promoure un entorn

de treball respectuós amb els empleats, en el que

es fomenti i es faciliti la seva formació, creixement i

desenvolupament professional. Des d’aquesta

perspectiva, el Grup s’esforça de forma permanent

a impulsar la implicació de tots els empleats en el

conjunt de les seves activitats, fomentant-ne la

participació en un projecte comú orientat a

l’assoliment de tres objectius estratègics: qualitat,

rendibilitat i creixement.

Durant l’any 2007, les principals actuacions

desenvolupades pel Grup Gas Natural en l’àmbit de

recursos humans van tenir com a objectiu afavorir

l’aportació de valor al negoci i impulsar el

desenvolupament dels empleats, facilitant les

condicions per a un més bon equilibri personal i

professional. Per a això es va firmar amb la

representació dels treballadors el I Conveni

Col·lectiu de Gas Natural Comercial SDG, S.L., que ha

permès la seva implantació en el seu marc laboral

de l’empresa; i les accions en el model de Direcció

per Objectius (DPO), adreçats a millorar l’aplicació

informàtica que suporta el sistema, i a potenciar la

comunicació d’objectius i exercici.
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D’altra banda, el Grup Gas Natural retribueix els

seus empleats reconeixent-ne l’esforç en l’exercici

del seu treball. La política retributiva es guia pels

conceptes d’equitat (en l’àmbit intern) i

competitivitat (enfront d’altres companyies), i

s’assenyala en funció de si l’empleat està inclòs o

no en el conveni col·lectiu. En relació amb l’equitat

interna, l’any 2007, van acabar les valoracions de

llocs corresponents al personal d’estructura d’àmbit

nacional i internacional.

El Grup Gas Natural aposta pel desenvolupament

professional de tots els seus empleats, i amb

aquest propòsit dissenya eines per afavorir-ne la

carrera professional en funció del seu perfil

professional. El Programa de Desenvolupament

Professional (PDP) és l’eina dirigida als empleats

que pertanyen al col·lectiu inclòs en conveni i el

sistema (DPO) està dissenyat per poder

desenvolupar la carrera del personal fora de conveni

en funció del seu rendiment i potencialitat.

L’any 2007, es va aplicar un PDP que, en el conjunt

dels negocis, va suposar un total de 195

promocions d’empleats. Concretament, en els

àmbits de Gas Natural SDG i Gas Natural

Distribución, l’aplicació del PDP 2004-2006, que ha

concentrat el major volum d’empleats implicats (771

empleats), xifra que ha suposat la gestió de 1.080

sol·licituds de participació i s’han obtingut 169

promocions del total esmentat. La resta de

promocions es distribueix entre Gas Natural

Soluciones (quatre empleats promocionats), Gas

Natural Servicios (deus empleats promocionats),

Gas Natural Informática (nou empleats

promocionats) i Gas Natural Comercial (onze

empleats promocionats), en les quals s’ha aplicat el

PDP 2007.

La gestió del talent té una posició prominent en el

Grup, ja que ocupa un apartat específic en el Pla

Estratègic 2008-2012 i integra la participació de

l’alta direcció i els col·lectius directius i

d’estructura.

En el Grup Gas Natural els empleats són

considerats com els propietaris del talent i del valor

que aporten per a l’organització. En aquest sentit la

companyia ha definit un sistema de gestió del

talent que permet identificar el capital humà i

intel·lectual existent, i que és la referència per

desenvolupar-lo i retenir-lo, o bé per a atraure’l del

mercat laboral quan calgui.
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Gas Natural 5.763 persones (86% dels empleats),

algunes de les quals van participar en més d’una

acció formativa, amb la qual cosa el nombre

d’assistents fou de 19.193.

Les seves accions formatives es realitzen fent

servir diferents modalitats (presencial, a distància,

online o mixta), per tal de garantir una formació àgil

i adequada a les necessitats de la companyia.

Continuant amb la progressió que en els últims

anys han tingut els cursos online realitzats a través

de la plataforma ACERCA, es va continuar avançant

en aquesta modalitat d’aprenentatge que permet

un fàcil accés a la formació i l’adquisició de

coneixements de manera flexible.

L’any 2007, es va iniciar el procés d’impulsar  la

utilització de la metodologia online a nivell de tot el

Grup, cosa que ha representat més de l’11% de les

hores de formació totals.

L’esforç realitzat al llarg de l’any en les diverses

àrees de formació s’ha adreçat especialment, als

cursos relacionats amb l’àmbit de gestió, les

habilitats directives, els aspectes tècnics de negoci

(gas i electricitat) i idiomes, així com sobre les

eines informàtiques destinades a optimitzar la

gestió del Grup.

Durant l’any 2007, s’ha desplegat el projecte de

Gestió del Talent en tot el Grup, adreçat, en una

primera fase, a un col·lectiu de 1.545 persones:

directius, comandaments i tècnics qualificats.

El desembre de 2007, es va realitzar la primera

anàlisi de talent d’aquest col·lectiu. Es va fer servir

de punt de partida per treballar en l’elaboració de

plans individuals de desenvolupament per grups de

talent, que més endavant s’aniran fent extensius a

tots els empleats del Grup, adaptant-los a les

necessitats i expectatives de cada un i, òbviament,

donant resposta a les necessitats estratègiques

del negoci.

L’activitat formativa del Grup Gas Natural

s’emmarca en l’impartiment dels plans de

formació que, a primers d’any, es publiquen a cada

país per al desenvolupament dels programes de

formació continuada que es planifiquen per donar

resposta de manera efectiva, a la necessitat

d’adquirir els coneixements i habilitats requerits

per a cada lloc de treball. 

Amb els cursos inclosos en el Pla de Formació

2007 i amb totes les activitats addicionals a les

planificades com a conseqüència de projectes de

formació específics, es van formar en tot el Grup
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Ells empleats van tenir la possibilitat de comunicar

les seves necessitats i valorar l’eficàcia dels

diferents cursos de la pàgina de “Formació” que

hi ha a NaturalNet. A més, disposen, de manera

accessible, d’informació sobre la formació

sol·licitada, així com dels cursos ja realitzats.

Indicadors de formació del 
Grup Gas Natural. 2007 
(hores de formació per empleat)

Argentina 31
Brasil 39
Colombia 25
Espanya 48
França 49
Itàlia 41
Marroc 27
Mèxic 19
Puerto Rico 54

Per integrar els empleats en la dinàmica del 

Grup, el Pla de Comunicació Interna esdevé una

eina de consulta per a totes les persones que el

conformen, ja que informa sobre els canals 

i vies de comunicació que els treballadors 

poden utilitzar. 

D’altra banda,  el Grup posa a disposició dels

empleats diversos mecanismes per conèixer la

seva opinió de manera efectiva. En el marc de la

intranet s’inclou el “Canal d’opinió de l’empleat”

un espai interactiu en el que els integrants de la

plantilla poden fer arribar les seves opinions,

suggeriments, comentaris o inquietuds sobre

temes relacionats amb la seva activitat o la de la

companyia. Durant l’any 2007, es van rebre  un

total de 242 opinions, a les quals s’uneixen els 166

suggeriments rebuts a través del canal telemàtic

NaturalNet.

En la major part dels països on opera el Grup, les

unitats de Comunicació Interna, a través del seu

correu genèric, informen als empleats de fets i

accions que afecten la companyia, anticipant

campanyes i accions rellevants, i alhora, són el

canal de comunicació en el que es reben opinions,

peticions i comentaris.

D’altra banda, el Grup Consultiu de Comunicació

Interna, format per directius que pertanyen a

diferents àrees i representatius en els seus

diferents àmbits d’actuació, va continuar celebrant

reunions en les quals se reuneixen comentaris i

inquietuds de la plantilla. Aixa mateix, es reuineix

periòdicament i realitza enquestes en les quals es

valoren elements bàsics de percepció interna i les

accions específiques que s’han posat en marxa.

Al llarg de 2007, es van incorporar noves propostes

sorgides arran del Pla de Reducció de Despeses en

les principals direccions de la companyia. Les

propostes implantades van generar un estalvi de

3,6 milions d’euros, amb una estimació d’estalvi

anual de 4,9 milions d’euros, i van impulsar una

forta implicació del personal en el desenvolupament

d’aquest pla. 

Durant l’exercici passat, el Pla d’Acolliment es va

renovar, actualitzar i es va pusar en comú amb la

resta de països en els quals opera el Grup, per a la

seva implantació a Espanya durant l’any 2008. En

aquest context s’han realitzat les primeres

consultes a nivell internacional, amb la finalitat

d’avançar en la homogeneïtzació del procediment.

D’altra banda, es va llançar la nova “Fitxa de

l’empleat”, que substitueix l’“Autoservei de

l’empleat” de NaturalNet, adaptant els continguts

als països i traduint els materials a tots els

idiomes del Grup. La nova fitxa presenta una

imatge millorada, noves funcionalitats i optimitza

la gestió de dades. 
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la resolució de les notificacions comunicades. A

més, durant l’any 2007, també es van posar en

marxa nombroses accions destinades a millorar el

coneixement i acompliment del codi, tant en

l’organització com en proveïdors i empreses

col·laboradores de la companyia. 

Cal destacar que les activitats de difusió i

acompliment del Codi de Conducta

desenvolupades pel Grup Gas Natural han estat

reconegudes entre les més avançades del món pel

Dow Jones Sustainability Index, índex selectiu de

referència per a companyies avançades en

responsabilitat corporativa.

Per a la comunicació del Pla Estratègic 2008-2012

es van realitzar diferents accions, entre les quals

destaquen la sessió presencial de presentació per a

directius i comandaments, i la implantació a

NaturalNet d’un nou espai per tal que tots els

empleats puguin conèixer en profunditat el Pla

Estratègic del Grup Gas Natural.

L’any 2007, els empleats del Grup Gas Natural van

utilitzar el Procediment de Consulta i Notificació 22

vegades. Les comunicacions rebudes procediren

d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Espanya i Mèxic. 

Tant la Comissió del Codi de Conducta com les

unitats implicades han treballat per prestar el millor

servei als empleats, aclarint dubtes i col·laborant en
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Argentina

Brasil

Colòmbia

Espanya

França

Itàlia

Marroc

Mèxic

Puerto Rico

Total: 6.699

Distribució de la plantilla per països. 2007 

608
579

522

3.818

10 

359 

107 

619

77 

Dades de formació l’any 

Indicadors formació del Grup Gas Natural 2007 2006

Hores de formació per empleat 40,62 41,11
Total hores lectives 272.130 274.858
Inversió en formació anual (euros) 3.397.500 3.193.605
Inversió en formació per persona (euros) 507,17 477,66
Participants 5.763 5.741
Assistents 19.193 19.649
Nombre de cursos online realitzats (Espanya) 345 440
Usuaris de formació online sobre el total de la plantilla (Espanya) (%) 36,88 43,70



Al llarg del 2007, el Grup Gas Natural va renovar els

seus compromisos mediambientals i de contribució

a mitigar els efectes del canvi climàtic amb noves i

diverses iniciatives orientades a satisfer la creixent

demanda energètica de la societat, vetllant per la

màxima protecció de l’entorn.

Per dur a terme aquests objectius la companyia va

destinar més de 32 milions d’euros a mantenir un

control rigorós de totes les seves activitats i

operacions d’exploració, emmagatzematge,

transport, distribució de gas i generació

d’electricitat, a més d’altres associades a les seves

instal·lacions i centres de treball. 

D’acord amb les directrius del Protocol de Kioto,

el Grup Gas Natural va afirmar el seu compromís

de reducció d’emissions de gasos d’efecte

hivernacle. En aquest sentit, va continuar el seu

pla integral de renovació de canalitzacions amb

materials de darrera generació, fins a l’eliminació

d’aquells considerats obsolets. A Espanya, en els

últims cinc anys, aquestes actuacions han suposat

una disminució del 43% en les emissions de CH4

per unitat de longitud de xarxa. 

En l’àmbit internacional, durant l’exercici de 

2007, es van promoure proves de camp 

a l’Amèrica Llatina, amb la finalitat de millorar i

actualitzar el mètode de càlcul emprat en la

determinació de les emissions de metà a

l’atmosfera, tenint en compte les singularitats i

característiques de les xarxes i les pressions de

subministrament de cada un dels països en els

quals el Grup Gas Natural és present. 

Així mateix, es va posar de manifest l’actual aposta

del Grup Gas Natural per la generació elèctrica fent

servir el gas natural com a energia primària,

mitjançant l’aplicació de tecnologies menys

emissores de gasos d’efecte hivernacle com ara

són les centrals de cicle combinat o les plantes de

cogeneració. Aquestes tecnologies de generació i
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99.382 drets d’emissió reconeguts per l’ONU per

les seves iniciatives Sombrilla i Quimvale.

Respecte al compromís del Grup Gas Natural de

racionalitzar el consum energètic de les seves

activitats, durant l’any 2007, es va consolidar

encara més el seu objectiu de recerca d’una

elevada eficiència en els seus processos. En

aquest sentit, s’han aconseguit rendiments

globals, en les activitats d’exploració i del sistema

de transport i distribució de gas, pròxims al 100%. 

L’aposta permanent per les millors tecnologies

disponibles per a la generació d’electricitat amb

gas natural i les fonts d’energia renovables va

permetre que el rendiment energètic del 

Grup Gas Natural assolís l’any 2007 el 56,28%.

A l’actualitat, el Grup Gas Natural és un dels

principals operadors de cicle combinat del món,

amb 6.474 MW de potència instal·lada. El

desembre de 2007, es va formalitzar la compra de

2.233 MW a Mèxic, que operaran comercialment

l’any 2008. Addicionalment, compta amb 380 MW

de potència instal·lada en règim especial,

distribuïts en 21 parcs eòlics.

El Grup Gas Natural és sensible a les inquietuds

de la societat a favor de l’estalvi energètic i de la

potenciació i ús progressiu d’energies renovables.

el seu portfoli de parcs eòlics han fet possible que,

l’any 2007, el Grup Gas Natural evités l’emissió a

l’atmosfera de 761.509 tones de CO2. 

A més de fer servir les millors tecnologies

disponibles i reduir les emissions associades als

seus processos i activitats, el Grup Gas Natural va

promoure activament la utilització de gas natural en

substitució de combustibles contaminants. Seguint

aquesta línia d’actuació, l’any 2007, va evitar

l’emissió a l’atmosfera de 222.702 tones de CO2,

contribuint així a la millora de la qualitat de l’aire. 

El gas natural és una alternativa vàlida i disponible

per reduir les emissions contaminants produïdes

pel trànsit rodat. Per facilitar-ne l’ús, es va posar

en marxa a Badalona (Barcelona) una nova planta

de subministrament de gas natural comprimit

(GNC) per a ús vehicular a partir de gas natural

liquat (GNL), i així impulsar-ne el desenvolupament

com a carburant net en automoció.

En relació amb aquest compromís de reduir el

nivell d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el

Grup Gas Natural compta amb diversos projectes

integrats en el programa de Mecanismes de

Desenvolupament Net (MDN) per a la seva

implantació a l’Amèrica Llatina. A finals de 2007, el

Grup Gas Natural tenia en desenvolupament deu

projectes de MDN, en diferents fases d’execució, i
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En línia amb aquesta política, al llarg de 2007, es

van dur a terme diferents actuacions, entre les

quals destaquen les relacionades amb el

desenvolupament tecnològic de l’hidrogen, el

perfeccionament de solucions de poligeneració

d’alta eficiència per al sector terciari a través

d’instal·lacions de generació distribuïda mitjançant

microturbina, i la posada en marxa de projectes

per obtenir fred mitjançant sistemes d’absorció de

doble efecte a partir d’energia solar.

A més d’aquestes iniciatives, es van posar en marxa

diferents actuacions adreçades a reduir el consum

d’energia en els centres de treball, mitjançant la

difusió de bones pràctiques d’estalvi energètic, la

instal·lació de sistemes de detecció de presència per

a encensa i apagada de lluminàries i graduació

d’intensitat, la substitució de màquines de

climatització per altres de més eficiència energètica i

la incorporació d’instal·lacions de sistemes solar-

fotovoltaics per a l’enllumenat bàsic.

Durant l’any 2007, el Grup Gas Natural també va

abordar amb èxit el seu compromís d’identificar i

minimitzar altres impactes ambientals produïts per

les seves activitats, té una especial cura a realitzar

totes les seves activitats amb el màxim respecte per

l’entorn. Conseqüència d’això, és la seva intensa

activitat en la realització d’estudis d’impacte

ambiental i plans de vigilància ambiental que

garanteixin l’acompliment de mesures preventives i

minimitzin els possibles impactes en els projectes i

processos que no estiguin sotmesos a una Avaluació

d’Impacte Ambiental (EIA). Així mateix, el Grup va

participar activament en diferents iniciatives

orientades a la millora de la biodiversitat, com ara

reforestacions, recuperació de flora i fauna en

situació de vulnerabilitat i actuacions arqueològiques.

Per a això, es van introduir successives i

importants millores en el control de la informació

sobre els residus en les activitats d’exploració,

distribució, centrals de cicle combinat, plantes de

cogeneració, parcs eòlics i centres de treball,

potenciant, alhora, la valorització de determinats

tipus de residus com ara adob per a ús agrícola.

També, es van dur a terme actuacions per

racionalitzar el consum d’aigua i afavorint-ne la

reutilització en tots els processos, especialment en

aquelles activitats més consumidores d’aquest recurs

natural. El Grup Gas Natural va mantenir l’any 2007, la

mateixa ratio de consum d’aigua per unitat de

generació elèctrica que en els últims cinc anys.

Addicionalment, la companyia va contribuir a la

preservació de la biodiversitat a Puerto Rico gràcies a

la potabilització d’aigua per a ús sanitari. 

Mitjançant successives i diverses iniciatives, el

Grup Gas Natural també va aconseguir de reduir

l’ús de paper com a suport documental en més

d’un 7% respecte de l’any anterior.

Els compromisos ambientals del Grup Gas Natural

no tan sols tenen repercussió a les empreses que

l’integren, sinó que el seu abast també es fa

extensiu a tots els grups d’interès de la cadena de

valor de la companyia.

En aquest sentit, en les relacions amb

contractistes o empreses col·laboradores

externes, els empleats del Grup transmeten els

principis que emanen de la seva política de gestió

ambiental, i exigeixen l’acompliment dels

procediments i requisits ambientals que poguessin

ser d’aplicació.

El Grup també involucra els seus clients en l’ús

responsable de l’energia, mitjançant la realització

d’activitats de patrocini i de campanyes i jornades

mediambientals de formació i divulgació per tal

d’incrementar la sensibilització en el respecte al

medi ambient.

Finalment, destacar que va continuar realitzant

aportacions al Community Development Carbon Fund,

un fons depenent del Banc Mundial que treballa en

projectes vinculats amb el desenvolupament de

processos productius, l’educació i la salut dels països

més desafavorits, i en el Spanish Carbon Fund,

promogut pel Ministeri Espanyol de Medi Ambient. A

més, el Grupo Gas Natural participa en el Multilateral

Carbon Credit Fund.

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

33

Gest ió corporat iva



té com a objectiu facilitar a l’usuari el disseny

d’instal·lacions energèticament eficients. A part de

l’obtenció de resultats de balanç energètic, el

programa també inclou un mòdul que permet realitzar

les anàlisis econòmiques necessàries per completar

l’estudi de viabilitat.

Així mateix, el Grup Gas Natural col·labora junt amb

altres entitats, centres d’investigació i universitats en

el projecte del Centre per al Desenvolupament

Tecnològic Industrial (CENIT) “La ciutat

ecotecnològica. Industrialització en base a zero per a

un hàbitat urbà més sostenible”, orientat envers les

necessitats de les persones en el marc del

desenvolupament sostenible. Un aspecte a destacar

del projecte és la contribució a la sostenibilitat

energètica i la millora del medi ambient urbà

mitjançant un nou model de construcció residencial

energèticament eficient i autosostenible, essent un

dels objectius tècnics específics el desenvolupament

de sistemes de poligeneració (tèrmica i elèctrica)

basats en energies renovables, compatibles i

integrables en els components i les unitats

constructives. En aquest projecte, el Grup Gas Natural

lidera la tasca sobre generació distribuïda, investigació

i el seu desenvolupament d’instal·lacions de

cogeneració adequades per a la ciutat, l’objectiu de les

quals és desenvolupar i estandarditzar instal·lacions de

cogeneració o trigeneració en edificis o complexos de

grans dimensions, en especial del sector terciari

(hotels, parcs empresarials i complexos comercials) i la

microgeneració per a edificis.

Desenvolupament de la
refrigeració solar

Al llarg de l’any 2007, es va continuar amb el

desenvolupament de projectes de producció de fred a

Desenvolupament del biogàs

Durant l’any 2007, el Grup Gas Natural, en

col·laboració amb la companyia GRS Valtech que

pertany al Grup Veolia, fou l’adjudicatari del

desenvolupament del projecte per dur a terme el

tractament i aprofitament energètic del biogàs

produït al Relleno Sanitario Doña Juana de Bogotà

(Colòmbia), un dels més grans abocadors controlats

d’Amèrica Llatina, amb 2 milions de tones de residus

anuals dipositades. A més de millorar les condicions

ambientals a la zona de l’abocador, s’ha previst

aprofitar el biogàs capturat per a tractar-lo com a font

d’energia renovable i distribuir-lo a través d’una xarxa

independent de subministrament a les indústries

properes. Això permetrà la substitució del carbó

utilitzat a l’actualitat, contribuir a una millora

substancial de la qualitat de l’aire i de l’economia de

les localitats veïnes a aquestes indústries, així com al

desenvolupament sostenible de la capital colombiana.

Aquest projecte, que evitarà l’emissió de més de 15

milions de tones de CO2 a l’atmosfera, es va

dissenyar de forma que compleixi la totalitat dels

requisits de l’ONU en relació als mecanismes de

desenvolupament net del Protocol de Kioto, i

permetrà obtenir una quantitat significativa de

certificats de reducció d’emissions.

Desenvolupament de la
cogeneració

Amb la finalitat de fomentar i facilitar la implantació de

projectes de cogeneració, durant l’any 2007, es va

desenvolupar el disseny d’una eina informàtica que

permet realitzar balanços energètics tenint en compte

els diferents perfils de consum. Aquesta eina,

desenvolupada amb la participació del Laboratori

d’Investigació en Tecnologies de la Combustió (LITEC),

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

34

Gest ió corporat iva

Innovació
tecnològica



partir d’energia solar. Es va construir una planta pilot

de refrigeració solar basada en un camp de captadors

solars de concentració, amb una refredadora per cicle

d’absorció BrLi/H2O de doble efecte. Aquest

instal·lació, que està situada al terrat de l’edifici de

l’Escola Superior d’Enginyers de Sevilla, ha esdevingut

una instal·lació de referència per a  professionals,

prescriptors energètics i per a les mateixes

administracions, sobre la viabilitat tècnica d’aquest

tipus d’aplicacions. Així mateix, es va desenvolupar la

primera versió d’una eina informàtica de lliure

distribució i fàcil ús per al càlcul i dimensionat

d’instal·lacions de refrigeració solar. Aquest projecte

compta amb una subvenció de la Corporació

Tecnològica d’Andalusia i amb la col·laboració tècnica

de l’Associació d’Investigació i Cooperació Industrial

d’Andalusia (AICIA).

Desenvolupament de “gn auto”

Durant l’exercici de 2007, es va acabar i posar en

marxa a Espanya una nova estació de servei de gas

natural comprimit (GNC) a partir de gas natural

liquat (GNL) del Grup Gas Natural, ubicada a les

instal·lacions dels seus Serveis Tècnics a la localitat

de Badalona (Barcelona). 

Es tracta d’una innovadora instal·lació que evita els

costos de compressió del gas, i que està formada

per dues parts: la primera s’assembla a una planta

típica de regasificació de GNL, i la segona, a una

estació de servei de GNC. És previst que aquesta

planta doni servei a tota la flota de vehicles de gas

de la delegació de Catalunya nord, i es

complementi amb l’estació ja existent en els

Serveis Tècnics de Catalunya sud.

Una altra de les noves aplicacions en la qual es va

treballar per tal d’ampliar les possibilitats d’ús del gas

natural com a combustible per al transport, s’ha

centrat en els vehicles de handling de l’aeroport de

Barajas (Madrid). Emmarcat en el projecte PROFIT

del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per a la

reducció d’emissions en instal·lacions aeroportuàries,

es van desenvoluparan diferents tipus de vehicles de

gas natural, que van ajudar a complir els objectius

mediambientals assenyalats per AENA per a

l’esmentat aeroport, unes solucions que podran ser

exportades a instal·lacions similars. 

També s’està treballant en el desenvolupament de

solucions la implantació real del GNL com a

combustible per a la propulsió de vaixells de pesca,

projecte impulsat pel Centre Tecnològic de Puerto

Celeiro, a Viveiro (Lugo), i finançat per la Conselleria
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Lectura de comptadors
domèstics 

El sistema de telemesura, o sistema Automatic

Metering Management (AMM), permet l’obtenció i

gestió remota de les dades associades al consum

de gas mitjançant la instal·lació de sensors en els

comptadors i tramesa d’informació via ràdio als

sistemes d’informació corporatius del Grup Gas

Natural.

Per impulsar-ne la implantació, durant l’any 2007, es

va iniciar l’execució d’un projecte d’instal·lació d’un

sistema AMM per a la telelectura de comptadors

domèstics, essent el Grup Gas Natural la primera

empresa gasista europea que pren aquesta

iniciativa. El projecte consisteix a instal·lar uns

10.000 punts de subministrament en diferents

ciutats diverses tecnologies AMM en fase

precomercial. A l’actualitat, 5.600 punts de consum

a Tarragona s’estan facturant automàticament amb

uns resultats de fiabilitat i precisió plenament

satisfactoris, i s’acaba de finalitzar la instal·lació a

4.600 punts de subministrament de la població de

Lorca (Múrcia) amb una nova tecnologia, Zegbee,

on s’espera realitzar ben aviat la primera facturació

automàtica.

L’ús massiu d’aquesta tecnologia permetrà millorar

la qualitat del servei prestat als nostres clients,

eliminant possibles errades de lectura i facturació,

així com disposar d’informació que permetrà

gestionar millor els sistemes de distribució.

de Pesca de la Xunta de Galícia i pel Ministeri

d’Educació i Ciència. Aquesta iniciativa pretén

demostrar que també en el sector pesquer el gas

natural aporta avantatges respecte al gasoil.

Producció i aplicacions 
de l’hidrogen

En l’exercici de 2007, es va posar en marxa una

instal·lació experimental de producció i

emmagatzematge d’hidrogen. Aquesta instal·lació,

pionera a l’Europa continental, es troba al Parc Eòlic

Sotavento (entre les províncies de A Coruña i Lugo)

i produeix hidrogen a partir de l’energia elèctrica

excedentària del parc. Amb aquesta instal·lació, el

Grup Gas Natural, conjuntament amb la Xunta de

Galícia i la Fundació Sotavento Galícia, desenvolupa

un projecte innovador que té com a finalitat

estudiar la idoneïtat de l’hidrogen com a mitjà

d’emmagatzematge d’energia en forma gasosa. 

Així mateix, es va posar en servei un sistema de

poligeneració a la seu de la companyia a Barcelona,

on l’element generador és una pila de combustible

de carbonats fosos. Es tracta de la primera

aplicació d’aquest tipus a Espanya i una de les

primeres experiències a nivell mundial, que

permetrà la producció de 230 kWe d’energia

elèctrica i l’aprofitament de gairebé 200 kWt per

cobrir necessitats de climatització i calefacció, tot

plegat amb un rendiment pròxim al 80%.

Cal destacar que el Grup Gas Natural ha estat elegit

pel Centro para el Desenvolupament Tecnològic

Industrial (CDTI) com a coordinador del projecte

“CENIT SPHERA”, consorci de 17 empreses i més

de 30 centres d’investigació, que té com a objectiu

aprofundir en les tècniques de producció, transport,

emmagatzematge i ús de l’hidrogen. El projecte té

una durada de quatre anys i un pressupost de més

de 25 milions d’euros.
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Al llarg de l’any 2007, mantenint com a marc de

referència el Pla Estratègic de Qualitat iniciat l’any

2004, el Grup Gas Natural va continuar treballant en

diferents projectes i accions de millora emmarcats

dins de les quatre línies de treball següents

definides en aquest pla:

Aprofundir en l’orientació 
al client i en la qualitat 
en el servei

Entre les principals millores van destacar: 

• En el Servei d’Atenció d’Urgències a Espanya, s’hi

van fer alguns projectes de millora durant l’any

2007 en els diferents serveis tècnics, l’objectiu

dels quals era reduir els temps de resposta en

l’arribada dels tècnics. Això ha suposat una

millora significativa en la qualitat del servei.

• A Itàlia, en relació al procés de facturació,

s’implementaren millores en el sistema SAP IS-U

que van ajudar, en gran mesura, a millorar la

qualitat del servei dins del propi procés respecte

a l’any 2006, reduint tant el temps de tramesa

de factures com les errades en aquestes.

Igualment, en relació a l’atenció telefònica, s’ha

dut a terme una millora contínua en la formació

d’operadors en la utilització del SAP, fet que ha

suposat una disminució en les errades i una

major eficàcia en l’atenció. 

Alinear l’organització amb 
els objectius de qualitat

El Grup Gas Natural va continuar incorporant

objectius de qualitat en el Sistema de Direcció per

Objectius (DPO) de Recursos Humans. En concret,

la qualitat de l’atenció personalitzada en els

centres del gas es va incloure entre els objectius

dels delegats comercials de la Direcció de

Negocis Minoristes d’Espanya, amb la finalitat de

potenciar el compromís de les persones en la

millora contínua del servei en aquests centres.
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Potenciar la gestió de la
qualitat en el Grup 

També durant l’exercici de 2007, el Grup Gas

Natural va continuar potenciant la gestió de la

qualitat dins del marc d’integració que proporciona

la gestió per processos:

• Es va avançar la certificació del sistema de gestió

de generació, dins de la Direcció General de

Negocis Majoristes.

• Es va ampliar el Sistema de Qualitat Certificat a

les empreses distribuïdores i comercialitzadores

del Grup Gas Natural a Espanya. A més, es va

obtenir la certificació de qualitat i medi ambient a

Gas Natural Comercial, i l’ampliació de l’abast a

Gas Natural Servicios. En l’àmbit internacional, es

van incorporar noves seus i centres de treball a la

certificació de qualitat a Itàlia.

• En allò relatiu als processos d’autoavaluació,

seguint el Model d’Excel·lència EFQM, es va

realitzar el seu desplegament en la Direcció

General de Negocis Regulats i a Metragaz

(Marroc), servint en ambdós casos per

desenvolupar el respectiu pla integrat de millora

que porta el nom de LICEO (Lideratge, Innovació,

Canvi/Qualitat/Creixement, Eficiència/Eficàcia,

Oportunitat). 

La companyia va continuar impulsant la cultura de

client-proveïdor intern dels diferents serveis no

destinats a un client final, a través de diferents

estudis de percepció. Entre aquests, destaquen el

tracte en el servei help desk d’atenció a usuaris de

sistemes d’informació, així com els serveis de

vigilància de la salut i de prevenció de riscos laborals.  

Així mateix, en el marc del Pla de Formació 2007,

es van potenciar accions formatives, adreçades a

la sensibilització de persones del Grup a Espanya,

sobre la importància de l’orientació a la gestió per

processos per potenciar la millora contínua dels

serveis i productes que s’ofereixen als clients

Implicar els proveïdors de
serveis en el compromís de
qualitat del Grup Gas Natural
amb els clients

El Grup Gas Natural va integrar en els seus

processos principals i va continuar estenent la

implantació del Model Q, un projecte que permet a

la companyia avaluar la qualitat dels seus

proveïdors i col·laboradors, de forma quantitativa,

per millorar el procés de selecció. El proveïdor té

visibilitat a Internet, a través del Portal del

Proveïdor, del nivell de qualitat que està

proporcionant, fet que permet una total

transparència i la seva comparació amb allò exigit a

cada proveïdor pel Grup Gas Natural.

Al llarg de l’any, es va potenciar el compromís dels

col·laboradors de la xarxa d’atenció de centres a

Espanya, mitjançant la incorporació d’acords de

nivells de servei relatius a qualitat en els

contractes. Això va permetre mobilitzar aquests

col·laboradors en els objectius del Grup Gas Natural

i millorar significativament la qualitat del servei.

Així mateix, la companyia va fer un fort impuls

formatiu, adreçat a potenciar les capacitats i

l’orientació al servei de les persones que treballen a

la xarxa de centres del gas, i dels tècnics que atenen

les operacions als clients domèstics a Espanya. 
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El compromís amb la societat és consubstancial

al model de negoci del Grup Gas Natural, de la

declaració de Missió, Visió i Valors del qual 

forma part. 

La companyia porta a la pràctica el seu compromís

social a través de:

• La generació de coneixement, de capacitat de

gestió i d’innovació, que redunda en benefici del

conjunt de la societat.

• L’aportació de part de l’excedent generat a acció

social, d’una manera que estigui d’acord tant amb

l’estratègia de la companyia com amb les

necessitats local.

L’any 2007, el Grup Gas Natural va destinar més de 16

milions d’euros a inversió social, quantitat que suposa

un creixement de més del 24% respecte al 2006. El

nombre d’accions desenvolupades fou de 308. 

El Grup distribueix els seus programes d’inversió

social en tres grans categories: social, cultural i

mediambiental. En termes percentuals, l’acció

social és la que va rebre una major atenció per

part de la companyia l’any 2007, amb una mica

més del 57% del pressupost total. 

En tots els seus àmbits d’operació, el Grup Gas

Natural desenvolupa una intensa labor de

cooperació amb institucions i associacions

dedicades a la protecció dels drets humans, a la

preservació de l’entorn i al desenvolupament

social. Aquesta col·laboració es reforça mitjançant

un diàleg obert amb els governs i administracions

dels diferents països, per vetllar per l’alienament

de les iniciatives socials de la companyia amb les

impulsades pels poders públics.
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Compromís i accions 
Compromís 1. Contribuir al desenvolupament local de les comunitats en les quals opera el Grup Gas Natural.

Accions proposades 2007 Resultats  2007 Accions planejades 2008

Llançament de la nova campanya Lliurament d’exemplars als centres Presentació de la carpeta didàctica a les 
didàctica i reforma de l’apartat educatius dels continguts online. comunitats autònomes i desenvolupament  
educatiu online. de nou contingut online relacionat amb 

la innovació tecnològica.

Noves accions de patrocini d’activitats Seguiment dels acords subscrits i Establiment d’un sistema de mesurament 
d’interès social i cultural en els municipis desenvolupament de nous de l’impacte dels projectes de patrocini, i  
amb centrals de cicle combinat del Grup. projectes. obtenció de la certificació London 

Benchmarking Group.

Llançament d’un pla d’actuació Integració en l’Observatori Mediterrani Foment de projectes de cooperació 
cultural i social a Algèria. de l’Energia, i desenvolupament al desenvolupament.

d’un seminari patrocinat per la 
Fundació Gas Natural.

Participació de GNL 16 Algèria 2009.

Compromís 2. Col·laborar i mantenir un diàleg constant amb les associacions per a l’impuls de la
societat.

Accions proposades 2007 Resultats  2007 Accions planejades 2008

Estendre la firma de convenis de col·laboració  Firma del conveni de col·laboració amb Publicació de la Guia del gas, 
amb a la Confederació de Consumidors l’OCUC i col·laboració en el Congrés conjuntament amb organitzacions amb 
i Usuaris (CECU) i a l’Organització de Llatinoamericà de Consum,  les quals el Grup manté 
Consumidors i Usuaris de organitzat per la CECU. convenis de col·laboració.
Catalunya (OCUC). 

Fomentar el compromís i participació El Grup és membres del Comitè Executiu Organització de seminaris sobre  
de les àrees de negoci en associacions de l’Associació Espanyola del Pacte  responsabilitat corporativa per 
que impulsin la responsabilitat corporativa  Mundial de Nacions Unide (ASEPAM). a proveïdors.
en els diferents grups d’interès.

Participació en el grup de treball sobre
proveïdors d’ASEPAM per a la publicació
d’una guia pràctica.

Presentació de la campanya “Objectius del Presentació de la campanya en col·laboració Desenvolupament de projectes de cooperació 
Mil·lenni” a l’Amèrica Llatina. amb IARSE (Argentina) i a la reunió al desenvolupament a Mèxic.

funcional de la Direcció General 
Internacional.

Compromís 3. Establir canals de comunicació transparents que siguin capaços de donar resposta a 
les necessitats dels ciutadans.

Accions proposades 2007 Resultats  2007 Accions planejades 2008

Revisió del contingut sobre medi ambient  Llançament del nou apartat de Medi  Millora de la informació disponible en 
a l’apartat online “Responsabilitat Ambient i Qualitat. l’apartat online de “Responsabilitat 
corporativa.” (1) corporativa.”

Ampliar el nombre de direccions assessorades Desenvolupament de 16 assessoraments Incorporació dels resultats de Rep Trak 
en funció de les necessitats detectades a interns en matèria de responsabilitat en la metodologia dels assessoraments.
mitjançant les valoracions externes corporativa a nou direccions 
de l’Informe de Responsabilitat Corporativa. diferents.

Actualització del “Manual de gestió de la Publicació d’informes de Responsabilitat Llançament del primer Informe de 
cominicació en situacions de crisi” per Corporativa a l’Argentina, Responsabilitat Corporativa al Brasil.
adaptar-lo a la nova organització del Grup. Colòmbia i Mèxic.

Grau d’acompliment: alt mitjà baix (1) Aquesta acció ha estat modificada respecte a allò publicat l’any anterior, a causa d’un error en la
compilació de la documentació apareguda a l’Informe de Responsabilitat Corporativa 2006.



El Grup Gas Natural desenvolupa iniciatives

emmarcades en els Objectius del Mil·lenni i els

Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides,

amb la vocació de ser un actor positiu en el

desenvolupament de les societats on opera. La

companyia desenvolupa una intensa labor d’acció

social orientada a millorar la qualitat de vida de

col·lectius desfavorits.

El Grup realitza també un important esforç de

promoció de la cultura  l’educació, ja que

l’educació primària universal és un dret que es

reprodueix a la Declaració Universal de Drets

Humans, i que l’ensenyament també exerceix un

paper fonamental en la promoció de la igualtat

entre gèneres. Per ambdues raons, la companyia

destina bona part dels seus esforços a la formació

dels més jove, recolzant iniciatives de caire

cultural i educacional.

També assumptes com els efectes de canvi

climàtic i el desenvolupament sostenible van rebre

una atenció prioritària l’any 2007. Cal ressaltar que

les activitats de la Fundació Gas Natural s’han anat

especialitzant progressivament envers ambdues

matèries.

El Grup Gas Natural planteja els seus programes

d’inversió social com a complement a una sòlida

estratègia de desenvolupament del negoci. Així

mateix, compta amb eines que li permeten

mesurar l’impacte de les accions sobre la

companyia i, en particular, la seva reputació. L’any

2007, la companyia va incorporar el model London

Benchmarking Group (LBG), per al mesurament de

l’impacte en la comunitat de les seves iniciatives

socials. L’ús d’aquesta metodologia permet tenir

una visió completa de la inversió social i facilita la

comparació dels resultats amb els obtinguts per

altres entitats.

Suport a l’educació

Durant el curs escolar 2006-2007, el Grup va

continuar col·laborant en l’educació dels joves

amb el programa “El gas natural i el medi

ambient”. D’altra banda, l’activitat online “El gas

natural, l’energia del segle XXI”, va comptar amb la

participació de 278 grups d’escolars. Amb

iniciatives com les anteriors, el Grup pretén

transmetre valors com ara el del desenvolupament

sostenible, així com difondre la cultura de l’ús

racional de l’energia.
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Salut i investigació

El Grup Gas Natural és, des de l’any 2007, membre

fundador de la Corporació Tecnològica d’Andalusia,

una mostra més de la vocació de la companyia de

estar a l’avanguarda de la I+D+i. La corporació té

encomanada la gestió del Centre Tecnològic

Avançat d’Energies Renovables (CTAER). Es tracta

d’un projecte amb una inversió inicial de 62,2

milions d’euros i que, per primer cop a Espanya,

abordarà de forma coordinada la investigació sobre

energia solar, eòlica i biomassa. La iniciativa

compta amb la col·laboració de les principals

companyies del sector, de les universitats

d’Almeria, Cadis i Jaen, de l’Agència Andalusa de

l’Energia i del Centre d’Investigacions Energètiques

Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT).

La companyia entén el suport a la investigació com

a una part fonamental del seu compromís de

contribuir a la millora de la qualitat de vida dels

malalts i dels seus familiars. Així, fou un dels

fundadors del Centre Nacional d’Investigacions

Cardiovasculars (CNIC), al qual va continuar

recolzant l’any 2007. En el marc del mateix projecte,

en aliança amb el Ministeri de Sanitat i altres tretze

El programa educatiu presencial va arribar a

70.192 alumnes en tots els països en els quals el

Grup és present, que van rebre conferències

impartides per reconeguts especialistes en 

medi ambient. 

A l’Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic es van

mantenir els programes educatius impulsats amb

el nom “El gas a l’escola”, que fan conèixer els

avantatges mediambientals del gas natural i que

eduquen per al seu correcte ús. Així mateix, es va

difondre entre el professorat material pedagògic

per reforçar la seva labor docent en matèria de

desenvolupament sostenible.

Les activitats anteriors se veuen complementades

per altres iniciatives de sensibilització ambiental.

Així, l’any 2007 es van commemorar els quinze

anys de suport de la companyia al programa de

televisió “El medi ambient” de TV3 de Catalunya,

que forma i informa sobre la importància de la

protecció de l’entorn natural. 

Per a més informació es pot accedir a les

“Activitats educatives” de la pàgina web del Grup

Gas Natural (www.gasnatural.com).
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companyies espanyoles, va contribuir a la

constitució de la Fundació ProCNIC, per a la

investigació de malalties cardiovasculars.

Acció social orientada a
col·lectius desafavorits

La política d’assignació de recursos a programes

socials es centra en aquells projectes que generen

un major valor per a la societat a través de l’atenció

als col·lectius més desafavorits. Aquesta implicació

reforça el compromís adoptat pel Grup Gas Natural

d’integrar-se, de manera positiva, en cada

comunitat i país on és present.

En aquest compromís s’emmarquen els convenis

de col·laboració en matèria d’integració laboral amb

organitzacions com la Fundación Adecco i Femarec,

a Espanya. En el marc d’aquesta col·laboració, el

Grup també va contractar serveis d’organitzacions

en les plantilles professionals de les quals

s’inclouen persones amb discapacitat física o

psíquica. En aquest sentit, la companyia va

esdevenir el primer client de regals promocionals

de Fundosa Galenas, empresa que té com a

finalitat acomplir l’objectiu de la Fundación ONCE:

la integració laboral d’aquestes persones

discapacitades.

Així mateix la companyia va formalitzar l’any 2007,

un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la

Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar les

mesures necessàries per garantir l’accessibilitat en

zones on es realitzen obres de serveis.

Voluntariat corporatiu

A l’Argentina, la companyia va continuar el

programa de voluntariat corporatiu, iniciat l’ant

2002 amb el suport de la Fundació Gas Natural.

Els voluntaris, en funció del seu interès, tenen a la

seva disposició una oferta de programes als quals

afegir-se. Els beneficiaris són nens, joves i adults

de famílies en risc d’exclusió, que disposen

d’escassos recursos i que tenen necessitats

bàsiques no cobertes. 

D’altra banda, també la filial del Grup a Mèxic va

impulsar les seves activitats de voluntariat

corporatiu l’any 2007. La seva particularitat és que

no solament els empleats, sinó també les seves

famílies participen en activitats socials, cosa que

contribueix a enfortir el vincle amb la companyia i

amb la societat circumdant.

Els empleats formen part important de l’objectiu

de responsabilitat corporativa del Grup Gas

Natural, contribuint amb el seu esforç, i en línia

amb els valors corporatius, a fer realitat el

compromís de la companyia amb el

desenvolupament sostenible.

Promoció de la cultura 
musical

Part de les accions de patrocini cultural del 

Grup Gas Natural s’orienten al foment de la

música clàssica.

Per això, la companyia va col·laborar, l’any 2007, en

diferents iniciatives amb l’Orquestra Simfònica de

Barcelona i Nacional de Catalunya, a Girona, Lleida i 

Tarragona. 

Així mateix, l’activitat en aquest àmbit es va

plasmar en el patrocini de temporades i cicles

musicals en diferents ciutats. El Grup va col·laborar

amb el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la Música

Catalana (Barcelona) i  l’Auditori Nacional i el Teatro

Real (Madrid), entre altres entitats. També va ser
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El Grup Gas Natural va continuar col·laborant amb la

Cambra de Comerç Internacional (ICC) per

impulsar la responsabilitat corporativa mitjançant

participació en el grup de treball Environment &

Energy Commission d’aquesta institució. Així

mateix, el Grup  també va mantenir la seva

participació en el grup de treball Business in

Society de l’IESE-Universitat de Navarra.

La companyia també va participar activament en el

treball dels fòrums de relacions amb l’inversor i

comunicació corporativa de The Conference Board,

associació empresarial internacional de referència.

A Espanya, el Grup Gas Natural forma part del

Fòrum de Reputació Corporativa (fRC), organització

les empreses membres del qual apleguen esforços

per promoure l’anàlisi i la divulgació de tendències,

eines i models en matèria de gestió de la reputació.

Per a més informació sobre la labor del fRC es pot

consultar el seu web (www.reputacioncorporativa.org).

La companyia va continuar col·laborant amb

l’Associació Espanyola del Pacte Mundial (ASEPAM),

del Comitè Executiu de la qual va entrar a formar

part com a vocal. L’organització pretén recolzar,

promoure i difondre la incorporació dels deu

Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides en

els models de gestió i govern de les empreses. El

Grup Gas Natural també recolza el treball

d’ASEPAM amb la participació al seu grup de treball

de proveïdors. 

El Grup manté la seva col·laboració amb la Càtedra

Ethos de la Universitat Ramon Llull, que té com a

missió difondre i potenciar l’ètica en l’àmbit

professional i organitzatiu. 

present al Festival Internacional de Santander, al

Festival de Jazz de Pontevedra i al Festival

Internacional La Porta Ferrada (Girona).

Per ampliar la informació es pot accedir a l’apartat

de “Patrocini i acció social” del lloc web corporatiu

del Grup Gas Natural (www.gasnatural.com).

Foment de la riquesa cultural

El Grup Gas Natural té entre els seus objectius

fonamentals difondre la riquesa i el valor del

patrimoni cultural. Amb aquest propòsit, edita

anualment un llibre sobre el llegat natural i cultural

dels llocs on desenvolupa la seva activitat. L’any

2007 va editar el llibre “Sicília. Patrimoni cultural i

natural”, del qual es van distribuir en total 26.000

exemplars, editats en sis idiomes.

Cal destacar també el suport a Expo Zaragoza

2008, que es formalitzava l’any 2007 i que suposa

una aportació de 4 milions d’euros per a la

celebració d’aquest certamen dedicat a l’aigua com

a element indispensable per a la vida. El Grup Gas

Natural patrocinarà un dels esdeveniments de la

mostra, que porta per títol “Aigua per a la vida”. 

Compromís institucional

El Grup Gas Natural participa en organitzacions

sectorials i empresarials nacionals i internacionals.

La seva col·laboració en institucions d’aquest tipus

fa possible que la companyia continuï a

l’avanguarda del coneixement sectorial i li permet

ser identificada com a referent en els seus

diferents àmbits d’actuació. L’any 2007, el Grup Gas

Natural va destinar cerca de 200.000 euros a la

col·laboració amb organitzacions d’aquesta

naturalesa. 
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També l’any 2007, la companyia va començar a

treballar amb la Fundació Codespa, organització que

promou projectes de desenvolupament social a

l’Amèrica Llatina.

Així mateix, col·labora amb institucions

relacionades amb el sector de l’energia, tant

d’àmbit internacional com amb aquelles radicades

en els països en els quals opera. Participa, entre

altres, en el Club Espanyol de l’Energia, a Eurogas,

a la Unió Internacional del Gas, a l’Associació

Tècnica Europea de la Indústria del Gas i a

l’Observatoire Méditerranéen de l’Énergie. També

cal destacar la presència de la companyia a les

comissions de responsabilitat social de la CEOE i

de Fomento del Trabajo.

L’any 2008, hi ha prevista la participació de 50

directius del Grup Gas Natural en el XIX World

Petroleum Congress, que es celebrarà en Espanya,

i on els responsables de la companyia exposaran

els seus punts de vista sobre el futur del sector

de l’energia.

Per ampliar aquesta informació es pot accedir a

l’apartat de “Responsabilitat corporativa”, en el lloc

web del Grup Gas Natural (www.gasnatural.com).

Compromís amb els
consumidors

Gas Natural Servicios està adherida als sistemes

arbitrals de consum de diferents comunitats

autònomes espanyoles. Es tracta de mecanismes

que permeten resoldre les reclamacions dels

usuaris de forma imparcial, gratuïta i ràpida.  

Al  llarg de 2007, va destacar l’adhesió de la

companyia als sistemes arbitrals de les comunitats

de Cantàbria, Castella-La Manxa, Madrid i Navarra,

essent la primera gran companyia de serveis que

pren aquesta iniciativa a les comunitats autònomes

espanyoles esmentades. 

Després de l’adhesió, el Grup Gas Natural ofereix a

les juntes arbitrals de consum formar els seus

empleats en temes relacionats amb el sector del

gas natural, fent possible un major coneixement del

sector, de la seva legislació i de les seves

particularitats tècniques.

Aquesta iniciativa de la companyia suposa una

mostra més del seu compromís amb els clients, als

quals presta el millor servei des de les premisses

de la proximitat, la transparència i la confiança.
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Per a això, coordina la seva comunicació

corporativa amb la de totes les filials, assegurant

la coherència dels missatges i proporcionant les

degudes garanties en la informació oferta als

mercats sobre el servei, l’estratègia, l’operativa i

les finances de la companyia.

El Grup va fer públiques un total de 332 notes

informatives l’any 2007. El 62% de las quals foren

corporatives o van fer referència a les activitats a

Espanya, mentre que el 38% restant va

correspondre a les filials internacionals.

Així mateix, el Grup va oferir 153 rodes de premsa

durant l’any 2007. El 66% va tenir lloc a Espanya,

mentre que el 34% restant foren convocades per

les filials internacionals.

Tal i com correspon a una companyia de les seves

dimensions, la presència del Grup Gas Natural en

els mitjans és constant. Al llarg de 2007, segons

l’informe preparat per Acceso Group, van aparèixer

391 informacions sobre la companyia en televisió i

6.279 en premsa escrita. Aquestes xifres indiquen

una mitjana de 1,07 i 17,2 aparicions diàries,

respectivament, en un i altre mitjà.

Relació amb els mitjans 
de comunicació

La comunicació del Grup Gas Natural té com a

objectiu cobrir les expectatives d’informació de

tots els ciutadans, facilitant-los el seu accés i

oferint-los canals que els permetin el diàleg amb la

companyia. El Grup manté una relació estreta amb

els mitjans de comunicació i té obertes vies de

contacte que, a través del seu lloc web, permeten

als grups d’interès entrar en contacte amb les

instàncies adequades de la companyia.

Tal com mostra els seu document de Missió, Visió

i Valors, el Grup Gas Natural està compromès amb

la transparència informativa.

L’estratègia de relació amb els mitjans de

comunicació respon a la voluntat del Grup

d’atendre les seves necessitats informatives i

d’estructurar la informació sobre la companyia que

es posa a disposició del mercat.
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En aquest apartat cal destacar la implicació de la

companyia en la campanya de l’ONU “2015: Un

món millor per a Joana”, que fou presentada el

gener de 2007 pel Fòrum de Reputació

Corporativa (fRC), del que forma part la

companyia, i suposa la major aliança intersectorial

d’empreses multinacionals per a la promoció i

suport a l’acompliment dels Objectius de

Desenvolupament del Mil·lenni.

La campanya, que té per objecte difondre aquests

objectius, dóna a conèixer els avenços i les

iniciatives empreses per les empreses que donen

impuls al projecte. Està protagonitzada per una

nena de nou anys, que representa els milions de

nens que arribaran a la majoria d’edat l’any 2015,

quan es farà balanç dels objectius aconseguits.

Durant l’any 2007, el lloc web, eix central

d’aquesta campanya, va rebre 56.149 visites.

En el marc de la campanya, el Grup Gas Natural va

desenvolupar accions per sensibilitzar i difondre

els Objectius del Mil·lenni entre tots els grups

d’interès de la companyia, difonent-los entre els

empleats a través de les revistes internes,

d’intranet o de suports gràfics en els edificis,

entre altres. A més col·labora amb la cessió

d’espais publicitaris en mitjans externs per a la

difusió de la campanya.

Addicionalment, cal destacar que el Grup està

desenvolupant diversos projectes que incideixen

en els Objectius de Desenvolupament del

Mil·lenni, i dels quals es dóna explicació a l’apartat

d’annexos. Per a més informació es pot visitar el

web (http://2015unmundomejorparajoana.com).

La Fundació Gas Natural

La Fundació Gas Natural ha anat consolidant en

els últims anys les seves línies d’activitat

nacionals i internacionals, sempre des de

qüestions relacionades amb la sensibilització i

educació ambiental i la lluita contra els efectes

del canvi climàtic.

La Fundació va continuar amb el seu enfocament

basat en l’organització de seminaris i edició de

publicacions. Així mateix, va ampliar la seva

presència en les diferents comunitats autònomes

espanyoles en les quals opera el Grup.

Per assolir els seus objectius a Espanya i a la resta

de països, la Fundació compta amb la col·laboració

de les diferents empreses distribuïdores gasistes

integrades en el Grup Gas Natural. 

Al  llarg de 2007, van continuar els treballs de la

Fundació encaminats a fer realitat el Museu del

Gas. Les accions es van centrar en la fase inicial

del discurs museístic, així com en el disseny

arquitectònic del futur edifici que l’acollirà.

Totes les accions desenvolupades durant l’any

2007, són descrites a la Memòria d’Activitats de la

Fundació Gas Natural. Així mateix, a la pàgina web

corporativa del Grup (www.gasnatural.com), s’hi

pot trobar informació actualitzada sobre les

activitats i publicacions de la Fundació.

Seminaris de gestió mediambiental  

La Fundació Gas Natural va organitza, durant 

l’any 2007, 19 actes públics de sensibilització 

mediambiental a dotze comunitats autònomes

espanyoles. Tots els actes foren desenvolupats

amb la col·laboració de les autoritats corresponents,

i van comptar amb la participació d’experts

nacionals i internacionals.
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La Fundació va iniciar, a més, una nova línia de

publicacions anomenada “Sèrie pedagògica”, que

estan destinades a estudiants de secundària i que

tracten sobre la contaminació atmosfèrica, les  seves

causes i els seus efectes.

Centre de Formació de l’Energia  

Durant l’any 2007, es van desenvolupar 17

programes amb diferents continguts, que van

originar 253 cursos en els que van participar 3.132

alumnes i als quals es van afegir, en el seu

conjunt, 48.486 hores de formació impartides en

nou comunitats autònomes espanyoles. Els cursos

estan relacionats amb activitats pròpies de la

companyia i del sector de l’energia en general.

Museu i Centre d’Història del Gas

El Museu i Centre d’Història del Gas té com a

objectiu preservar el patrimoni cultural del sector,

difonent la història d’aquest combustible i la seva

incidència tècnica i social. Al llarg de 2007 el Centre

d’Història del Gas va realitzar un important esforç

per a la catalogació i el trasllat de documentació, a

conseqüència del trasllat de la seu social del Grup

Gas Natural. Així mateix, es van desenvolupar els

projectes i acords inicials per a la futura instal·lació

d’un Museu del Gas a Sabadell (Barcelona).

Els assumptes abordats a les jornades públiques

tenien a veure, entre altres temes, amb la relació

entre energia i medi ambient, amb el canvi

climàtic i el transport, l’obtenció d’energia a partir

de residus, l’eficiència energètica, nous vectors

energètics com l’hidrogen, i les alternatives

energètiques que ofereix l’ús del gas natural. 

Convenis de col·laboració

Durant l’exercici de 2007, es van continuar

executant els convenis de col·laboració formalitzats

per la Fundació amb les autoritats de medi ambient

de diferents comunitats espanyoles. També es va

firmar un nou conveni amb el Govern de les Illes

Balears. Així mateix, es van acordar treballs

d’investigació amb diverses institucions. 

Publicacions d’informació mediambiental

L’any 2007, la Fundació va editar quatre llibres 

i dos quaderns sobre temes relacionats amb el

medi ambient i una fitxa d’educació mediambiental.

Aquestes publicacions formen part dels mitjans

utilitzats per la Fundació per acomplir una de les

seves comeses primordials: augmentar la

sensibilització de la societat envers la protecció

de l’entorn.

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

48

Gest ió corporat iva



També es van desenvolupar diferents projectes

d’investigació sobre les matèries anteriors, en

col·laboració amb rellevants institucions

acadèmiques.

Activitats internacionals de la 

Fundació Gas Natural

A l’Argentina, es va continuar avançant en el

“Programa Primera Exportació”, iniciat l’any 2001,

que ajuda les Pimes argentines a reforçar la seva

capacitat exportadora. Des del seu inici ha

assessorat més de 5.100 empreses i format més

de 14.000 professionals. Durant l’any 2007, el lloc

web del “Programa Primera Exportació”

(www.primeraexportacion.com.ar) va rebre al

voltant de les 200.000 visites, tres cops més que

l’any 2006. 

A Colòmbia, el programa “Petits científics” de

suport a l’aprenentatge de ciències i la ciutadania a

l’escola, es va continuar desenvolupant en el marc

d’un conveni establert entre la Fundació Gas

Natural, la Secretaria d’Educació Distrital i la

Universitat de Los Andes.

Durant l’any 2007, la Fundació ha continuat

recolzant el programa “UNETE”, programa iniciat a

Mèxic l’any 2006 i l’objectiu del qual és contribuir a

elevar el nivell educatiu dels nens en aquest país,

incorporant els beneficis de les tecnologies de la

informació i la comunicació a l’ensenyament primari

i secundari d’arreu del país. 

Al Brasil, la Fundació va iniciar les seves activitats

l’any 2007 amb la posada en marxa, en

col·laboració amb l’ONG Viva Río, d’un Centre de

Capacitació Professional a Rio de Janeiro. El centre

va comptar amb l’assistència de 110 alumnes, dels

quals més d’un 20% seran contractats per

empreses de la filial del Grup en aquell país. 

Així mateix, la Fundació compta al Brasil amb la

iniciativa “Espacio criança esperança”, que funciona

des de l’any 2005, i que és reconegut

internacionalment com un model en l’atenció a

nens, adolescents, joves i a les seves famílies. El

projecte està coordinat per CEG, empresa del Grup

Gas Natural al Brasil, i administrada a través de

l’ONG Viva Rio. Addicionalment, el projecte compta

amb el suport de la UNESCO i de TV Globo, cadena

de televisió brasilera.

Des de la seva posada en marxa, 310 joves i

proveïdors han rebut instrucció en aquest centre.

Les classes, gratuïtes i centrades en el sector del

gas i en la construcció civil, són impartides pel

Servei Nacional d’Aprenentatge Industrial. 

La Fundació també pertany al Consell del “Institut

Princesse Lalla Meryem pour enfants autistes”, a

Tànger. L’any 2007, hi va celebrar un seminari en

col·laboració amb la Fundació Congost-Autisme,

que va tenir com a objectiu debatre la millor

manera d’actuar en benefici dels nens afectats per

aquesta malaltia. 

També va organitzar a Algèria un seminari sobre

“Les noves tecnologies de la informació i la

comunicació (TIC) i els nous instruments de gestió

empresarial”, amb l’objectiu de contribuir a la

modernització del teixit empresarial algerià, i que va

comptar amb l’assistència de 120 persones.
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D'altra banda, es va automatitzar l'anàlisi del fons

de maniobra no financer, tant a nivell consolidat

com societari. Aquesta automatització garanteix

una major fiabilitat de les dades, a l'estar integrat

en el Model de Gestió Econòmico-Financer del

Grup Gas Natural, i permet una major agilitat en

l'anàlisi per a la presa de decisions en l'àmbit

financer. 

Igualment, es va efectuar una primera avaluació de

l'impacte de la implantació del Single Euro

Payments Area (SEPA), en col·laboració amb totes

les àrees implicades, i es va iniciar el seguiment

dels seus efectes. 

Des de la Direcció General Econòmico-Financera

es va consolidar, durant l’any 2007, el Sistema de

Mesurament de la Qualitat Creditícia. Aquest

sistema s'empara en la construcció i integració en

la gestió de models que permeten amidar la

solvència financera de les contraparts comercials.

A partir d'aquest mesurament és possible

conèixer el perfil de risc de la cartera comercial en

el seu conjunt. 

Aquest sistema de mesurament permet fixar

límits objectius en funció de la solvència de la

contrapart, i desenvolupar models de pricing que

facin possible optimitzar l'eficiència en la presa de

decisions d'índole comercial sota l'òptica del

binomi risc-rendibilitat. 

En l'àmbit de Control de Gestió es va desenvolupar,

dintre del sistema de reporting integrat a través del

Quadre de Comandament Corporatiu, el Quadre de

Comandament del Negoci Regulat. A més es va

incorporar un nou informe, denominat Informe

d'Operacions, que recull les magnituds operatives

rellevants de tots els negocis per al seu seguiment

Durant l’exercici de 2007, es va potenciar a Espanya

la utilització de la factura electrònica amb més de

140 proveïdors, xifra que representa un volumn

anual de 45.000 factures. Es va iniciar també el

projecte de migració de la plataforma tecnològica

de factura electrònica que permetrà en l’exercici de

2008 notables millores, entre les quals destaca

l’adopció de la versió 3.1 de l’estàndard de factura

dels ministeris d’Indústria, Turisme i Comerç i

d’Economia i Hisenda.

En l'àmbit fiscal, es va iniciar l'enviament telemàtic

de les declaracions mensuals i trimestrals d'IRPF i

IVA per a les societats espanyoles. 

Pel que fa al nou Marc Integrat de Control Intern

en el Grup Gas Natural, es va publicar el

Procediment General de Control Intern de la

companyia, l'objectiu de la qual és desenvolupar

els objectius i directrius de control intern que

assegurin l'adequada autorització, restricció,

integritat i exactitud de les operacions econòmico-

financeres, utilitzant com metodologia de

referència la Sarbanes-Oxley Act. Així mateix, va

continuar la implantació d'aquest projecte a

Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic, amb els

mateixos criteris que a Espanya. 

Amb l'aprovació, a la fi de 2007, de la nova

normativa comptable a Espanya, d'obligatòria

aplicació per als exercicis iniciats a partir del 1 de

gener de 2008, el Grup va portar a terme un pla de

transició per a la seva adaptació a la nova normativa

comptable que inclou, entre altres aspectes,

l'anàlisi de diferències de criteris i normes

comptables, la selecció dels criteris i normes

comptables a aplicar en la transició, i l'avaluació de

les necessàries modificacions en els procediments

i sistemes d'informació econòmico-financers per a

adaptar-los als nous requisits. 
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mensual. També es va estendre la implantació per a

tots els negocis del Grup del sistema de seguiment

d'inversions, que permet agilitar el seu procés

d'anàlisi, aprovació i seguiment. 

En l'exercici de 2007 es va implantar el Model de

Gestió Econòmico-Financer en diverses societats

eòliques i de cogeneració. El model incorpora

canvis en l'organització, els processos i els

sistemes, respectant els criteris locals en l'àmbit

legal, fiscal i regulatori, i permetent alhora mantenir

una visió comuna amb els criteris del Grup. Per a

les societats transitòriament no integrades en el

model, es va engegar una nova aplicació,

Informació General DGEF, per a recopilar la

informació de caràcter econòmico-financer.

Addicionalment es va procedir a la reordenació

societària de les societats participades a Itàlia. 

Les actuacions del Grup Gas Natural l’any 2007 van

permetre crear valor per a l'accionista. La seva

cotització en borsa va tancar l'exercici en 40,02

euros, el que va representar un guany superior al

33% respecte a l'any anterior, a més de rebre un

dividend corresponent al resultat de 2006 de 0,94

euros per acció. El volum efectiu negociat va ser de

15.649 milions d'euros, amb un augment del 95%

sobre el volum negociat en l'any anterior. 

El Grup va desenvolupar diversos canals orientats a

facilitar una informació homogènia als inversors

institucionals i minoristes, sota els principis

d'igualtat de tracte i difusió simultània. D'aquesta

manera es dóna resposta al compromís, assumit

pel Grup en la seva política de responsabilitat

corporativa, de dedicar especial atenció als

accionistes minoritaris. 

Finalment, el Grup va continuar amb el programa

de comunicació amb analistes i inversors, enfortint

la relació amb ambdós col·lectius i facilitant, amb

la major transparència, la informació econòmico-

financera que els permeti el seguiment del

projecte empresarial del Grup. En aquest sentit, es

van mantenir reunions amb prop de 150 inversors i

de 40 analistes en diferents ciutats, tant europees

com nord-americanes. Finalment, la presentació

del Pla Estratègic 2008-2012, que es va realitzar en

el mes de novembre de 2007 en la nova seu

social, va anar una excel·lent oportunitat per a

donar a conèixer a la comunitat inversora les

principals línies d'actuació i objectius del Grup en

aquest horitzó.
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El Pla Estratègic d'Auditoria de Processos i els Plans

d'Auditoria Interna Anuals s'elaboren considerant

principalment el Pla Estratègic del Grup, les àrees de

risc incloses en el Mapa de Riscos Corporatiu del

Grup, la valoració dels riscos operacionals de cadascun

dels processos (mapes de Riscos Operacionals), els

resultats de les auditories d'anys anteriors i les

propostes de l'alta adreça. 

La Direcció d'Auditoria Interna va establir una

metodologia de valoració dels riscos operacionals

alineada amb les millors pràctiques de govern

corporatiu, basada en el Marc Conceptual de

l'Informe COSO i prenent com punt de partida la

tipologia dels riscos definits en el Mapa de Riscos

Corporatiu de Gas Natural SDG. 

D'acord amb aquesta metodologia, els riscos

operacionals associats als processos són prioritzats

valorant la seva incidència, importància relativa i

grau de control. En funció dels resultats obtinguts

en la citada avaluació, es dissenya un pla d'acció

orientat a implantar les mesures correctives que

permetin mitigar els riscos residuals identificats

amb un impacte potencial superior al risc tolerable o

acceptat establert. En l'Informe Anual de Govern

Corporatiu s'indica la metodologia d'identificació i

control dels riscos del Grup. 

Els projectes d'auditoria interna es desenvolupen, a

través de la intranet corporativa d'Auditoria Interna

(Audita). Aquesta eina informàtica té per objecte

millorar l'eficàcia i eficiència del desenvolupament de

la funció d'auditoria interna en tots els àmbits

geogràfics i de negoci del Grup Gas Natural. Així

mateix, cap assenyalar que la funció es desenvolupa

d'acord amb les Normes Internacionals per a la

Pràctica d'Auditoria Interna i que parteix dels auditors

interns són o estan en procés d'obtenció del Certified

El Grup Gas Natural desenvolupa l'activitat d'auditoria

interna com una funció de valoració independent i

objectiva. L'Adreça d'Auditoria Interna depèn

directament de la Comissió d'Auditoria i Control,

reportant al seu torn al president i conseller delegat de

Gas Natural SDG. 

La seva missió és la de garantir la supervisió i

avaluació contínua de l'eficàcia del Sistema de Control

Intern en tots els àmbits del Grup Gas Natural,

aportant un enfocament sistemàtic i rigorós per al

seguiment i millora dels processos i per a l'avaluació

dels riscos i controls operacionals associats als

mateixos. Tot això orientat cap al compliment dels

objectius estratègics del Grup Gas Natural, així com a

l'assistència a la Comissió d'Auditoria i Control i a l'alta

adreça del Grup Gas Natural en el compliment de les

seves funcions en matèria de gestió, control i govern

corporatiu. 

D'acord amb allò recomanat per l'Informe COSO

(Commitee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission), el Sistema de Control Intern

en el Grup Gas Natural es va establir com un procés

que porta a terme el Consell d'Administració, l'alta

adreça i la resta de personal de l'organització, a fi de

proporcionar un grau raonable de confiança en la

consecució d'objectius en els següents àmbits o

categories: 

-  Eficàcia i eficiència de les operacions. 

-  Fiabilitat de la informació financera. 

-  Compliment de les lleis i normes aplicables. 

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

52

Gest ió corporat iva

Auditoria 
interna



Internal Auditor (CIA), única certificació reconeguda

mundialment que avala l'excel·lència en la prestació de

serveis d'auditoria interna. 

El desenvolupament de la funció d'auditoria interna en

el Grup està orientada a la millora contínua en la

prestació d'aquests serveis, mitjançant l'aplicació de

polítiques basades en la gestió i mesurament de la

seva qualitat i a potenciar la creació d'un equip humà

qualificat, fomentant la rotació interna, la formació,

l'avaluació continuada i el desenvolupament

professional dintre del Grup. 

El Pla d'Auditoria Interna del Grup Gas Natural per a

l'any 2007, va ser aprovat per la Comissió

d'Auditoria i Control en la seva reunió celebrada el

26 de gener de 2007. 

En compliment del pla, durant el període comprès

entre l’1 de gener de 2007 i el 29 de febrer de 2008

(data de formulació dels Comptes Anuals), els

responsables d'Auditoria Interna van participar en nou

reunions de la Comissió d'Auditoria i Control per a

presentar el grau d'execució del Pla d'Auditoria

Interna, així com les principals conclusions,

avaluacions de controls i riscos i recomanacions

incloses en els informes d'Auditoria Interna. 

Les funcions de la Comissió d'Auditoria i Control i les

seves principals activitats durant l'exercici de 2007

s'inclouen en l'Informe Anual d'Activitats de la

Comissió d'Auditoria i Control, que forma part de la

documentació a presentar pel consell d'Administració

de Gas Natural SDG. S.A. en la Junta General

d'Accionistes. També està disponible a través de la

pàgina web del Grup Gas Natural

(www.gasnatural.com). 

Les funcions i activitats realitzades per la Comissió

d'Auditoria i Control de Gas Natural SDG i l'Adreça

d'Auditoria Interna donen compliment a les

exigències i recomanacions de bon govern

corporatiu recollides en la legislació actual i en el

Codi Unificat de Recomanacions sobre Bon Govern

Corporatiu de les Societats Cotitzades, de 19 de

maig de 2006, publicat per la Comissió Nacional del

Mercat de Valors (Codi Conthe). 

Els principals processos revisats per l'Adreça

d'Auditoria Interna durant l’any 2007, van ser els

següents: 

• Processos de negoci: 

-  Generació i proveïment. 

-  Construcció de sistemes de distribució. 

-  Comercialització. 

-  Captació i posada en servei. 

• Processos de suport: 

-  Revisió de controls informàtics. 

-  Compres i contractació de serveis. 

-  Revisió del sistema de control intern en

l'elaboració dels estats financers. 

Així mateix, donada la posició organitzativa

d'independència i àmbit d'actuació transversal de la

funció d'auditoria interna, des de la seva adreça es va

liderar o va participar en altres projectes de

col·laboració, investigació o assessoria. En aquest

sentit, l'Adreça d'Auditoria Interna presideix la

Comissió del Codi de Conducta, encarregada de

fomentar la difusió, coneixement i compliment del

Codi de Conducta del Grup Gas Natural en tots els

seus àmbits, i de gestionar les comunicacions rebudes

a través dels diferents canals de comunicació creats

perquè tots els empleats del Grup puguin realitzar

consultes o notificar incompliments del citat codi, que

serán tramitadas directamente a través de la Comisión

de Auditoría y Control.
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D’altra banda, les dotacions a amortitzacions i a

provisions van augmentar un 9,8% i un 3,4%,

respectivament, de manera que el benefici operatiu

es va situar l’any 2007 en 1.567 milions d'euros, un

24,1% superior al de l'any anterior. 

El resultat financer net del període 2007 va ser de

224 milions d'euros, enfront dels 267 milions

d'euros en l'any anterior. Aquest millor resultat es

va deure, fonamentalment, a la disminució del

deute mig, que reflecteix la capacitat

d'autofinançament creixent en els negocis en el

seu conjunt, així com pel menor cost financer mitjà

del Grup Gas Natural, a pesar de les turbulències

en els mercats monetaris durant l'exercici de 2007. 

Els resultats de l'alienació d'actius no corrents

corresponents a 2007 van arribar els 64 milions

d'euros, enfront dels 230 milions d'euros en l'any

anterior, i es van deure, fonamentalment, a

l'alienació durant el present exercici de la

participació del 9,4% que es mantenia a Naturgas

Energia. Els resultats de l'any anterior van

correspondre, fonamentalment, a l'alienació d'un

7,8% de la participació a Enagás i a la venda de la

participació a Gas Natural d'Àlaba

Situació financera 

L'adquisició d'actius de generació a Mèxic, que la

companyia va realitzar al desembre de 2007, va

donar lloc a un augment del deute net total

consolidat en el quart trimestre de 2007, i va situar

el deute financer net a finals de 2007 en 3.686

milions d'euros. D'això resulta una ràtio

d'endeutament del 36,5% i una cobertura

financera de 10,1 vegades. 

El Grup Gas Natural va obtenir un benefici net

consolidat de 959 milions d'euros en l'exercici

2007, amb un creixement del 12,3% respecte al de

l'any anterior. 

L'import net de la xifra de negocis en l'exercici de

2007 va assolir els 10.093 milions d'euros i va

registrar un descens del 2,5% respecte a 2006,

provocat fonamentalment, pel descens dels preus

de l'electricitat a Espanya i al comportament del

dòlar respecte a l'euro. 

El resultat operatiu brut (Ebitda) en l'exercici de

2007 va arribar els 2.277 milions d'euros, amb un

augment del 19% respecte al de l'any anterior.

L'activitat de distribució en el seu conjunt

(Espanya, Amèrica Llatina i Itàlia) va representar un

58,1% del Ebitda del Grup Gas Natural. La major

contribució va correspondre a la distribució

regulada a Espanya, amb un 37,9%. 

L'activitat de comercialització majorista i minorista

de gas, que a més engloba la comercialització

minorista d'altres productes i serveis a Espanya, va

assolir un Ebitda de 446 milions d'euros l’any 2007,

enfront dels 220 milions d'euros de l'any anterior.

A pesar del context de creixent volatilitat de

l'escenari energètic i del dòlar, la gestió global del

risc de la cartera comercial va contribuir a la

consecució d’aquests resultats. 

L'activitat de la companyia en el negoci

d'electricitat en el seu conjunt (Espanya i Puerto

Rico) va representar el 14,9% del Ebitda

consolidat. A Espanya, va arribar un Ebitda de 

279 milions d'euros, un 7,9% superior, condicionat

per l'entorn de preus baixos del pool en el 

conjunt de l'any. 

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

56

Anàl is i  econòmica 

Anàlisi econòmica
consolidada



L'evolució dels tipus de canvi de tancament de

2007, pel que fa al tancament de 2006, del deute en

moneda no euro (principalment dòlar i peso mexicà),

va dur a una disminució del deute net de 47 milions

d'euros en l'any. 

El 45,5% del deute financer brut està a tipus

d'interès fix i el 54,5% restant, a tipus variable. El

24,6% del deute financer brut té venciment a curt

termini i el 75,4% restant, a llarg termini. 

Quant a la distribució de venciments del deute, el

40,5% del deute financer brut del Grup Gas Natural

té venciment posterior a l'any 2010.

Inversions 

Les inversions totals ascendeixen a 2.323 milions

d'euros, xifra un 99,6% superior a la registrada

l'any anterior, dels quals 1.148 milions d'euros van

correspondre a inversions materials, un 8,6% més

respecte a 2006, a causa fonamentalment de les

inversions en distribució de gas a Espanya i a les

inversions en generació elèctrica. 

Les inversions financeres l’any 2007 inclouen

l'augment de participació en les societats filials a

Argentina, l'adquisició del 100% d’Eastern

Espanya, l'adquisició del Grup Italmeco a Itàlia i

l'adquisició de les societats mexicanes els actius

de les quals estan formats per cinc centrals de

cicle combinat i un gasoducte, mentre que l’any

2006 incloïen l'adquisició del 100% de Petroleum

Oil & Gas Espanya. 
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ı

2008
ı

2009
ı

2010
ı

Post. 2010

1.640,4

718,4716

1.004

Venciment del deute brut 
(31 de desembre de 2007)



La valoració de l'operació va ser de 1.448 milions

de dòlars i va obtenir l'aprovació dels reguladors

mexicans i del Comitè de Privatitzacions de França,

i es va considerar  tancada l'operació el passat 

27 de desembre de 2007.

Els actius adquirits a Mèxic van ser la central de

Anáhuac (Rio Bravo II), de 495 MW de potència; la

central de Lomas del Real (Rio Bravo III), de 495 MW;

la central Vallehermoso (Rio Bravo IV), de 500 MW;

i la central Electricidad Águila de Altamira (Altamira

II), de 495 MW, situades a l'Estat de Tamaulipas, al

nord-oest de Mèxic, així com el gasoducte de 54

km de longitud que subministra a aquestes quatre

instal·lacions; i la central de Saltillo, de 248 MW,

situada a l'Estat de Coahuila, també al nord-oest

del país. 
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Inversions materials per activitat. 2007 (%)

Distribució

Espanya

Amèrica Llatina

Itàlia

Electricitat

Espanya

Puerto Rico

Gas

Up & midstream

Majorista i minorista

Resta
39,2%

13%

1,2%

2,2%

28,6%

0,7%

4,8%

10,3%



El Grup Gas Natural va destinar el 39,2% de les

seves inversions materials a l'activitat de

distribució de gas a Espanya, materialitzada en la

posada en servei de 3.065 km de nova xarxa, amb

un creixement del 7,2%, percentatge que permet

continuar amb l'elevat ritme de captació de nous

punts de subministrament, a pesar de la

ralentització en el segment de nova edificació. 

El 28,6% de les inversions materials en el període

correspon a l'activitat d'electricitat a Espanya,

principalment, als desenvolupaments de cicles

combinats. 

La inversió en up & midstream va reflectir

l'adquisició del 50% d'un nou vaixell metaner, el

Sestao-Knutsen, de 138.000 m3 de capacitat, els

desenvolupaments a Gassi Chergui (Algèria) i

l'activitat de Petroleum Oil & Gas Espanya. 

Patrimoni 

La Junta General Ordinària d'Accionistes,

celebrada el 16 de maig de 2007, va acordar un

augment del 16,7% en el dividend i abonar un

total de 0,98 euros per acció a càrrec dels

resultats de l'exercici de 2006.

En data 29 de febrer de 2008, es va elevar al

Consell d'Administració la proposta de distribució

de resultats de l'exercici 2007, que haurà de ser

aprovada per la Junta General d'Accionistes, a

celebrar en els pròxims mesos. 

La proposta representarà augmentar el pay-out en

el rang del 52-55% en l'any 2008. 

Al tancament de 2007, el patrimoni del 

Grup Gas Natural va arribar els 6.427 milions

d'euros, amb un creixement del 7,2% en els

últims dotze mesos. D'aquest patrimoni, és

atribuïble al Grup Gas Natural la xifra de 

6.070 milions d'euros, amb un increment del

7,4%. D'aquesta forma, la rendibilitat sobre els

fons propis mitjans va arribar el 16,4%. 
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Evolució del pay-out i dividend per acció

Dividend (euro/acció) (*) Dividend a compte de 0,43 euros pagat el 8 de febrer de 2008

ı

2003
ı

2004
ı

2005
ı

2006
ı

2007
ı

Objectiu 2008

18,3%

47,3% 49,5% 50,2% 51,4% (*) 52-55%

18,3%

16,7%

0,98

0,84

0,71

0,60



El volum efectiu negociat suposa 15.648 milions

d'euros, amb una mitjana diària de negociació de

55,1 milions d'euros, quantitat que suposa un

increment del 95% sobre l'any anterior. Com a

resultat d'aquests elevats nivells de contractació, el

Grup Gas Natural es va situar com el 14è valor més

contractat del mercat continu en l'any 2007. 

La capitalització borsària de la companyia, el 31 de

desembre de 2007, va anar de 17.919 milions

d'euros, i es va situar en el 13è lloc en l'Ibex 35

amb una ponderació del 2,04%. D'acord amb la

normativa borsària, la seva participació en aquest

índex va ser del 60% de la seva capitalització. 

En aquest sentit, l’any 2007, el Grup Gas Natural va

mantenir la seva presència en els índexs selectius

d'inversió socialment responsable de major

reputació internacional. La companyia va mantenir

la seva presència en Dow Jones Sustainability

World Index, incrementant la seva qualificació al

voltant d'un 5% respecte a l'any anterior. 

Així mateix, cap ressaltar la presència del 

Grup Gas Natural en el KLD Climate Change 100

Index, que reconeix aquelles companyies més ben

posicionades en matèria de canvi climàtic. El Grup

també forma part del ECPI Ethical Index Euro i de

l'univers d'inversió ètica de Triodos Bank. 

Les accions de Gas Natural BAN, la distribuïdora del

Grup Gas Natural a Argentina, van tancar l'exercici a

2,53 pesos, amb una pujada del 37,5%. El màxim i

mínim anual va anar de 2,81 pesos i 1,70 pesos,

respectivament. El nombre d'accions negociades

durant l'any 2007 va anar de 8,1 milions de títols. Així

mateix, l'índex Merval, representatiu de la Borsa de

Buenos Aires, va tancar amb un guany del 2,9%. 

D’acord amb la informació obtinguda en l'última

Junta General d'Accionistes celebrada el 16 de

maig de 2007, el nombre d'accionistes de 

Gas Natural SDG, s'estima per sobre dels 30.000.

Després de diversos anys d'enorme estabilitat de

les cotitzacions, l'any 2007 s'ha caracteritzat per

l'alta volatilitat registrada en totes les places

borsàries provocada per la crisi de les hipoteques

subprime o d'alt risc. A més, els mercats de valors

s'han hagut d'enfrontar amb una forta caiguda del

dòlar i amb l'alça dels preus de les matèries

primeres, principalment del petroli. 

Quant a la borsa espanyola, l'exercici de 2007 ha

estat el cinquè any consecutiu d'alça i s'ha

caracteritzat per un rècord històric quant a volums

de contractació, per l'elevada capitalització de renda

variable, per la forta activitat corporativa i per un

nombre considerable de les OPV realitzades. Tot

això l'ha situat en el segon lloc de les borses

europees per revaloració. 

L'Íbex 35, principal índex de la borsa espanyola, va

tancar l'any a 15.182,3 punts amb un increment del

7,3% respecte a l'exercici de 2006, marcant un

màxim anual de 16.040,4, el dia 9 de novembre, i

un mínim anual de 13.519,1, el dia 14 de març. 

Per la seva banda, les accions del Grup Gas Natural

van tancar l'exercici a 40,02 euros, amb un guany

del 33,4%. El màxim anual es va registrar el 16 de

maig a 45,76 euros, i el mínim anual el 19 de gener,

a 29 euros. 

Durant l'any 2007, es van negociar un total de 406,7

milions d'accions, un 32% superior al de l'exercici

anterior. Del total d'accions negociades, un 78% ho

van fer dintre de l'horari del mercat continu, si bé

d'aquest percentatge un 17% va ser contractat a

través de les anomenades operacions de bloc. El

22% restant es va negociar a través d'operacions

especials. La mitjana diària de títols negociats va

ser d’1,4 milions. 
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Informació 
borsària 
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Cotització de Gas Natural SDG. Tancament mensual en euros 
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(1) Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos S.A. (HISUSA) és una companyia participada en un 51% pel Grupo Suez i en un 49% pel Grup "la Caixa".
HISUSA és titular del 5,03% del Grup Gas Natural, percentatge que s’ha inclòs en la participació del Grupo Suez. Als efectes econòmics, la participació del 
Grup "la Caixa", tenint en compte la titularitat d’HISUSA, és de 35,53%.
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L’import net de la xifra de negocis de l’activitat de

distribució de gas a Espanya va assolir els 2.116

milions d’euros, amb un lleuger descens de l’1,7%

respecte a la de l’any anterior, a causa d’una menor

activitat de vendes de gas de tarifa motivada pel

traspàs de volums de gas natural al mercat

liberalitzat.

L’Ebitda es va situar en 863 milions d’euros, amb un

augment del 6,3% respecte a l’any 2006, i en línia

amb l’augment de la retribució regulada per a

l’exercici de 2007. 

La distribució de gas a Espanya inclou l’activitat

retribuïda de distribució de gas, el

subministrament de gas de tarifa, els serveis

d’accessos de tercers a la xarxa (ATX) i el

transport secundari, així com les activitats no

retribuïdes de distribució (lloguer de comptadors,

preses a clients, etc.) a Espanya.
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Distribució 
Espanya

Distribució Espanya. Magnituds principals

2007 2006 %

Venda activitat de gas (GWh) 271.058 258.758 4,8

Venda de gas de tarifa 38.288 44.660 (14,3)
Residencial 26.343 21.367 23,3
Industrial 11.945 21.148 (43,5)
Elèctriques - 2.145 -

ATX 232.770 214.098 8,7

Xarxa de distribució (km) 45.429 42.364 7,2

Increment de punts de subministrament, en milers 246 301 (18,3)

Punts de subministrament, en milers (el 31/12) 5.681 5.435 4,5



Les vendes de l'activitat regulada de gas a

Espanya, que agrupa el subministrament de gas

de tarifa i els serveis de ATX, tant de distribució

de gas com de transport secundari, van ascendir

a 271.058 GWh, amb un augment del 4,8%

respecte a les de l'any anterior. A pesar de les

suaus temperatures hivernals de 2007 respecte a

les de l'any anterior, les vendes de gas en el

mercat residencial de tarifa van augmentar un

23,3%, a causa del increment en el nombre de

nous clients de tarifa gràcies als nous punts de

subministrament. 

D'altra banda, va continuar el traspàs de la

majoria dels clients industrials al mercat

liberalitzat. Actualment, el mercat de gas arriba a

un grau d'obertura (vendes de gas en el mercat

liberalitzat vs. mercat total) del 88,6%, enfront

d'un 86,1% en 2006. 

Els serveis de distribució i transport secundari per

a ATX van augmentar en un 8,7% i van arribar els

232.770 GWh, dels quals 105.847 GWh van

correspondre a serveis realitzats per a tercers i la

resta, 126.923 GWh, per a la comercialització del

Grup Gas Natural com a principal operador també

en el mercat liberalitzat de gas. 

La xarxa de distribució del Grup Gas Natural es va

incrementar en 3.065 km durant l’any 2007, i el 31

de desembre va arribar els 45.429 km, quantitat

que suposa un creixement interanual del 7,2%.

Durant l'any 2007 va iniciar el subministrament a

63 nous municipis. 

Així mateix, el Grup Gas Natural va mantenir

elevats ritmes de creixement en el nombre de

punts de subministrament, i en els últims dotze

mesos va augmentar en 246.000 nous punts. El

31 de desembre de 2007, la xifra de punts de

subministrament de la xarxa de distribució de la

companyia va arribar els 5.681.000, amb un

creixement del 4,5%
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Les vendes de l'activitat de gas a l’Amèrica Llatina,

que agrupa les vendes de gas i els serveis de ATX,

van ascendir a 179.314 GWh, un 4,4% més respecte

a 2006. 

La xarxa de distribució es va incrementar en 1.396 km

en 2007, i va arribar els 59.555 km a 31 de desembre

de 2007, xifra que suposa un creixement interanual

del 2,4%. 

La xifra de punts de subministrament de distribució

de gas va arribar els 5.077.000 el 31 de desembre de

2007. El Grup Gas Natural va mantenir elevades taxes

de creixement, amb un increment de 170.000 punts

Durant 2007, es va consolidar el continu

creixement dels resultats de l'activitat de

distribució de gas a l’Amèrica Llatina, on el Grup

Gas Natural és present a l’Argentina, Brasil,

Colòmbia i Mèxic. 

L'import net de la xifra de negocis va arribar els

1.766 milions d'euros, quantitat que suposa un

creixement del 13,4% gràcies a l'aportació del

Brasil, amb 853 milions d'euros, i de Mèxic, amb

431 milions d'euros. 

L’Ebitda va arribar els 425 milions d'euros, amb un

increment del 10,1% respecte al registrat l'any

anterior. Sense considerar les variacions del tipus de

canvi, el creixement de l’Ebitda va ser del 10,9%. 
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Distribució 
Amèrica Llatina  

Distribució Amèrica Llatina. Principals magnituds

2007 2006 %

Vendes activitat de gas (GWh) 179.314 171.750 4,4
Venda de gas de tarifa 115.367 106.849 8
ATX 63.947 64.901 (1,5)

Xarxa de distribució (km) 59.555 58.159 2,4

Increment de punts de subministrament, en milers 170 150 13,3

Punts de subministrament, en milers (el 31/12) 5.077 4.907 3,5

Distribució Amèrica Llatina. Principals magnituds per països. 2007

Argentina Brasil Colòmbia Mèxic Total

Vendes activitat de gas (GWh) 74.055 46.253 15.664 43.342 179.314
Increment vs. 31/12/2006 (%) 7 2,2 15,5 (0,9) 4,4

Xarxa de distribució (km) 21.855 5.635 16.555 15.510 59.555
Increment vs. 31/12/2006 (km) 369 248 498 281 1.396

Punts de subministrament, en milers (el 31/12) 1.355 773 1.816 1.133 5.077
Increment vs. 31/12/2006, en milers 33 20 104 13 170



de subministrament en els últims dotze mesos,

malgrat les dificultats conjunturals de competitivitat

en els mercats convencionals a Brasil i Mèxic i a

l'elevat nivell de saturació arribat a Colòmbia. 

En relació amb les activitats desenvolupades pel

Grup Gas Natural a l’Amèrica Llatina durant l’any

2007, destaquen els següents aspectes:

• A l’Argentina, l’Ens Nacional Regulador del Gas

(ENARGAS) va publicar els quadres tarifaris que

permeten instrumentalitzar l’aplicació de l’Acta

Acord subscrita per Gas Natural BAN i el Govern

argentí. L’increment del 33% del marge de

distribució s’aplica als mercats domèstic,

comercial i industrial. Aqust increment de tarifes,

que es va registrar en les vendes de gas de 

Gas Natural BAN des de l’1 de novembre de 2005,

s’ha de considerar com a part d’una Revisió

Tarifària Integral (RTI), la següent fase de

negociació de la qual ja s’ha iniciat. Les vendes

del període es situen un 7% per sobre de l’any

anterior, a causa de les temperatures

anormalment freds de l’hivern en comparació amb

l’exercici anterior.

• Al Brasil, les vendes de l’exercici 2007 es van situar

lleugerament per sobre de l’any anterior, destacant

el creixement del 13,6% de les vendes de gas per

a vehicles. Això fou compensat, en part, pel

descens de les vendes per a generació elèctrica
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Argentina

Brasil

Colòmbia

Mèxic

Ebitda a l’Amèrica Llatina per països. 2007 (milions d’euros)

121,8

78,4

40,7

184,2

del 5,7%, per inconvenients en el subministrament

de gas per manteniment de la infraestructura de

transport de Petrobras.  

• A Colòmbia, es va incrementar la base de clients

en un 6,1% respecte a l’any 2006, a causa

principalment del desenvolupament del mercat de

nova edificació a Bogotà, així com a la gasificació

de la zona de Cundiboyacá. Les vendes van

augmentar un 15,5% respecte a l’any anterior,

basat en majors vendes a indústries i pel major

desenvolupament del mercat de gas natural

comprimit, que va situar les vendes en aquest

mercat en 2.721 GWh, amb un increment del

46,5% respecte a l’exercici anterior.

• A Mèxic, durant l’any 2007, l’augment de punts de

subministrament fou del 22,6% respecte a l’any

anterior, passant de 10.600 a 13.000 clients,

gràcies al major desenvolupament comercial a la

Ciutat de Mèxic. Aixa mateix, les vendes de

l’activitat de gas de l’exercici es van situar

lleugerament per sota de l’any anterior, a causa del

descens de les vendes d’ATX per la suspensió

parcial del subministrament de gas a la zona de

Bajíos, per incidències en els gasoductes del

productor (PEMEX) en el segon semestre de l’any.

Això es va veure compensat pel major consum en

els mercats domèstico/comercial (5% superior al

de l’any 2006), gràcies a les baixes temperatures

registrades durant el primer trimestre de 2007.



Les operacions de distribució de gas a Itàlia van

representar una contribució a l’Ebitda de 35 milions

d’euros, amb un augment del 15,9% respecte a

l’any anterior. 

L’activitat de distribució de gas va assolir els 

2.800 GWh, amb un augment del 14,4% respecte

al 2006, gràcies fonamentalment a un increment

de l’11,6 % dels punts de subministrament i a una

major demanda de gas en el quart trimestre, que

va assolir els 386 GWh, com a conseqüència de les

temperatures en l’últim trimestre, que foren

significativament inferiors a les del mateix

trimestre de l’any anterior. 

Les operacions d’expansió van originar un augment

de la xarxa de distribució en 254 km, i un

creixement de 37.000 nous punts de

subministrament en termes interanuals.

El setembre de 2007, i després de l’adquisició del

grup gasista Italmeco per 32 milions d’euros, el

Grup Gas Natural va ampliar la seva àrea de

distribució al país a 31 nous municipis de les

regions de Basilicata, Calàbria, Campània i Lazio.

Un cop acabat el procés de presa de control, en

data de 17 de desembre de 2007, es va afegir al

perímetre de consolidació per integració global, fet

que suposa una incorporació de 8.930 punts de

subministrament de distribució de gas i de 509 km

de xarxa.

Amb aquesta operació, la companyia ja compta

amb presència a 178 municipis de vuit regions del

centre i sud d’Itàlia.
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Anàl is i  de resultats  per  act iv i tats

Distribució 
Itàlia

Dsitribució Italia. Magnituds principals

2007 2006 %

Vendes activitat de gas (GWh) 2.800 2.448 14,4
Venda de gas de tarifa 2.635 2.347 12,3
ATX 165 101 63,4

Xarxa de distribució (km) 4.775 4.012 19,0

Punts de subministrament, en milers (el 31/12) 357 320 11,6
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Aquest apartat inclou les activitats de 

generació d’electricitat a Espanya (cicles

combinats, parcs eòlics i cogeneració), trading i

comercialització elèctrica.

Electricitat 
Espanya

Electricitat Espanya. Magnituds principals

2007 2006 %

Capacitat de generació elèctrica (MW) 3.980 3.169 25,6
Cicles combinats 3.600 2.800 28,6
Eòlica 363 347 4,6
Cogeneració 17 22 (22,7)

Energia elèctrica produïda (GWh) 16.975 17.831 (4,8)
Cicles combinats 16.096 16.987 (5,2)
Eòlica 779 694 12,2
Cogeneració 100 150 (33,3)

Electricitat contractada (GWh/any) 6.239 210 -

Vendes d’electricitat (GWh) 2.214 2.761 (19,8)
Residencial 736 1.931 (61,9)
Industrial 1.478 830 78,1



L’Ebitda de l’activitat elèctrica a Espanya l’any 2007 es

va elevar a 279 milions d’euros, un 7,9% superior a les

xifres de l’any anterior, malgrat els menors preus del

pool, a causa de l’optimització de la participació del

Grup Gas Natural en els diferents negocis elèctrics de

generació d’electricitat d’Espanya, de trading i de

comercialització elèctrica. Així, l’import net de la xifra

de negocis de l’activitat d’electricitat va assolir els

1.127 milions d’euros.

L’any 2007, l’energia generada i venuda,

fonamentalment al mercat majorista, va assolir els

16.975 GWh, un 4,8% inferior a la de 2006, a causa

en bona mesura de l’escenari desfavorable dels

preus del pool.

La generació d’electricitat amb cicles combinats va

assolir els 16.096 GWh l’any 2007. La quota

acumulada del Grup Gas Natural en generació

d’electricitat en règim ordinari es va situar en el

7,5% l’any 2007.

La cartera de clients elèctrics el 31 de desembre de

2007 era de 6.239 GWh/any, amb tendència a l’alça,

i amb un preu mitjà de venda superior al de l’any

anterior. L’increment net de cartera fou de 6.029

GWh/any.

La producció amb cicles combinats del 

Grup Gas Natural va representar el 30% de la

producció nacional amb aquesta tecnologia, un

23% més que l’any anterior, fet que junt amb un

subministrament de gas més eficient, reforça el

seu posicionament en aquest sector.

El parc generador del Grup Gas Natural compta amb

3.600 MW operatius en instal·lacions de generació

elèctrica amb cicles combinats, ja que va incorporar

l’any  2007 la central de cicle combinat La Plana del

Vent (Tarragona), amb 800 MW. A més, té en fase de

construcció 400 MW a Màlaga i 800 MW més al Port

de Barcelona, en tramitació avançada de permisos.

Així mateix, fa poc temps el Grup Gas Natural i

l’Ajuntament de Lantarón (Àlaba) han firmat un conveni

per a la construcció d’un cicle combinat de 800 MW

en aquesta localitat.

Durant l’any 2007, el Grup Gas Natural va generar

779 GWh eòlics, una producció del 12,2% superior

a la de l’any anterior, gràcies a l’increment de la

potència instal·lada. El funcionament del parc eòlic

del Grup, de 2.243 hores, fou superior a la mitjana

nacional, que va assolir les 2.104 hores.

La companyia va posar en marxa l’any passat tres

instal·lacions eòliques amb un total de 31 MW, 

16 MW atribuïbles, corresponents a l’ampliació dels

parcs de Munilla (La Rioja) i San Esteban Egastiaga i

San Esteban Caraquidoya (Navarra), amb 5 MW, 3 MW

i 7,5 MW atribuïbles respectivament. D’aquesta

manera, el Grup Gas Natural s’aferma com un dels

principals agents del sector, amb 737 MW en

explotació i 900 MW en desenvolupament. La seva

quota es situa en el 2,4% del mercat eòlic espanyol,

que va assolir una potència instal·lada de 15.145 MW

l’any 2007.  

Quant a la cogeneració, les vendes d’electricitat del

Grup Gas Natural van assolir els  99 GWh, a partir

d’una potència atribuïble de 17 MW durant l’any 2007.

A finals d’any hi havia en estat avançat de construcció

dues noves plantes, amb una potència total instal·lada

de 22 MW, a Almazán (Sòria), amb 15 MW, i Cinca

Medio (Osca), amb 7 MW.
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Anàl is i  de resultats  per  act iv i tats
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Anàl is i  de resultats  per  act iv i tats

Electricitat 
Puerto Rico

El Grup Gas Natural és present a Puerto Rico des

d’octubre de 2003, quan va adquirir el 47,5% de

l’empresa EcoEléctrica, a més del dret exclusiu

sobre l’entrada de gas natural a l’illa i un

contracte d’operació, manteniment i gestió de

combustibles. 

Les instal·lacions d’EcoEléctrica consten d’una

planta de regasificació, formada per dos

vaporitzadors de 114.000 m3/hora cada un, un tanc

de GNL de 160.000 m3 i una central de cicle

combinat de 540 MW de potència, que produeix

entre un 15% i un 17% de tota l’energia elèctrica

que es consumeix a l’illa.

L’Ebitda de les activitats a Puerto Rico fou de 59

milions d’euros l’any 2007 (86,7 milions de dòlars

en moneda local). 

Les vendes de generació elèctrica d’EcoEléctrica

l’any 2007 foren de 3.450 GWh (l’energia atribuïble

al Grup Gas Natural és de 1.725 GWh), amb un

creixement del 2,5% i un factor de càrrega del

77,7%, lleugerament superior al 75,7% que es va

registrar l’any anterior.

El maig de 2007, el Grup Gas Natural va firmar un

contracte amb l’autoritat elèctrica de Puerto Rico

(PREPA) per proporcionar, a partir de 2008,

serveis de regasificació per un volum de 0,7

bcm/any que serà destinat a generar electricitat a

la central elèctrica d’Aguirre, la transformació al

gas natural de la qual es realitzarà en els 

pròxims mesos.

Electricitat Puerto Rico (milions d’euros)

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 144,1 158,7 (9,2)
Proveïment (72,0) (80,8) (10,9)
Despeses de personal, net (3,3) (3,1) 6,5
Altres despeses/ingressos (9,9) (12,2) (18,9)

Ebitda 58,9 62,6 (5,9)

Dotació a l’amortització (17,4) (18,2) (4,4)
Dotació a provisions (0,3) 0,1 -

Beneficis d’explotació 41,2 44,5 (7,4)



Les activitats en l’àmbit de upstream &

midstream inclouen el desenvolupament dels

projectes integrats de GNL, l’explotació,

desenvolupament i producció d’hidrocarburs, la

gestió del transport marítim i l’operació del

gasoducte Magrib-Europa. 

L’import net de la xifra de negocis de les activitats

de upstream & midstream va assolir 259 milions

d’euros. L’Ebitda de 2007 fou de 158 milions

d’euros, un 13,1% inferior al de l’any anterior, a

causa fonamentalment d’una menor activitat en el

transport de gas per gasoducte, a una menor

utilització de la flota de vaixells metaners en l’any

en curs (91,2% l’any 2007 enfront del 96,5% del

2006) i a un tipus de canvi del dòlar desfavorable

que afecta  les activitats d’EMPL.

L’activitat de transport de gas desenvolupada al

Marroc, a través de les societats EMPL i

Metragaz, va representar un volum total de

124.150 GWh, amb un descens del 4,1%.

D’aquesta xifra, 96.056 GWh foren transportats

per al Grup Gas Natural a través de la societat

Sagane i 28.094 GWh per a Portugal i el Marroc.

El descens dels volums transportats té la causa

bàsicament en la caiguda de la demanda per la

benignitat de les temperatures hivernals. 

Up & 
midstream

Anàl is i  de resultats  per  act iv i tats

Up & midstream. Magnituds principals

2007 2006 %

Transport de gas-EMPL (GWh) 124.150 129.499 (4,1)
Portugal-Marroc 28.094 28.838 (2,6)
Grup Gas Natural 96.056 100.661 (4,6)
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Anàl is i  de resultats  per  act iv i tats

El vaixell Sestao-Knutsen s’incorpora a l’actual flota

de onze metaners que gestiona Stream. Al llarg de

2009, la flota s’ampliarà amb un nou vaixell de

Knutsen, ja en operació, de 138.000 m3 de

capacitat, i l’any 2010, amb quatre nous metaners

més, tres encarregats també a Knutsen OAS i un a

la naviliera Elcano. Stream, en l’exercici 2007,

gestionar un volum de GNL de la cartera de

contractes dels socis de 15 bcm, procedents de

Trinitat i Tobago, Nigèria, Qatar i Líbia.

A més, durant l’exercici passat, Stream, amb la

finalitat d’optimitzar l’oferta de GNL de Repsol

YPF i del Grup Gas Natural d’acord amb la

demanda a la qual fan front a cada moment en els

respectius mercats, va realitzar operacions de

compra i venda de 33 carregaments de GNL en el

curt termini (menys d’un any), per un volum total

superior a 2 bcm.

Dins dels projectes del Grup Gas Natural, van

continuar les activitats de construcció dels

emmagatzematges subterranis, exploració i

producció a Marismas (Huelva), i amb Repsol YPF,

continuen els projectes d’exploració a Gassi

Chergui (Algèria), on s’ha iniciat la perforació del

primer pou, el projecte de Tánger-Larache (Marroc)

i el projecte d’exploració a Màlaga. 

El Grup Gas Natural i Repsol YPF, en consorci amb

altres empreses, van firmar un acord d’accionistes

amb l’objectiu de dur a terme  els primers treballs

per desenvolupar un projecte integrat de gas a

Angola. Inicialment, es van avaluar les reserves de

gas, per més endavant endegar les inversions

necessàries per desenvolupar-les i, si s’escau,

exportar-les en forma de GNL. 

Els projectes del Grup Gas Natural per a la

construcció de dues plantes de regasificació a Itàlia

(Trieste i Taranto) van continuar avançant en la

tramitació per a l’aprovació dels diferents

permisos, tant a nivell regional com nacional.  

El 30 de novembre de 2007, l’armador Knutsen

OAS Shipping va lliurar al Grup Gas Natural i a

Repsol YPF un nou metaner, el Sestao-Knutsen,

que es va incorporar a la flota de Stream, la

societat conjunta dedicada al transport i

comercialització de GNL. El noliejament del vaixell

es va realitzar a través d’un contracte de time-

charter, amb una durada de 25 anys, ampliable per

períodes consecutius de cinc anys, i representa

una inversió conjunta de 161 milions d’euros.



Aquest epígraf agrupa les activitats de proveïment

i comercialització, tant a Espanya com  a

l’exterior, i la comercialització minorista a

Espanya, a més de les activitats de

comercialització de gas en el mercat liberalitzat, el

proveïment de gas per a altres distribuïdors o

comercialitzadors de gas, i la comercialització

d’altres productes i serveis relacionats amb la

comercialització minorista.

L’import net de la xifra de negocis de l’activitat de

subministrament de gas va assolir els 6.037

milions d’euros, un 4,9% menys respecte a l’any

anterior. Aquest descens téla causa,

fonamentalment, a la baixada dels volums

comercialitzats a Europa i al menor tipus de canvi

dòlar/euro, si bé, en el quart trimestre de 2007, va

experimentar un augment del 10,8%,

fonamentalment per les majors vendes de gas per

a generació d’electricitat.

L’Ebitda de l’activitat de subministrament de gas

majorista i minorista fou de 446 milions d’euros

l’any 2007, enfront dels 220 milions d’euros de

l’any anterior. Com a conseqüència de les mesures

adoptades per afavorir la liberalització, així com de

la política comercial seguida pel Grup Gas Natural,

l’evolució de l’Ebitda va continuar el camí de

creixement gràcies a l’optimització de la cartera de

contractes de gas en el mercat liberalitzat, així com

a l’increment de l’eficiència derivada de la gestió

del risc de la cartera de commodities i del tipus de

canvi associats a la cartera comercial.

El proveïment i la comercialització total del Grup

Gas Natural fou de 292.730 GWh, amb un descens

del 0,6%, dels que 245.566 GWh van tenir com a

destinació el mercat espanyol i els 47.164 GWh

restants, els mercats internacionals.
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Anàl is i  de resultats  per  act iv i tats

Majorista 
i minorista

Majorista i minorista. Magnituds principals

2007 2006 %

Subministrament de gas (GWh) 292.730 294.451 (0,6)

Espanya 245.566 251.410 (2,3)
Mercat espanyol regulat 45.024 58.678 (23,3)
Mercat espanyol liberalitzat 200.542 192.732 4,1
Comercialització Grup Gas Natural (1) 167.389 160.624 4,2
Proveïment a tercers 33.153 32.108 3,3

Resta 47.164 43.041 9,6
Proveïment 40.708 31.476 29,3
Comercialització Europa 6.456 11.565 (44,2)

Contractes multiproducte (el 31/12) 1.904.663 2.137.135 (10,9)
Contractes per client (el 31/12) 1,37 1,43 (4,2)

(1) No inclou operacions d’intercanvi amb empreses energètiques.
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Anàl is i  de resultats  per  act iv i tats

Així mateix, el Grup Gas Natural va llançar una

nova línia de negoci, gnSolar, per impulsar l’ús

conjunt de l’energia solar i el gas natural en els

edificis residencials i del sector terciari i va firmar

un acord de col·laboració amb el proveïdor de

sistemes solars Schüco International KG, per

fomentar el desenvolupament de l’energia solar

tèrmica utilitzant el gas natural com a energia de

suport per a la producció d’aigua calenta sanitària

als edificis residencials. D’altra banda, el Grup i

APPLUS+ van firmar un acord de col·laboració per

a certificar els processos de disseny, instal·lació i

operació de les instal·lacions solars que promou la

companyia energètica.

Pel que fa a la activitat multiproducte del 

Grup Gas Natural, l’abandonament temporal i

selectiu de la comercialització residencial

d’electricitat en els últims mesos va originar  una

disminució del nombre de contractes que, unit al

continu augment de la base de clients, resulta en

una reducció de la ratio de contractes per client.

No obstant, la companyia comptava amb 1.532.000

contractes de manteniment amb els seus clients el

31 de desembre de 2007.

Quant al mercat liberalitzat, les vendes foren de

200.542 GWh, amb un augment del 4,1%

respecte a les de l’any anterior. El menor consum

de gas per a la generació d’electricitat en el

conjunt de l’any, a causa de l’alta hidraulicitat, va

afectar el creixement d’aquesta magnitud.

D’aquestes vendes, 167.389 GWh foren

comercialitzades a clients finals pel Grup Gas

Natural, i es van destinar principalment al mercat

industrial, a més del subministrament a cicles

combinats i al mercat residencial. D’altra banda, el

proveïment al mercat liberalitzat d’altres

comercialitzadores de gas va assolir els 

33.153 GWh, amb un augment del 3,3%. 

El Grup Gas Natural i General Motors España van

firmar un acord de col·laboració per impulsar el

desenvolupament a Espanya de l’ús del gas natural

comprimit, tant en el sector públic com  privat. En

virtut de l’acord, General Motors España es

comprometia a oferir la seva gamma de vehicles

de gas natural en condicions de preu i finançament

atractives enfront del diesel, i amb terminis

ajustats a la demanda. La companyia realitzarà

estudis sobre la ubicació dels assortidors públics

en estacions de serveis existents o en nous

emplaçaments, aportarà els mitjans tècnics i

inversions per a l’explotació i manteniment

d’aquestes instal·lacions, i subministrarà el gas

natural que es consumeixi.
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Comptes Anuals.  Balanços

Balanços de situació consolidats (en milions d‘euros)

Actius 31.12.07 31.12.06

Immobilitzat material (Nota 5) 9.705 8.106
Fons de comerç (Nota 6) 541 441
Altres actius intangibles (Nota 6) 1.095 1.188
Inversions comptabilitzades pel mètode de la participació (Nota 7) 38 34
Actius financers disponibles per a la venda (Nota 8) 298 368
Instruments financers derivats (Nota 18) 33 20
Altres actius financers no corrents (Nota 9) 388 138
Actius per impostos diferits (Nota 23) 274 255

Actius no corrents 12.372 10.550

Existències (Nota 10) 462 440
Deutors comercials i altres comptes a cobrar (Nota 11) 2.367 2.130
Altres actius financers corrents (Nota 9) 54 95
Instruments financers derivats (Nota 18) 11 10
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents (Nota 12) 152 127
Actius mantinguts per a la venda 2 3

Actius corrents 3.048 2.805

Total actius 15.420 13.355

Patrimoni i passius

Capital social (Nota 13) 448 448
Reserves ajustaments per valoració (Nota 13) 152 162
Guanys acumulats i altres reserves (Nota 13) 5.483 4.988
Diferències de canvi (Nota 13) (13) 54

Patrimoni atribuïble als accionistes de la Societat 6.070 5.652

Interessos minoritaris 357 344

Total patrimoni 6.427 5.996

Ingressos diferits (Nota 14) 543 478
Provisions (Nota 15) 378 367
Provisions per obligacions amb el personal (Nota 16) 87 78
Deute financer (Nota 17) 3.029 2.510
Instruments financers derivats (Nota 18) 46 82
Altres passius no corrents (Nota 20) 599 435
Passius per impostos diferits (Nota 23) 495 471

Passius no corrents 5.177 4.421

Provisions (Nota 15) 65 8
Deute financer (Nota 17) 977 628
Instruments financers derivats (Nota 18) 64 46
Altres passius corrents (Nota 21) 390 325
Creditors comercials i altres comptes a pagar (Nota 22) 2.150 1.848
Passius per impostos sobre els guanys corrents 170 83

Passius corrents 3.816 2.938

Total patrimoni i passius 15.420 13.355

Les notes 1 a 39 són part integrant d’aquests Comptes Anuals Consolidats.
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Comptes Anuals.  Comptes de Pèrdues i  Guanys

Comptes de Pèrdues i Guanys consolidats (en milions d‘euros)

2007 2006

Import net de la xifra de negoci (Nota 24) 10.093 10.348
Altres ingressos (Nota 25) 81 124
Aprovisionaments (Nota 26) (6.747) (7.418)
Despeses de personal (Nota 27) (308) (277)
Dotació a l‘amortització (Notas 5 y 6) (651) (592)
Altres despeses d‘explotació (Nota 28) (901) (922)

Benefici d‘explotació 1.567 1.263

Resultat financer net (Nota 29) (224) (267)
Participació en el resultat de les associades (Nota 8) 8 5
Resultat de l’alienació d‘actius no corrents (Nota 30) 64 230

Benefici abans d‘impostos 1.415 1.231

Impost sobre els guanys (Nota 23) (359) (302)

Benefici de l‘exercici 1.056 929

Atribuïble a
Interessos minoritaris 97 74
Accionistes de la societat dominant 959 855

1.056 929

Benefici en euros per acció bàsic i diluït atribuïble als accionistes (Nota 13) 2,14 1,91

Les notes 1 a 39 són part integrant d’aquests Comptes Anuals Consolidats.
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Comptes Anuals.  Estats  d’ ingressos i  despeses reconeguts

Estats d‘ingressos i despeses reconeguts consolidats (en milions d‘euros)

2007 2006

Resultat net reconegut directament en patrimoni (79) (229)  

En reserves ajustaments per valoració (10) (152)  
Actius financers disponibles per a la venda (23) (151)  

Ajustaments per valoració (Nota 8) 51 46  
Transferència al resultat per desinversions (80) (230)  
Efecte fiscal (Nota 23) 6 33

Cobertures de fluxos d‘efectiu 13 (1)  
Ajustaments per valoració (62) (82)
Transferència al resultat 82 80
Efecte fiscal (Nota 23) (7) 1  

En guanys acumulats i altres reserves 1 (2)  
Pèrdues i guanys actuarials (Nota 16) 1 (2)  

En diferències de canvi (70) (75)  
Variació en les diferències de canvi (75) (86)  
Efecte fiscal 5 11  

Benefici de l‘exercici 1.056 929  

Total ingressos i despeses reconeguts en l‘exercici 977 700  

Atribuïble a
Interessos minoritaris 94 56  
Accionistes de la societat dominant 883 644  

Les notes 1 a 39 són part integrant d‘aquests Comptes Anuals Consolidats.



In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

83

Comptes Anuals.  Estats  de f luxos d’efect iu

Estats de fluxos d‘efectiu consolidats (en milions d‘euros)

2007 2006

Fluxos d‘efectiu d‘activitats d‘explotació

Efectiu generat per les operacions (Nota 31) 2.430 2.147
Interessos pagats  (222) (308)
Provisions pagades (51) (34)
Impostos pagats (328) (351)

Efectiu net generat per activitats d‘explotació 1.829 1.454

Fluxos d‘efectiu d‘activitats d‘inversió

Adquisició de dependents neta de l‘efectiu adquirit (1.015) (35)
Adquisicions d‘immobilitzat material i actius intangibles (1.135) (1.159)
Inversions en altres actius (26) (11)
Ingressos d’alienació participacions 125 319
Ingressos d’alienació d’altres actius 51 39
Ingressos diferits rebuts  76 95
Dividends cobrats 17 18
Interessos cobrats 18 24

Efectiu net utilitzat en activitats d‘inversió (1.889) (710)

Fluxos d‘efectiu d‘activitats financeres

Deute financer rebut 1.270 370
Deute financer cancel·lat (540) (821)
Dividends pagats a accionistes de la societat (439) (376)
Dividends pagats a interessos minoritaris (82) (75)
Variació de finançament d’altres passius  (112) 111

Efectiu net rebut per activitats de finançament  97 (791)

Efecte de tipus de canvi sobre efectiu i altres mitjans líquids equivalents (12) (27)

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents a l‘efectiu al principi de l’exercici 127 201
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents a l‘efectiu al final de l‘exercici 152 127

Variació d‘efectiu i altres mitjans líquids equivalents 25 (74)

Les notes 1 a 39 són part integrant d’aquests Comptes Anuals Consolidats.



Comptes Anuals.  Memòria

Memòria dels Comptes Anuals 
Consolidats de Gas Natural 
de l’exercici 2007 

Nota 1. Informació general

Gas Natural SDG, S.A. és una societat anònima constituïda l’any 1843 i que té el seu domicili social a Plaça del

Gas, número 1 de Barcelona.

Gas Natural SDG, S.A. i les seves filials (en endavant, GAS NATURAL) és un grup que té per objecte principal el

subministrament, el transport, la distribució i comercialització de gas natural, així com les activitats d’explotació

i desenvolupament, proveïment, regasificació, liqüefacció i emmagatzematge de gas natural i la generació i

comercialització d’electricitat.

GAS NATURAL opera principalment a Espanya i fora del territori espanyol, en especial a l’ Amèrica Llatina,

Puerto Rico, Itàlia, França, i Àfrica.

Les accions de Gas Natural SDG, S.A. estan admeses a cotització a les quatre borses espanyoles, cotitzen en el

mercat continu i formen part de l’Íbex 35. Les accions de la participada Gas Natural BAN, S.A. cotitzen a la Borsa

de Buenos Aires (Argentina).

Les companyies que formen GAS NATURAL tanquen el seu exercici el 31 de desembre.

Els Comptes Anuals de Gas Natural SDG, S.A. i els Comptes Anuals Consolidats de GAS NATURAL

corresponents a l’exercici 2006 foren aprovats per la Junta General d’Accionistes celebrada el 16 de maig 

de 2007.

Els Comptes Anuals Consolidats corresponents a l’exercici de 2007, que han estat formulats pel Consell

d’Administració en data 29 de febrer de 2008, es sotmetran, igual que els de les societats participades, a

l’aprovació de les respectives Juntes Generals d’Accionistes, i s’estima que seran aprovats sense cap

modificació.

Les xifres que contenen aquests comptes anuals consolidats es mostren en milions d’euros, excepte per les

xifres de resultats per acció, que s’expressen en euros per acció, accions emeses, que es mostren en milions

d’accions, i excepte allò que s’indica expressament en una altra unitat.

Nota 2. Resum de les principals polítiques comptables

2.1 Bases de presentació

Els Comptes Anuals Consolidats de GAS NATURAL de l’exercici de 2007 han estat preparats d’acord amb allò

que estableixen les Normes Internacionals d’Informació Financera establertes per la Unió Europea (NIIF-UE),

d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell. 
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Els Comptes Anuals Consolidats mostren la imatge fidel del patrimoni consolidat i de la situació financera

consolidada de GAS NATURAL el 31 de desembre de 2007, i dels resultats consolidats de les seves

operacions, dels canvis en l’estat consolidat d’ingressos i despeses reconeguts i dels fluxos d’efectiu

consolidats, que s’han produït a GAS NATURAL en l’exercici acabat en aquesta data.

Els Comptes Anuals Consolidats de l’exercici 2007 de GAS NATURAL han estat preparats a partir dels registres

de comptabilitat mantinguts per Gas Natural SDG, S.A. i la resta de societats integrades al Grup. Cada societat

prepara els seus comptes anuals seguint els principis i criteris comptables en vigor al país on es realitzen les

operacions, per la qual cosa en el procés de consolidació s’han introduït els ajustaments i reclassificacions

necessaris per homogeneïtzar entre si aquests principis i criteris per adequar-los a les NIIF-UE. Així mateix, es

modifiquen les polítiques comptables de les societats consolidades, quan cal, per assegurar-ne la uniformitat

amb les polítiques comptables preses per GAS NATURAL.

Les polítiques que s’indiquen tot seguit s’han aplicat uniformement als exercicis que es presenten.

2.2 Consolidació

a) Dependents

Es consideren societats dependents totes aquelles sobre les quals GAS NATURAL té poder per dirigir les

polítiques financeres i d’explotació, circumstància que generalment va acompanyada d’una participació superior

a la meitat dels drets de vot exercitables.

Les dependents es consoliden pel mètode d’integració global a partir de la data en la qual es transfereix el

control a GAS NATURAL.

En el procés de consolidació, s’eliminen les transaccions intercompanyies, els saldos i els guanys no realitzats

per transaccions entre entitats de GAS NATURAL. Les pèrdues no realitzades també s’eliminen, excepte que la

transacció proporcioni evidència d’una pèrdua per deteriorament de l’actiu transferit.

La participació dels accionistes minoritaris en el patrimoni i en els resultats de les societats dependents es

presenta de forma detallada sota la denominació d‘interessos minoritaris en el Balanç de situació i en

benefici atribuïble a interessos minoritaris en el Compte de resultats. En el cas d‘adquisicions de interessos

minoritaris, el sobrepreu pagat respecte al valor net comptable es reconeix com a fons de comerç.

b) Negocis conjunts

S’entén per negocis conjunts aquells en els que hi ha acords contractuals en virtut dels quals dues o més

societats participen en societats, realitzen operacions o mantenen actius de forma tal que qualsevol decisió

estratègica, tant financera com operativa, estigui sotmesa al consentiment unànime dels partícips.

Les participacions en negocis conjunts s’integren pel mètode de consolidació proporcional de forma que

l’agregació de saldos i les posteriors eliminacions tenen lloc només en la proporció de la participació de 

GAS NATURAL. 

Els actius i passius assignats a les operacions conjuntes i els actius que es controlen conjuntament es

presenten en el Balanç de situació consolidat classificats d’acord amb la seva naturalesa específica. De la
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mateixa manera, els ingressos i despeses amb origen en negocis conjunts es presenten al Compte de Pèrdues

i Guanys consolidats d’acord amb la pròpia naturalesa.

c) Associades

Associades són totes les entitats sobre les quals GAS NATURAL exerceix influència significativa però que no hi

té control que, generalment, va acompanyat per una participació entre un 20% i un 50% dels drets de vot. 

Les inversions en associades es comptabilitzen pel mètode de la participació. La participació en les pèrdues

o guanys posteriors a l’adquisició de les seves associades es reconeix en el compte de resultats, i la seva

participació en els moviments patrimonials posteriors a l’adquisició es reconeix en reserves. Els resultats no

realitzats amb les associades s’eliminen en funció del percentatge de la seva participació.

d) Perímetre de consolidació

A l’Annex s’inclouen les societats participades directa i indirectament per GAS NATURAL que han estat

incloses en el perímetre de consolidació.

Les principals variacions en el perímetre de consolidació produïdes en l’exercici de 2007 han estat les

següents (Nota 32):

- En el mes de febrer, s’ha adquirit el 100% del capital social de la societat Eastern España, S.A.U. societat

dedicada a la investigació i explotació d’hidrocarburs i el transport, emmagatzematge, depuració i venda dels

productes extrets.

- En el mes de febrer, s‘ha produït la venda del 24% de la participació en el capital de la societat Burgalesa de

Generación Eólica, S.A.

- En el mes de juny, s‘ha adquirit el 28% de la participació en el capital de les societats Invergas, S.A., 

Gas Natural SDG Argentina, S.A., Natural Energy, S.A. i Natural Servicios, S.A., per la qual cosa la participació

indirecta a Gas Natural BAN, S.A. passa a ser del 70%.

- En el mes de setembre, s‘adquireix la participació del 80% a la societat Tratamiento Cinca Medio, S.L.,

societat dedicada al desenvolupament, construcció i explotació d‘una planta de cogeneració i integrada en el

perímetre de consolidació per integració global.

- En el mes d‘octubre, es constitueix amb una aportació del 51% al capital de la societat Gas Natural Vehicular del

Norte, Associació en Participació, integrada al perímetre de consolidació per integració proporcional.

- S‘han incorporat al perímetre de consolidació per integració global les societats constituïdes Gas Natural West

Africa, S.L., Gas Natural Wind Canarias, S.L., Gas Natural Wind, S.L., Gas Natural Wind 2, S.L., Gas Natural

Wind 3, S.L., Gas Natural Wind 4, S.L., Gas Natural Wind 5, S.L., Gas Natural Wind 6, S.L. i Gas Natural

Energy Canarias, S.L., totes elles participades al 100%.

- S‘han incorporat al perímetre de consolidació per integració proporcional les societats Energías Eólicas de

Lanzarote, S.L. (50%), Energías Eólicas de Fuerteventura, S.L. (50%) i la societat Alas Capital & 

Gas Natural, S.A. (40%).
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- En data 27 de desembre s‘ha adquirit el 100% de participació a les societats Central de Anáhuac, S.A. de C.V,

Central Lomas del Real, S.A. de C.V., Central Valle Hermoso, S.A. de C.V., Central Saltillo, S.A. de C.V.,

Electricidad Águila de Altamira, Gasoducto del Río, S.A. de C.V., Compañía Mexicana de Gerencia y

Operación, S.A. de C.V. i Controladora del Golfo, S.A. de C.V.

- S‘han incorporat al perímetre de consolidació les societats de distribució de gas a Itàlia, adquirides en el mes

de desembre, ITAL.ME.CO, S.R.L., Calgas, S.c.a.r.l i Mecogas, S.r.l., participades al 100%.

- S‘han exclòs del perímetre de consolidació per liquidació les societats Agrupación Energética C.S.U. Bellvitge,

A.I.E. i Iradia Climatización, A.I.E.

D’altra banda, en l‘exercici de 2007 es van realitzar les operacions societàries següents entre empreses 

del Grup:

- En el mes de juny, s’ha produït la fusió per absorció de les societats Petroleum Oil & Gas, S.A.U i Eastern

España, S.A.U.

- En el mes de juliol, es produeix la fusió per absorció de les societats Gas Natural Informática, S.A. i Portal Gas

Natural, S.A.

- En el mes de desembre, s‘ha produït la fusió per absorció de les societats S.C.M., S.r.L. i Nettis Gestioni,

S.r.L. a Gas Natural Distribuzione Italia, S.p.A.

Les principals variacions en el perímetre de consolidació produïdes en l’exercici 2006 foren les següents

(Nota 32):

- En el mes de març, es va adquirir el 100% del capital social de la societat Petroleum Oil & Gas España, S.A.,

societat dedicada a la investigació i explotació d‘hidrocarburs i el transport, emmagatzematge, depuració i

venda dels productes extrets.

- En el mes de juny, es va adquirir a l‘empresa consolidada pel mètode de la participació, Kromschroeder, S.A., la

seva participació del 38,5% en el capital de Natural Energy, S.A., per la qual cosa el percentatge de participació

del Grup en aquesta societat va passar a ser del 72%.

- En el mes de juliol, es va adquirir una participació addicional del 40% en el capital de la societat UTE La

Energia-SPA, assolint el percentatge de participació el 100%.

- Es van incorporar al perímetre de consolidació per integració global les societats constituïdes en l‘exercici

Lantarón Energia, S.L. i Gas Natural Comercial SDG, S.L., ambdues amb una participació en el seu capital del

100% i la societat El Andalus LNG, SPA amb una participació del 32% per integració proporcional.

- En el mes de novembre, es va realitzar la venda del 10% de la participació en el capital de la societat 

Gas Natural de Álava, S.A.
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D’altra banda, durant l‘exercici de 2006, en el procés de reestructuració de les participacions a Itàlia, es van

realitzar les operacions següents:

- La societat Nettis Impianti S.p.A va passar a anomenar-se Gas Natural Distribuzione S.p.A, i la societat Gas

Natural Servizi e Logistica S.p.A va passar a anomenar-se Gas Natural Italia, S.p.A.

- En el mes de juliol, es va realitzar la fusió per absorció de les societats italianes Nettis Gas Plus S.p.A i

S.C.M. Gas Plus S.p.A per Gas Natural Vendita Italia, S.p.A.

2.3 Transaccions en moneda estrangera

Les partides incloses en els Comptes Anuals Consolidats de cada una de les entitats de GAS NATURAL 

es valoren fent servir la moneda de l’entorn econòmic principal en què l’entitat opera (moneda funcional).

Els Comptes Anuals Consolidats es presenten en euros, que és la moneda funcional i de presentació de

GAS NATURAL.

Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a la moneda funcional fent servir els tipus de canvi

vigents en les dates de les transaccions. Les pèrdues i guanys en moneda estrangera que resulten de la

liquidació d’aquestes transaccions i de la conversió als tipus de canvi de tancament dels actius i passius

monetaris denominats en moneda estrangera es reconeixen en el compte de resultats.

Els resultats i la situació financera de totes les entitats de GAS NATURAL (cap de les quals té la moneda d’una

economia hiperinflacionària) que tenen una moneda funcional diferent de la moneda de presentació es

converteixen en la moneda de presentació com segueix:

- Els actius i passius de cada balanç presentat es converteixen al tipus de canvi de tancament en la data del

balanç.

- Els ingressos i despeses de cada compte de resultats es converteixen als tipus de canvis mitjans mensuals.

- Totes les diferències de canvi resultants es reconeixen com un component separat del patrimoni net

(diferències de canvi).

Els ajustaments de fons de comerç i al valor raonable que sorgeixen en l’adquisició d’una entitat estrangera es

tracten com a actius i passius de l’entitat estrangera i es converteixen al tipus de canvi de tancament.

Els tipus de canvi respecte de l’euro de les principals divises de les societats de GAS NATURAL el 31 de

desembre de 2007 i 2006 han estat:

31 de desembre de 2007 31 de desembre de 2006

Tipus de tancament Tipus mitjà acumulat Tipus de tancament Tipus mitjà acumulat  

Dòlar USA 1,472 1,370 1,317 1,255
Peso argentí 4,606 4,244 4,006 3,833
Real brasiler 2,608 2,664 2,816 2,729
Peso mexicà 16,052 14,973 14,223 13,797
Peso colombià 2.965,93 2.842,33 2.948,38 2.962,95

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

88



In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

89

Comptes Anuals.  Memòria

2.4 Informació financera per segments

Un segment de negoci (segment principal de GAS NATURAL) és un grup d’actius i operacions 

encarregats de subministrar productes o serveis sotmesos a riscos i rendiments diferents als d’altres

segments de negoci.

Un segment geogràfic és el que proporciona productes o serveis en un entorn econòmic concret sotmès a

riscos i rendiments diferents als d’altres segments que operen en altres entorn econòmics.

2.5 Immobilitzat material

a) Cost 

Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren al preu d’adquisició o al cost de producció.

Formen part de l’immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels projectes

d’instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l’any, fins a la preparació de l’actiu per

al seu ús.

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu com a major valor del bé exclusivament

quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil.

Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la seva vida útil 

estimada (generalment, d’un i mig a sis anys), mentre que les despeses recurrents de manteniment es

carreguen al compte de resultats consolidats del període en què s’incorren.

Els imports relacionats amb els treballs efectuats per l’empresa per a l’immobilitzat material corresponen al

cost directe de producció.

Es registra com a immobilitzat material el gas no extraïble necessari per a l’explotació dels

emmagatzematges subterranis de gas natural (gas matalàs), i s’amortitza en el període de vida útil de

l’emmagatzematge subterrani.

Les despeses derivades de les actuacions empresarials encaminades a la protecció i millora del medi ambient

es comptabilitzen com a despesa de l’exercici en què s’incorren. Quan suposen incorporacions a l’immobilitzat

material, la finalitat de les quals sigui la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del

medi ambient es comptabilitzen com a major valor de l’immobilitzat.

Els beneficis i pèrdues en vendes són determinats per comparació del preu de venda amb els valors

comptables i són registrats al compte de resultats.



Comptes Anuals.  Memòria

b) Amortització

Els actius s‘amortitzen linealment, durant la seva vida útil estimada, o en cas de ser menor, en el transcurs de

la durada de la concessió (Nota 6). Les vides útils estimades són:

Anys de vida útil estimada

Construccions 33-50 
Vaixells criogènics per al transport de gas natural liquat 25-30
Instal·lacions tècniques (xarxa de distribució i transport de gas) 20-40
Instal·lacions tècniques (plantes de cicle combinat) 25 
Instal·lacions tècniques (parcs de generació eòlica) 20 
Altres Instal·lacions tècniques i maquinària 8-20 
Estris i eines 3
Mobiliaris i béns 10 
Equips informàtics 4 
Elements de transport 6

Els valors residuals i les vides útils dels actius es revisen, ajustant-los, si s’escau, en la data de cada balanç.

Quan el valor comptable d’un actiu és superior al seu import recuperable estimat o quan ja no és útil, a causa,

per exemple, de desplaçaments a la xarxa de distribució, el seu valor es redueix de forma immediata fins a un

import recuperable (Nota 2.7).

c) Operacions d’exploració i producció d’hidrocarburs

GAS NATURAL registra les operacions d’exploració d’hidrocarburs d’acord amb el mètode d’exploració amb

èxit, el tractament del qual és el següent:

- Costos d’exploració

Els costos d’exploració (despeses de geologia i geofísica, costos associats al manteniment de les reserves no

provades i altres costos relacionats amb l’activitat d’exploració), excloent els costos de perforació es carreguen

a resultats en el moment en què es produeixen.

Si no s’han trobat reserves provades que justifiquin el desenvolupament comercial, els costos de perforació

inicialment capitalitzats són carregats a resultats. No obstant si, com a conseqüència dels sondeigs

d’exploració, es troben reserves provades, els costos són traspassats a inversions en zones amb reserves.

- Inversions en zones amb reserves

Els costos d’adquisició de nous interessos en zones amb reserves, els costos de desenvolupament per a

extracció, tractament i emmagatzematge de gas, així com el valor actual estimat dels costos d’abandonament,

es capitalitzen i s’amortitzen al llarg de la vida comercial estimada del jaciment en funció de la relació existent

entre la producció de l’any i les reserves provades a l’inici del període d’amortització.

A la data de tancament o sempre que hi hagi un indici que hi pugui haver un deteriorament en el valor dels

actius, es comparen el seu valor recuperable amb el seu valor net comptable.  
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2.6 Actius intangibles

a) Fons de comerç

El fons de comerç representa l’excés del cost d’adquisició sobre el valor raonable de la participació en els

actius nets identificables de la dependent, controlada conjuntament o associada adquirida, en la data

d’adquisició. El fons de comerç relacionat amb adquisicions de dependents o controlades conjuntament

s’inclou en actius intangibles i el relacionat amb adquisicions d’associades s’inclou en inversions

comptabilitzades aplicant el mètode de la participació. 

El fons de comerç que es deriva de les adquisicions realitzades abans de l’1 de gener de 2004 es registra per

l’import reconegut com a tal en els Comptes Anuals Consolidats el 31 de desembre de 2003, preparats sota

els principis comptables espanyols.

El fons de comerç no s’amortitza i es revisa anualment per analitzar les possibles pèrdues per deteriorament

del seu valor, i es registren en el balanç al seu valor de cost menys les pèrdues per deteriorament acumulades.

b) Concessions i altres drets d’ús

Les concessions i altres drets es refereixen a l’autorització administrativa per a la distribució i transport de gas

natural. Es valoren al seu cost d’adquisició si s’adquireixen directament a un organisme públic o similar, o al

valor dels fluxos d’efectiu descomptats a obtenir de la concessió corresponent en cas que s’adquireixin com a

part d’una combinació de negocis.

Les concessions i altres drets d’ús s’amortitzen linealment en el període de la seva durada, excepte en el cas

del gasoducte Magrib-Europa, que es basa en el volum de gas transportat durant la vida del dret d’ús. 

c) Aplicacions informàtiques

Els costos directament relacionats amb la producció de programes informàtics que sigui probable que vagin a

generar beneficis econòmics superiors als costos es reconeixen com a actius intangibles. Els costos directes

inclouen les despeses del personal que desenvolupa els programes informàtics.

Els costos d’aplicacions informàtiques reconeguts com a actius s’amortitzen linealment en un període de

quatre anys des de l’entrada en explotació de l’aplicació.

d) Despeses d’investigació 

Les despeses d’investigació es reconeixen com una despesa quan s’incorren. 

e) Altres actius intangibles

En altres actius intangibles principalment s’inclouen els conceptes següents:

- El cost de l’adquisició dels drets de regasificació en exclusiva en les instal·lacions d’EcoEléctrica L.P., Ltd. a

Puerto Rico, que s’amortitza linealment fins a la data d’extinció dels drets (2025).

- Els projectes de desenvolupament de nous parcs de generació eòlica encara no posats en funcionament

adquirits en la combinació de negoci de 2005 de Dersa, que s’amortitzaran linealment durant la seva vida útil

(20 anys).
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- Els drets d’emissió rebuts sense contraprestació es valoren pel seu valor nominal i els adquirits al cost

d’adquisició. En cas que GAS NATURAL no tingui els drets suficients per complir les seves quotes

d’emissió, es registra en provisions el dèficit valorat al cost d’adquisició per a drets comprats i al valor

raonable per als drets pendents de compra en la data de presentació dels estats financers.

No hi ha actius intangibles amb una vida útil indefinida diferents del fons de comerç.

2.7 Pèrdues per deteriorament de valor dels actius

Els actius es revisen, per a pèrdues per deteriorament, sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies

indiqui que l’import comptabilitzat pugui no ser recuperable. De manera addicional, es revisa anualment per als fons

de comerç. En aquest sentit, els actius i fons de comerç s’assignen a Unitats Generadores d’Efectiu (UGE). Cada

UGE representa la inversió de GAS NATURAL per a cada segment de negoci a cada país on opera.

Es reconeix en resultats una pèrdua per deteriorament per la diferència entre el valor net comptable de l’actiu i

l’import recuperable. L’import recuperable és el major entre el valor raonable d’un actiu menys els costos per a

la venda o el seu valor d’ús. Als efectes d’avaluar les pèrdues per deteriorament del valor, els actius s’agrupen

al nivell més baix per al qual hi ha fluxos d’efectiu identificables per separat En avaluar el valor d’ús, els futurs

fluxos d’efectiu estimats es calculen al seu valor actual.

Els càlculs de valor recuperable fan servir projeccions de fluxos de caixa basats en pressupostos aprovats que

cobreixen un període de cinc anys basats en resultats passats i expectatives per al desenvolupament del

mercat. Els aspectes més sensitius que s’inclouen en els projeccions utilitzades en totes les UGE són els

preus de compra i venda de gas i/o electricitat, la inflació, els costos de personal i les inversions. Els fluxos de

caixa posteriors al període de cinc anys s’extrapolen fent servir els tipus de creixement estimat del 0% a 1%.

Els tipus de creixement no superen el tipus de creixement mitjà a llarg termini per al negoci en el que opera

l’UGE. Els tipus de descompte es determinen depenent de les dades de mercat i s’han situat l’any 2007 entre

el 5% i 15% per a les UGE.

2.8 Actius i passius financers

Inversions financeres

Les adquisicions i alienacions d’inversions es reconeixen en la data de negociació, és a dir, la data en la qual

GAS NATURAL es compromet a adquirir o vendre l’actiu i es classifiquen en les categories següents:

a) Actius financers a valor raonable amb canvis a resultas

Són actius adquirits amb el propòsit de vendre’ls en un curt termini. Els derivats es consideren en aquesta

categoria excepte quan estan designats com a instruments de cobertura.

b) Actius financers mantinguts fins al venciment

Son actius financers no derivats amb cobraments fixos o determinables i venciment fix que GAS NATURAL té

la intenció i la capacitat de mantenir fins al seu venciment.

c) Crèdits i comptes a cobrar

Són actius financers no derivats amb pagaments fixos o determinables que no cotitzen en un mercat 

actiu, i sobre els quals no hi ha intenció de negociar a curt termini. S’inclouen en actius corrents, 
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excepte per a venciments superiors a dotze mesos des de la data del balanç que es classifiquen com a

actius no corrents. 

Es registren inicialment al seu valor raonable i després al seu cost amortitzat, fent servir el mètode d’interès

efectiu.

S’estableix una provisió per a pèrdues per deteriorament de comptes comercials a cobrar quan hi ha

evidència objectiva que no es cobraran tots els imports que hi ha pendents, L’import de la provisió és la

diferència entre l’import en llibres de l’actiu i el valor present dels fluxos d’efectiu estimats, descomptats al

tipus d’interès efectiu.

d) Actius financers disponibles per a la venda

Són actius financers no derivats que es designen en aquesta categoria i es reconeixen inicialment pel seu

valor raonable.

Les pèrdues i guanys no realitzades que sorgeixen de canvis en el valor raonable es reconeixen en el patrimoni

net. Quan es venen o experimenten pèrdues per deteriorament del valor, els ajustaments acumulats a la

reserva per ajustaments per valoració s’inclouen en el compte de resultats com a pèrdues i guanys.

Els valors raonables de les inversions que cotitzen es basen en el valor de cotització. En el cas de

participacions en societats no cotitzades s’estableix el valor raonable emprant tècniques de valoració que

inclouen l’ús de transaccions lliures recents entre parts interessades i degudament informades, referides a

altres instruments substancialment iguals i l’anàlisi de fluxos d’efectiu descomptats. En cas que cap tècnica

esmentada pugui ser utilitzada per assenyalar el valor raonable, es registren les inversions al seu cost

d’adquisició minorat per la pèrdua per deteriorament, si s’escau.

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents inclouen l’efectiu en caixa, els dipòsits a la vista en entitats de

crèdit i altres inversions a curt termini de gran liquiditat amb un venciment original de no més de tres mesos

des de la data de la seva adquisició.

Deutes financers

Els deutes financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable, net dels costos de la transacció que

s’haguessin incorregut. Qualsevol diferència entre l’import rebut i el seu valor d’amortització es reconeix en

el compte de resultats durant el període d’amortització del deute financer utilitzant el mètode del tipus

d’interès efectiu.

Els deutes financers es classifiquen com a passius corrents excepte quan el seu venciment tingui lloc 

a més de dotze mesos des de la data del balanç, o incloguin clàusules de renovació tàcita a exercici de 

GAS NATURAL.

Creditors comercials i altres comptes a pagar

Els creditors comercials i altres comptes a pagar són passius financers a curt termini que es valoren a valor

raonable, no acrediten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
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2.9 Derivats i altres instruments financers

Els derivats financers es reconeixen al seu valor raonable en la data de contracte i es recalculen

successivament al seu valor raonable. El mètode per al reconeixement del guany o pèrdua depèn de si es

classifica el derivat com a un instrument de cobertura i, en aquest cas, la naturalesa de l’actiu objecte de la

cobertura.

GAS NATURAL documenta la relació entre els instruments de cobertura i els actius o passius objecte de

cobertura al principi de la transacció, a més de l’objectiu de la gestió de riscos i l’estratègia de cobertura.

Una cobertura es considera altament eficaç quan els canvis en el valor raonable o en els fluxos d‘efectiu dels

elements objecte de cobertura es compensen amb el canvi en el valor raonable o en els fluxos d‘efectiu de

l‘instrument de cobertura amb una efectivitat compresa en un rang del 80% al 125%.

a) Cobertura del valor raonable

Els canvis en el valor raonable dels derivats designats, que compleixen les condicions per classificar-se com a

operacions de cobertura del valor raonable, es reconeixen en el compte de resultats, junt amb qualsevol canvi

en el valor raonable de les partides cobertes.

b) Cobertura de fluxos d’efectiu

La part efectiva de canvis en el valor raonable dels derivats designats i qualificats com a cobertura de fluxos

d’efectiu es reconeix en el patrimoni net. El guany o pèrdua corresponent a la part no efectiva es reconeix

immediatament en el compte de resultats.

Els imports acumulats en el patrimoni net es traspassen al compte de resultats en l’exercici en què la partida

coberta afecta el guany o la pèrdua. 

c) Derivats que no qualifiquen per a la comptabilitat de cobertura

Alguns derivats no compleixen el criteri per poder aplicar la comptabilitat de cobertura. Els canvis en el valor

raonable de qualsevol derivat que no qualifiqui per a la comptabilitat de cobertura es reconeixen

immediatament en el compte de resultats.

El valor de mercat dels diferents instruments financers es calcula mitjançant els procediments següents:

- Pels derivats cotitzats en un mercat organitzat, per la seva cotització al tancament de l’exercici.

- En el cas dels derivats no negociables en mercats organitzats, pel descompte de fluxos de caixa basant-se en

les condicions de mercat a data de tancament de l’exercici.

Els derivats implícits en altres instruments financers o en altres contractes principals són comptabilitzats

separadament com a derivats, solament quan les seves característiques econòmiques i riscos inherents no

estan relacionats estretament amb els instruments en els que estan implícits i el conjunt no estigui sent

comptabilitzat a valor raonable.
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2.10 Existències

Les existències es valoren al menor entre el cost o el seu valor net realitzable. El cost es determina pel cost

mitjà ponderat.

El cost de les existències inclou el cost de les primeres matèries i aquells costos directament atribuïts a

l’adquisició i/o producció, incloent-hi també els incorreguts en traslladar les existències a la seva ubicació actual.

El valor net realitzable és el preu de venda estimat en el curs normal del negoci, menys els costos variables de

venda aplicables.

2.11 Actius mantinguts per a la venda

GAS NATURAL classifica com a actius mantinguts per a la venda els actius per als quals en la data de

tancament de l‘exercici s‘han iniciat gestions actives per a la seva venda i s‘estima que aquesta es durà a

terme dins dels dotze mesos següents.

2.12 Capital social

El capital social està representat per accions ordinàries.

Els costos d’emissió de noves accions i opcions, nets d’impostos, es dedueixen del patrimoni.

Els dividends sobre accions ordinàries es reconeixen com a menor valor del patrimoni quan són aprovats.

2.13 Ingressos diferits

GAS NATURAL rep compensacions pels imports desemborsats per a la construcció o adquisició de

determinades instal·lacions d‘immobilitzat.

Els ingressos diferits corresponen bàsicament a:

- Subvencions de capital corresponents a actius que es valoren per l‘import concedit.

- Ingressos per preses i ramals.

- Ingressos per desplaçament de xarxa a càrrec de tercers.

Els ingressos diferits es reconeixen en resultats de forma sistemàtica en funció de la vida útil de l‘actiu

corresponent compensant d‘aquesta forma la despesa per la dotació de l‘amortització.

En cas de substitució de l‘actiu corresponent, l‘ingrés diferit per desplaçaments de xarxa a càrrec de tercers,

s‘imputa a resultats per l’import del valor net comptable dels actius substituïts. L’import restant de l‘ingrés

diferit es reconeix en resultats de forma sistemàtica en funció de la vida útil de l‘actiu corresponent.
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2.14 Provisions

Es reconeixen les provisions quan GAS NATURAL té una obligació present, ja sigui legal o implícita, com a

resultat de successos passats; hi ha més probabilitats que vagi a ser necessària una sortida de recursos per

liquidar l’obligació que no del contrari; i l’import s’ha estimat de forma fiable. No es reconeixen provisions per a

pèrdues d’explotació futures.

Es registren provisions quan els costos inevitables de complir amb les obligacions que comporta un contracte

de caràcter onerós ultrapassen els beneficis que s’espera rebre’n.

Es valoren les provisions al valor present de l’import necessari per liquidar l’obligació a la data del balanç,

d’acord amb la millor estimació disponible. 

Quan s’espera que part del desemborsament necessari per liquidar la provisió sigui reemborsat per part d’un

tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, sempre que sigui pràcticament segura la seva

recepció.

2.15 Provisions per obligacions amb el personal

a) Obligacions per pensions

Per a determinats col·lectius, GAS NATURAL té reconeguts diferents plans d’aportació definida per a la

jubilació i de prestació assegurada externament per als riscos de mort i invalidesa, que estan acollits a la

normativa vigent en matèria de plans de pensions, que cobreix els compromisos adquirits per la societat amb

el personal actiu afectat. Reconeixen uns drets econòmics per serveis passats desemborsats totalment i es

compromet a l’aportació d’un percentatge del salari computable segons els col·lectiu de procedència.

Les aportacions anuals per cobrir els compromisos acreditats per compte de l’entitat respecte als plans són

comptabilitzats amb càrrec al compte de pèrdues i guanys de cada exercici.

Per a determinats col·lectius, hi ha compromisos de prestació definida en relació amb el pagament de

complements per pensions de jubilació, mort i invalidesa, d’acord amb les prestacions acordades per l’entitat i

que han estat exterioritzats en el cas d’Espanya mitjançant la formalització de contractes d’assegurança de

primes úniques d’acord amb el Reial Decret 1588/1999, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre

la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses.

El passiu reconegut en el balanç respecte dels plans de prestacions definides és el valor actual de l’obligació

en la data del balanç menys el valor raonable dels actius afectes al pla, junt amb ajustaments pel costos per

serveis passats. La obligació per prestacions definides es calcula anualment per actuaris independents d’acord

amb el mètode de la unitat de crèdit projectada. El valor actual de la obligació es determina descomptant els

fluxos d’efectiu futurs estimats a tipus d’interès de bons denominats en la moneda en la qual es pagaran les

prestacions i amb terminis de venciment similars als de les corresponents obligacions. 

GAS NATURAL s’ha acollit a la possibilitat consistent en el reconeixement íntegre de les pèrdues i guanys

actuarials que sorgeixen per canvis en les hipòtesis actuarials o per diferències entre les hipòtesis i la

realitat en el període en el que s’esdevenen directament en patrimoni a l’epígraf de “Guanys acumulats i

altres reserves”. 
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Els costos per serveis passats es reconeixen immediatament en el compte de resultats, excepte que els

canvis en el pla de pensions estiguin condicionats a la continuïtat dels empleats en servei per a un període de

temps específic (període de consolidació). En aquest cas, els costos per serveis passats s’amortitzen segons

el mètode lineal durant el període de consolidació.

b) Altres obligacions posteriors a la jubilació

Algunes companyies de GAS NATURAL ofereixen prestacions posteriors a la jubilació als seus empleats. El

dret a aquest tipus de prestacions normalment està condicionat a la permanència de l’empleat a l’empresa

fins a la seva jubilació i durant un mínim determinat d’anys. Els costos esperats d’aquestes prestacions

s’acrediten durant la vida laboral dels empleats d’acord amb un mètode comptable similar al dels plans de

pensions de prestacions definides. Les pèrdues i guanys actuarials que sorgeixen de canvis en les hipòtesis

actuarials es carreguen o abonen a l’epígraf “Guanys acumulats i altres reserves”.

c) Indemnitzacions

Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqüència de la decisió de rescindir el

seu contracte de treball abans de l’edat normal de jubilació o quan l’empleat accepta voluntàriament a canvi

d’aquestes prestacions. GAS NATURAL reconeix aquestes prestacions quan s’ha compromès de forma

demostrable a cessar en la ocupació els treballadors actuals d’acord amb un pla formal detallat sense

possibilitat de retirada o a proporcionar indemnitzacions per cessament.

2.16 Arrendaments

Els arrendaments en els que l’arrendatari té substancialment tots els riscos i els avantatges derivats de la

propietat dels actius es classifiquen com a arrendaments financers. Es reconeixen a l’inici del contracte al

menor entre el valor raonable de l’actiu i el valor present dels pagaments per l’arrendament, inclosa, si

s’escau l’opció de compra. Cada pagament per arrendament es desglossa entre la reducció del deute i la

càrrega financera, de forma que s’obtingui un tipus d’interès constant sobre el saldo del deute pendent

d’amortitzar. La obligació de pagament derivada de l’arrendament, net de la càrrega financera, es reconeix

com a altres passius no corrents excepte d’aquelles amb un venciment inferior a dotze mesos. La part

d’interès de la càrrega financera s’imputa al compte de resultats durant el període de vigència de

l’arrendament per tal d’obtenir un tipus d’interès periòdic constant sobre el saldo del deute pendent

d’amortitzar a cada període. L’immobilitzat material adquirit sota contractes d’arrendament financer

s’amortitza durant la vida útil de l’actiu.

Els arrendaments en els que l’arrendador conserva una part important dels riscos i avantatges derivats de la

titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius. Els pagaments en concepte d’arrendament operatiu

es carreguen en el compte de resultats sobre una base lineal durant el període d’arrendament

2.17 Impost sobre beneficis

La despesa acreditada de l’impost sobre beneficis inclou la despesa per l’impost diferit, la despesa per

l’impost corrent entesa aquesta com la quantitat a pagar (o recuperar) relativa al resultat fiscal de l’exercici i

les dotacions netes de les provisions.
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Els impostos diferits es registren per comparació de les diferències temporals que sorgeixen entre les bases

fiscals dels actius i passius i els seus imports comptables en els comptes anuals consolidats fent servir els

tipus impositius que s’espera que estiguin en vigor quan els actius i passius es realitzin. Pels beneficis no

distribuïts de les filials no es reconeixen impostos diferits quan GAS NATURAL pot controlar la reversió de

les diferències temporals i sigui probable que no vagin a revertir en un futur previsible.

Els impostos diferits per càrrecs o abonaments en comptes de patrimoni es comptabilitzen també amb càrrec

o abonament a patrimoni.

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en què és probable que es vagi a disposar de

beneficis fiscals futurs amb els quals poder compensar les diferències temporals.

2.18 Reconeixement d’ingressos

Les vendes de béns es reconeixen quan els productes han estat lliurats al client i el client els ha acceptat, tot i

que no s’hagi facturat, o, en cas aplicable, els serveis han estat prestats i la cobrabilitat dels corresponents

comptes a cobrar està raonablement assegurada. La xifra de vendes de l’exercici inclou l’estimació de l’energia

subministrada que està pendent de facturació.

Les vendes es valoren netes d’impostos i descomptes i s’eliminen les transaccions entre companyies de

GAS NATURAL.

A la Nota 3 es descriuen els aspectes fonamentals de les regulacions sectorials que són d’aplicació.

El marc regulador del sector del gas natural a Espanya regula un procediment de liquidació per a la redistribució

entre les empreses del sector de la facturació obtinguda per peatges, cànons i tarifes netes de quotes per a

destinacions específiques, costos d’adquisició de gas i retribució de l’activitat de subministrament de tarifa, de

forma que cada empresa percebi la retribució que li ha estat reconeguda per les seves activitats regulades.

La retribució de l’activitat de distribució es calcula en funció de l’actualització de la retribució de l’exercici

anterior, de l’increment mitjà de consumidors i de l’energia vehiculada d’acord amb allò que estableix l’Ordre

Ministerial i que s’ajusta amb les dades reals.

La retribució de l’activitat de subministrament de tarifa es calcula aplicant les variables i coeficients de la

fórmula continguda en l’Ordre Ministerial que estableix la retribució de l’exercici, tenint en compte l’energia

subministrada.

L’Ordre Ministerial de 28 d’octubre de 2002 per la qual es regulen els procediments de liquidació, estableix que

les desviacions que es posin de manifest per l’aplicació del procediment de liquidacions entre els ingressos

nets liquidables definitius i les retribucions acreditades cada any, seran tingudes en compte en el càlcul de les

tarifes, peatges i cànons dels dos anys següents. A la data de formulació d’aquests comptes anuals

consolidats no s’han publicat les liquidacions definitives dels exercicis de 2003 a 2007, però si que han tingut

en compte les desviacions provisionals d’aquest exercici per tal de calcular les tarifes, peatges i cànons dels

exercicis de 2004 a 2008. No s’espera que de les liquidacions definitives se’n derivin diferències significatives

respecte a les estimacions realitzades.
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La xifra d’ingressos inclou l’import tant de les vendes de gas de tarifa com de les vendes de gas fetes en el

mercat liberalitzat, ja que tant el distribuïdor de tarifa com el comercialitzador lliure es considera un agent

principal i no un comissionista del subministrament realitzat.

Els intercanvis de gas que, o bé tinguin un valor diferent, o bé comportin costos que produeixen diferències de

valor, s’inclouen en la xifra d’ingressos.

Els contractes de compra o venda d’elements no financers, que s’han celebrat i continuen essent mantinguts

amb l’objectiu de rebre o lliurar aquests elements d’acord amb els requeriments d’utilització esperats per

l’entitat, es registren d’acord amb els seus termes contractuals.

Les vendes d’electricitat realitzades en base a les Regles de Funcionament del Mercat de Producció Elèctrica

que compleixen amb el mandat de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric es registren d’acord

amb els consums reals.

GAS NATURAL manté contractes de cessió de capacitat de generació d’energia elèctrica i compra-venda

d’energia de les seves centrals de cicle combinat a Mèxic i Puerto Rico. D’acord amb aquests contractes, 

GAS NATURAL obté ingressos fixos per capacitat i operació de les plantes de cicle combinat en el període de

vigència dels contractes. Aquests ingressos fixos es reconeixen de forma lineal en cada exercici del període

del contracte, amb independència del calendari de facturació acordat.

Els ingressos per interessos es reconeixen emprant el mètode del tipus d’interès efectiu.

Els ingressos per dividends es reconeixen quan s’estableix el dret a rebre el cobrament.

2.19 Estat de fluxos d‘efectiu

Els estats de fluxos d‘efectiu consolidats han estat elaborats utilitzant el mètode indirecte, i en aquests s’hi

utilitzen les següents expressions amb el significat que indiquem tot seguit:

a) Activitats d‘explotació: activitats que constitueixen els ingressos ordinaris del Grup, així com altres activitats

que no poden ser qualificades com d‘inversió o finançament.

b) Activitats d‘inversió: activitats d‘adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d‘actius a llarg termini i

altres inversions no incloses en l‘efectiu i els seus equivalents.

c) Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la dimensió i composició del patrimoni net i

dels passius que no formen part de les activitats d‘explotació. 

2.20 Noves normes NIIF-UE i interpretacions CINIIF

S‘han aprovat i publicat noves normes comptables (NIIF–UE) i interpretacions (CINIIF) en data d‘entrada en

vigor l‘1 de gener de 2007 i que han estat adoptades per GAS NATURAL:

a) NIC 1 (Modificació agost 2005), “Presentació d‘estats financers–Informació a revelar sobre el capital”.

b) NIIF 7, “Instruments financers: Informació a revelar”.

c) CINIIF 7, “Aplicació del procediment de la reexpressió segons la NIC 29–Informació financera en economies

hiperinflacionàries”.
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d) CINIIF 8, “Abast de la NIIF 2 – Pagaments basats en accions”.

e) CINIIF 9, “Reavaluació de derivats implícits”.

f) CINIIF 10, “Informació financera intermèdia i deteriorament de valor”.

L’ adopció d’aquestes normes no ha tingut impactes significatius sobre aquests estats financers consolidats.

GAS NATURAL ha triat no aplicar anticipadament la NIIF 8, “Segments operatius”, que substitueix la NIC 14 i

estableix que la informació per segments s’ha de basar en la informació interna de gestió.

De l‘anàlisi de les noves normes comptables i interpretacions a aplicar a exercicis que s‘iniciïn l‘1 de gener de

2008 o amb posterioritat a aquestes dates, GAS NATURAL no espera que la seva aplicació tingui efectes

significatius sobre els compte anuals consolidats.

2.21. Estimacions i hipòtesis comptables significatives

La preparació dels comptes anuals consolidats requereix la realització d’estimacions i hipòtesis. Es relacionen

tot seguit les normes de valoració que requereixen una major quantitat d’estimacions:

a) Provisions

Com a norma general es registren els passius quan és probable que una obligació originarà un pagament.

GAS NATURAL realitza una estimació dels imports a liquidar en el futur, incloent-hi els corresponents a

impostos sobre guanys, obligacions contractuals, litigis pendents, o altres passius. Aquestes estimacions

estan sotmeses a interpretacions dels fets i circumstàncies actuals, projeccions d’esdeveniments futurs i

estimacions dels efectes financers d’aquests esdeveniments.

b) Càlcul de la despesa per l’impost sobre guanys i actius per impost diferit

El càlcul de la despesa per l’impost sobre guanys requereix la interpretació de normativa fiscal en les

jurisdiccions on opera GAS NATURAL. La determinació de desenllaços esperats respecte a controvèrsies i

litigis pendents, requereix la realització d’estimacions i judicis significatius.

GAS NATURAL avalua la recuperabilitat dels actius per impostos diferits en base a les estimacions de resultats

fiscals futurs i depèn en darrera instància de la capacitat de generar resultats suficients durant els períodes en

els que siguin deduïbles aquests impostos diferits. 

c) Reconeixement d’ingressos

Els ingressos d’energia són reconeguts quan el bé ha estat lliurat al client en base a les lectures periòdiques

del comptador i inclouen l’acreditament estimat pel valor del bé consumit des de la data de la lectura del

comptador fins al tancament del període. El consum diari estimat es deriva dels perfils històrics de client

ajustats estacionalment o altres factors que es puguin mesurar i que afectin el consum.

Històricament no s’ha realitzat cap ajustament material corresponent als imports registrats com a ingressos no

facturats i no s’espera tenir-los en el futur.

d) Fons de comerç

El fons de comerç es sotmet a proves de deteriorament anualment.
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El valor recuperable estimat de les UGE aplicat a les proves de deteriorament ha estat determinat a partir dels

fluxos d’efectiu descomptats elaborats segons els pressupostos aprovats de GAS NATURAL. La taxa de

descompte utilitzada és el cost mitjà de capital ponderat.

e) Compromisos per pensions

El càlcul de la despesa per pensions i altres despeses de prestacions posteriors a la jubilació requereix

l’aplicació de diferents hipòtesis com són el rendiment a llarg termini dels actius del pla i la taxa de descompte

utilitzada i les hipòtesis de la cobertura de la seguretat social. 

Els canvis futurs en els rendiments dels actius del pla, les taxes de descompte utilitzades i altres factors

relacionats amb els partícips dels plans de pensions i de prestacions posteriors a la jubilació tindran un impacte

sobre els passius futurs per pensions.

Nota 3. Marc regulador 

a) Regulació del sector del gas natural a Espanya

La regulació del sector del gas natural a Espanya té com a marc de referència la Llei 34/1998, de 7 d’octubre,

del Sector d’Hidrocarburs. 

Aquesta Llei, en la seva redacció original, va introduir la liberalització en el mercat de gas natural d’acord amb

la Directiva Europea 98/30/CE, que regula el règim jurídic d’adquisició, liqüefacció, regasificació, transport,

emmagatzematge, distribució i comercialització de combustibles gasosos per canalització. 

Diferents disposicions legals promulgades després de l’entrada en vigor de la Llei 34/1998, van accelerar el

procés de liberalització, podent destacar el Reial Decret 6/2000, de 23 de juny, que:

- Va designar Enagás, S.A., com a Gestor Tècnic del Sistema.

- Va limitar al 35% la participació accionarial que una mateixa persona física o jurídica pugui tenir a Enagás, S.A. 

- Va establir una cessió temporal a tercers del contracte de gas natural procedent d’Algèria i subministrat a

través del gasoducte del Magrib-Europa. També estableix que des de l’1 de gener de 2004 el gas natural

d’aquest contracte s’ha d’aplicar preferentment al subministrament a tarifa.

- Va assenyalar l’1 de gener de 2003 com a data a partir de la qual cap subjecte o subjectes que pertanyin a un

mateix grup d’empreses que actuïn en el sector de gas natural, podrà aportar al seu conjunt gas natural per al

seu consum a Espanya en una quantia superior al 70 % del consum nacional. Als efectes del càlcul d’aquest

percentatge no es tindran en compte els autoconsums.

- Va establir un nou règim retributiu, de tarifes, peatges i cànons i de liquidació.

El Reial Decret 949/2001 va regular l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i estableix els criteris amb

els quals s’assenyala el marc econòmic integral del sector, tant per a la determinació de la retribució i
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determinació de tarifes i peatges, com per al procés de liquidacions. Els criteris referents a la retribució de les

activitats del sistema són:

- Assegurar la recuperació de les inversions realitzades pels titulars en el període de la seva vida útil. Per a

això, la remuneració anual inclou l’amortització del cost reconegut d’inversió.

- Permetre una raonable rendibilitat dels recursos invertits.

- Determinar el sistema de retribució dels costos d’explotació, de forma que s’incentivi una gestió eficaç i una

millora de la productivitat, que haurà de repercutir-ho, en part, als usuaris i consumidors.

Així mateix, va definir el sistema d’accés de tercers a la xarxa: els subjectes amb dret d’accés, com realitzar la

sol·licitud, els seus terminis, les causes de denegació d’accés, així com els drets i obligacions de cada un dels

subjectes relacionats amb aquest sistema.

Tant per a les tarifes com per als peatges s’estableix una estructura per nivells de pressió de subministrament i

nivell de consum del client. 

El marc econòmic es basa en la recaptació de les retribucions establertes per a cada activitat del sistema

mitjançant l’aplicació de les tarifes, peatges i cànons. Ja que cada un dels agents no recapta la seva retribució

reconeguda, cal un procediment de liquidacions que reassigni els ingressos del sistema. Aquest procediment de

liquidacions va quedar finalment desenvolupat en l’Ordre 2692/2002 del Ministeri d’Economia, de 28 d’octubre de

2002. L’ agent encarregat de dur a terme aquestes liquidacions és la Comissió Nacional de l’Energia.

El Reial Decret 1434/2004, de 27 de desembre, va regular les activitats de transport, distribució,

comercialització, subministrament i els procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, així com les

relacions entre les empreses gasistes i els consumidors, tant en el mercat regulat com en el liberalitzat. Així

mateix ha establert els procediments necessaris per a l’accés dels clients residencials al mercat lliure, així com

els canvis entre comercialitzadors, fent possible, des de l’1 de gener de 2003, la lliure tria de subministrador

per part de qualsevol consumidor. Finalment regula el règim jurídic aplicable a les preses, Així com els

ingressos a percebre’n.

El Reial Decret 1716/2004, de 23 de juliol, pel qual es regula l’obligació de manteniment d’existències mínimes

de seguretat i la diversificació de proveïment de gas natural i establia, en la seva redacció original, l’obligació

de mantenir unes existències mínimes de seguretat equivalent a 35 dies de les seves vendes en ferm per a

transportistes, comercialitzadors i consumidors qualificats que facin ús del dret d’accés. Aquesta previsió s’ha

vist modificada pel reial decret 1766/2007, que assenyala les existències mínimes de 20 dies de les vendes o

consums de caràcter ferm dels subjectes obligats.

El Reial Decret 942/2005, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen determinades disposicions en matèria

d’hidrocarburs, agilitza el règim de pas de clients al mercat lliure i regula la realització d’activitats no regulades

connexes per les societats distribuïdores.

El Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, aprova el reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles

gasosos que, entre altres novetats, va eliminar la inspecció-revisió quadriennal, que va passar a ser substituïda
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per una inspecció quinquennal, que han de realitzar les empreses distribuïdores i havent d’abonar-ne el cost el

client va introduir una nova regulació per a l‘habilitació dels instal·ladors i empreses instal·ladores i va imposar

a les empreses subministradores, que ja no a les distribuïdores, l‘obligació d’enviar a l‘administració competent

els informes d‘emergència en cas d‘accident.

La Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, completa la liberalització iniciada l’any 1998

i transposa a l‘ordenament jurídic espanyol la Directiva 2003/55/CE, de 26 de juny de 2003, que va derogar la

Directiva 98/30/CE. Els aspectes principals del règim jurídic vigent, després de la publicació d‘aquesta Llei, són

els següents:

- Des de l‘1 de juliol de 2008, el gas natural passa a ser subministrat exclusivament pels comercialitzadors,

desapareix el subministrament de tarifa, que fins ara era realitzat per les empreses distribuïdores, i es reconeix

el dret dels consumidors que no superen un determinat llindar de consum (3 Gwh, que es redueixen a 1 Gwh

l’any 2010), a ser subministrats a un preu màxim que s’anomena tarifa d‘últim recurs. 

- Garanteix l‘accés regulat a la xarxa per a comercialitzadors i consumidors directes en mercat, desvinculant la

propietat de l’ús de les infraestructures gasistes.

- Obliga a la separació jurídica i funcional entre activitats lliures i regulades i a la separació comptable de les

activitats regulades amb la finalitat d‘evitar els subsidis creuats i incrementar la transparència del càlcul de

tarifes, peatges i cànons.

- S‘ordena la creació de l‘oficina de canvis de subministrador, que serà responsable de la supervisió dels canvis

de subministrador d’acord amb els principis de transparència, objectivitat i independència.

- Es limita la participació a Enagás, S.A. a un màxim del 5% del capital, l‘exercici dels drets polítics a un 3% amb

caràcter general, a l‘ 1% en el cas dels subjectes que exerceixen activitats gasistes i, en qualsevol cas, la suma

de la participació dels accionistes que exerceixin activitats en el sector del gas no pot superar el 40%.

- La Llei 12/2007 incrementa les funcions de la Comissió Nacional d‘Energia, que va absorbir en el seu moment

l‘antiga Comissió Nacional del Sistema Elèctric.

- Obliga a la diversificació del subministrament per incrementar la seguretat de proveïment.

- Suprimeix la consideració de servei públic per a les activitats realitzades en el sector del gas.

- L’exercici de l‘activitat de distribució es basa en un règim d‘autoritzacions administratives que concedeixen

exclusivitat al distribuïdor sobre la seva zona i li atorguen preferència per obtenir les autoritzacions de les

zones limítrofs.

El Reial Decret 1068/2007 regula la posada en marxa del subministrament d‘últim recurs en el sector del gas

natural i designa les comercialitzadores d’últim recurs. L‘Ordre ITC 2309/2007 estableix el mecanisme de

traspàs de clients de mercat de tarifa al subministrament d‘últim recurs de gas natural i l‘Ordre 3861/2007

estableix la tarifa d‘últim recurs per al 2008 i contempla la celebració d‘una subhasta per adquirir el

percentatge de gas destinat a la mateixa que es determini.
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L‘Ordre 3862/2007 estableix el mecanisme d‘assignació de la capacitat dels emmagatzematges subterranis de

gas natural i crea un mercat de capacitat, alhora que modifica l‘ordre de traspàs de clients en relació a la

designació de l‘empresa comercialitzadora d‘últim recurs per a Extremadura.

L‘Ordre 3863/2007 estableix els peatges i cànons associats a l‘accés de tercers a les instal·lacions gasistes per

a l‘any 2008, i actualitza determinats aspectes relatius a la retribució de les activitats regulades del sector

gasista.

b) Regulació del sector del gas natural a l’Amèrica Llatina 

Al Brasil, Colòmbia i Mèxic, hi ha marcs reguladors i tarifaris estable que defineixen els procediments i

tràmits necessaris per a la revisió periòdica de tarifes i marges de distribució. La revisió tarifària es porta a

terme amb periodicitat quinquennal mitjançant la presentació davant dels ens reguladors corresponents dels

expedients tarifaris.

A Mèxic, el mercat està totalment liberalitzat excepte la producció domèstica de gas, essent PEMEX l’operador

dominant. Brasil també compta amb un mercat liberalitzat, tot i que Petrobras compta amb una significativa posició

de domini. A Colòmbia, les autoritats han assenyalat com a límit a la participació en el negoci de la distribució de

gas un màxim del 30% dels usuaris del país a partir de 2015. Igualment, s’ha assenyalat un límit per a la

comercialització del gas natural a usuaris finals fins a un màxim del 25% del mercat (excloent-hi centrals

tèrmiques, instal·lacions petroquímiques i usos propis). A més, les empreses transportadores no podran realitzar

de manera directa cap activitat de producció, comercialització o distribució (i a l’inrevés). També es limita al 25% la

participació accionarial que les empreses transportadores puguin tenir en les empreses de producció,

comercialització o distribució de gas (i a l’inrevés).

A l’Argentina, com a conseqüència de la crisi de 2001, es va produir una congelació i pesificació de les tarifes.

A l’actualitat hi ha un acord, que implica una actualització tarifària i l’assentament de les bases per a

l’establiment d’un sistema estable de retribució de les distribuïdores basat, com en els altres països, en

l’adequada retribució dels actius.

El Govern va aprovar el decret corresponent a l’actualització tarifària de cara a l’establiment d’un sistema

estable de retribució de les distribuïdores basat, com en altres països, en l’adequada retribució dels actius i el

9 d’abril de 2007 es van publicar per part de l’Ens Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) els quadres tarifaris

que permeten instrumentalitzar l’acord.

L’any 2004, es van resoldre favorablement els expedients tarifaris de Compañía Distribuïdora de Gas do Rio de

Janeiro, S.A. (Ceg, S. A.), al Brasil; de Gas Natural, S.A. ESP, Gases de Barrancabermeja, S.A. ESP i Gas Natural de

Oriente, S.A. ESP, a Colòmbia; i Comercializadora de Metrogas, S.A. de C.V., a Mèxic. En el primer semestre de

2005 es van resoldre els expedients tarifaris de Ceg Rio, S.A. i de Gas Natural SPS, S.A., al Brasil.

c) Regulació del sector del gas natural a Itàlia

Des de l’any 2004, el sector del gas a Itàlia està plenament liberalitzat, excepte a Sicília que es va declarar

zona de desenvolupament emergent, i en la qual es van establir proteccions obrint a la competència només

aquells municipis amb més de 10.000 punts de subministrament. A partir del gener de 2006, es liberalitzaren

tots els municipis amb més de 5.000 punts de subministrament. Com a conseqüència d’això anterior, el gener

de 2006, el mercat de gas va quedar liberalitzat a Sicília per a totes les ciutats amb més de 5.000 punts de

subministrament. Hi ha igualment una separació legal obligatòria de l’operador del sistema de transport, així
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com unes limitacions en els percentatges màxims de proveïment i de comercialització per afavorir la

competència i l’entrada de nous operadors.

d) Regulació del sector d’electricitat a Espanya

La regulació del sector elèctric a Espanya té com a referència la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector

Elèctric.

Pel que fa a l’activitat de generació, es reconeix el dret a la lliure instal·lació de plantes generadores i

s’estableix una planificació indicativa que té com a objecte facilitar la presa de decisions d’inversió per part de

les empreses. Basa l’optimització econòmica del sistema de producció en la lliure competència dels agents del

mercat, dins del marc d’un mercat majorista organitzat de producció elèctrica.

La retribució de l’activitat no regulada de generació es fa amb base als preus del mercat de producció elèctrica.

La Llei 17/2007, de 4 de juliol, ha substituït el pagament per garantia de potència per un sistema de pagaments

per capacitat per serveis a mig i llarg termini. Addicionalment, fins al Decret-Llei 7/2006 es reconeixien el dret

de la generació a percebre uns ingressos per compensar els anomenats Costos de Transició a la Competència,

existents en canviar el sector elèctric al règim de competència.

Les instal·lacions de generació en règim especial van rebre nova regulació a través del Reial Decret 661/2007,

de 25 de maig, pel qual es regula l‘activitat de producció d‘energia elèctrica en règim especial que va derogar

el Reial Decret 436/2004, de 12 de març. Estableix un nou règim jurídic i econòmic per aquestes instal·lacions,

així com un règim econòmic transitori per a determinades instal·lacions. També es va aprovar el Reial Decret

616/2007, d‘11 de maig, sobre foment de la cogeneració que transposa la Directiva Europea 2004/8/CE. 

Pel que fa a les activitats de transport i distribució es consideren com a monopolis naturals, però les xarxes són

posades a disposició de subjectes del sistema i consumidors a través de l‘accés de tercers a la xarxa.

La retribució de les activitats regulades del transport i la distribució s‘estableix en el Reial Decret 2819/1998 i

contempla el reconeixement dels costos d‘inversió dels titulars de les instal·lacions en el període de vida útil i dels

costos d‘operació i manteniment, a més d‘una rendibilitat raonable dels recursos invertits. La retribució del

transport és per instal·lació física, mentre que la retribució de la distribució s‘actualitza amb l‘increment d‘energia.

El marc econòmic del sector es basa en la recaptació de les retribucions establertes per a cada activitat del

sistema mitjançant l’aplicació de la tarifa integral i tarifes de peatge. Ja que cada un dels agents no recapta la seva

retribució reconeguda cal un procediment de liquidacions que reassigni els ingressos del sistema, essent la

Comissió Nacional d’Energia (CNE) la responsable de fer les liquidacions regulades.

Pel que fa a l‘activitat de comercialització es basa en els principis de llibertat de contractació i elecció de

subministrador per part del client. La comercialització, com a activitat liberalitzada, té una retribució pactada

lliurement entre les parts. 

La metodologia de tarifa resulta del Reial Decret 1432/2002, de 27 de desembre. Periòdicament es publica una

Ordre Ministerial establint la tarifa elèctrica.

El Reial Decret Llei 3/2006, que va entrar en vigor en data 1 de març de 2006, va introduir vàries mesures per mitigar

el dèficit del mercat elèctric de tarifa mitjançant la implementació d‘un mecanisme on l‘electricitat generada i venuda
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en el mercat regulat per les societats que pertanyen al mateix grup tindran un preu assenyalat pel Govern en ser

equiparades a contractes bilaterals. Aquest règim es va suprimir a partir de l‘1 de gener de 2008. 

El Reial Decret Llei 3/2006 també va establir que el preu de l‘energia elèctrica que percebran els integrants del

Mercat Majorista d‘Electricitat es minorarà en l‘import equivalent al valor dels drets d‘emissió de gasos d‘efecte

hivernacle assignats prèvia i gratuïtament a cada un dels productors d‘energia elèctrica. Aquesta norma es va

desenvolupar per a l‘any 2006 per l‘Ordre ITC 3315/2007, de 5 de novembre, que va encarregar-ne a la CNE

l’aplicació. GAS NATURAL ha recorregut aquest desenvolupament reglamentari i recorrerà l‘eventual resolució de la

CNE. El resultat de l‘aplicació d‘aquesta nova normativa no ha suposat per a GAS NATURAL el registre d‘imports

significatius respecte a les estimacions realitzades. 

El Reial Decret Llei 11/2007 ha estès aquest règim al Pla Nacional d‘Assignació de Drets d’Emissió 2008-

2012 (PNA).

Al llarg de 2007 es van celebrar subhastes, tant d‘emissions primàries d‘energia a càrrec dels generadors

dominants, com d‘adquisició d‘energia per les distribuïdores per cobrir l‘energia de tarifa, d’acord amb l‘Ordre

ITC/400/2007, de 26 de febrer, per la qual es regulen els contractes bilaterals que firmen les empreses

distribuïdores per al subministrament de tarifa en el territori peninsular.

La Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric,

per adaptar-la a allò que disposa la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de

2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l‘electricitat, ha establert el calendari següent:

- Les tarifes integrals d‘alta tensió desapareixen l‘1 de juliol de 2008.

- Des de l‘1 de gener de 2009 desapareixerà el subministrament de tarifa, que fins ara era realitzat per les

empreses distribuïdores, i es reconeix el dret dels consumidors que no superen un determinat llindar de consum

a ser subministrats a un preu màxim que s’anomena tarifa d‘últim recurs: a partir de l’1 de gener de 2010 es

limitaran als consums de baixa tensió i a partir de l‘1 de gener de 2011 es limitaran als consumidors domèstics i

les Pimes de menys de 50 kW.

- S‘ordena la creació l‘oficina de canvis de subministrador -conjunta per al gas i l‘electricitat-, que serà responsable

de la supervisió dels canvis de subministrador d’acord amb els principis de transparència, objectivitat i

independència.

e) Regulació del sector de electricitat a Puerto Rico

El sector elèctric de Puerto Rico està controlat per l’Autoritat d’Energia Elèctrica (AEE o PREPA), corporació pública

integrada verticalment. PREPA es va fundar l’any 1941 como una corporació pública i instrument de la

Commonwealth de Puerto Rico, com recull l’article 83 de la legislació de Puerto Rico.

PREPA es va crear amb la missió de conservar i desenvolupar l’aigua i la generació d’electricitat de Puerto Rico.

Actualment, genera el 70% de la demanda del país, té la totalitat de la transmissió i distribució elèctrica i és una

de les majors empreses d’electricitat de servei públic als Estats Units. PREPA té amplis poders sota l’article 83 i

s’autoregula en matèria de tarifes i estàndards de qualitat de servei.
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f) Regulació del sector d‘electricitat a Mèxic

El sector elèctric de Mèxic està controlat per la Comissió Reguladora d‘Energia i proveïment principalment per

dues empreses públiques: Comisión Federal de Electricidad (CFE) i Luz y Fuerza del Centro, aquesta última

opera a l‘àrea metropolitana de la Ciutat de Mèxic i la primera a la resta del país. Les dues empreses estan

verticalment integrades en generació, transmissió i distribució. 

Des de les modificacions a la Llei del Servei Públic d‘Energia Elèctrica, duta a terme l’any 1992, el sector privat

en la generació d‘energia elèctrica a Mèxic ha crescut substancialment, sota la figura de productors externs

d‘energia, autoaproveïment, cogeneració, importació i exportació. L’any 1997, la Comissió Reguladora de

Energia (CRE) va atorgar el primer permís sota la modalitat de productor independent. L’any 2007 hi ha 21

permisos atorgats per a producció independent, amb una capacitat autoritzada de 11.478 MW (un 61%

mitjançant tecnologia de cicle combinat). Els generadors independents venen la seva energia a CFE d’acord

amb contractes de subministrament a llarg termini per la cessió de la capacitat de generació.

Nota 4. Informació financera per segments

a) Format principal de presentació d’informació per segments: segments del negoci

Els segments de negoci de GAS NATURAL són:

- Distribució de gas. La distribució de gas engloba l’activitat de gas regulada, l’activitat retribuïda de distribució

de gas i subministrament de tarifa, els serveis d’accés de tercers a la xarxa, a més de les activitats no

regulades connexes amb la distribució.

La distribució de gas inclou les vendes a clients regulats a Espanya, l’Amèrica Llatina i Itàlia a preus regulats.

Els clients regulats resideixen en països on el mercat del gas natural no ha estat liberalitzat, com és el cas 

d’ Amèrica Llatina, o clients que resideixen en països on el mercat del gas natural ha estat liberalitzat, però

que han optat per romandre dins del mercat regulat.

- Electricitat. Inclou la generació d’electricitat mitjançant centrals de cicle combinat, projectes de cogeneració i

de generació eòlica a Espanya; i Puerto Rico i Mèxic i la comercialització d’electricitat a Espanya a clients del

mercat liberalitzat.

- Upstream & midstream (Up & Mid):

Upstream. Inclou l’exploració de gas i les activitats de producció i transport de gas des del moment de la

seva extracció fins a la seva arribada a la planta de liqüefacció i el procés de liqüefacció.

Midstream. Inclou les activitats de la cadena de valor de Gas Natural Liquat (GNL) des de la seva sortida

dels països exportadors (plantes de liqüefacció) fins als punts d’entrada dels mercats finals (plantes de

regasificació).

Aquestes activitats inclouen el transport de GNL des de la planta de liqüefacció mitjançant transport marítim,

el procés de regasificació i l’operació del gasoducte Magrib-Europa.
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- Majoristes i Minoristes (M&M). Inclou la comercialització de gas natural als clients majoristes i minoristes del

mercat liberalitzat espanyol, a més del subministrament de productes i serveis relacionats amb el gas a

Espanya. Així mateix, inclouen les vendes de GNL a majoristes fora d’Espanya.

Els resultats per segments per als exercicis de referència són els següents:
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Ajustaments de

Distribució de gas Electricitat M&M UP&MID Altres consolidació Total

Amèrica Puerto

2007 Espanya Llatina Itàlia Total Espanya Rico Total

INCN segments (*) 2.116 1.766 151 4.033 1.127 144 1.271 6.037 259 154 (1.661) 10.093
INCN entre (541) - - (541) (87) - (87) (756) (151) (126) 1.661 -
segments (*)
INCN consolidat (*) 1.575 1.766 151 3.492 1.040 144 1.184 5.281 108 28 - 10.093
Ebitda (*) 863 425 35 1.323 279 59 338 446 158 12 - 2.277
Dotació (285) (94) (24) (403) (79) (18) (97) (8) (46) (97) - (651)
de l’amortització
Dotació a provisions (6) (18) (9) (33) (5) - (5) (10) (6) (5) - (59)
Benefici d’explotació 572 313 2 887 195 41 236 428 106 (90) - 1.567
Resultats financer net - - - - - - - - - - - (224)
Participació en el resultat  6 - - 6 2 - 2 - - - - 8
de les associades 
Resultats alienació - - - - - - - - - - - 64
actius no corrents
Beneficis abans - - - - - - - - - - - 1.415
d’impostos i minoritaris 
Impost de societats - - - - - - - - - - - (359)
Benefici de l’exercici - - - - - - - - - - - 1.056

Ajustaments de

Distribució de gas Electricitat M&M UP&MID Altres consolidació Total

Amèrica Puerto

2006 Espanya Llatina Itàlia Total Espanya Rico Total

INCN segments (*) 2.154 1.557 138 3.849 1.348 159 1.507 6.346 285 146 (1.785) 10.348
INCN entre (541) - (12) (553) (66) - (66) (881) (163) (122) 1.785 -
segments (*)
INCN consolidat (*) 1.613 1.557 126 3.296 1.282 159 1.441 5.465 122 24 - 10.348
Ebitda (*) 812 386 30 1.228 259 63 322 220 181 (39) - 1.912
Dotació de (273) (91) (28) (392) (77) (18) (95) (7) (47) (51) - (592)
l’amortització
Dotació a provisions (12) (24) (2) (38) (3) - (3) (16) - - - (57)
Benefici d’explotació 527 271 - 798 179 45 224 197 134 (90) - 1.263
Resultats financer net - - - - - - - - - - - (267)
Participació en el  4 - - 4 1 - 1 - - - - 5
resultat de les associades 
Resultats de l’alienació - - - - - - - - - - - 230
actius no corrents
Beneficis abans - - - - - - - - - - - 1.231
d’impostos i minoritaris 
Impost de societats - - - - - - - - - - - (302)
Benefici de l’exercici - - - - - - - - - - - 929

(*) INCN correspon a l’import net de la xifra de negocis. L’Ebitda es calcula com el Benefici d’explotació més la dotació a l’amortització i la dotació de provisions operatives.
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Els actius, passius i inversions, incloent-hi les altes, per combinacions de negocis, per segments són els

següents:

Inversions Inversió/

mètode de la combinacions 

A 31.12.07 Actius participació Passius de negoci

Distribució de gas 6.960 32 (1.642) 688
Electricitat 3.842 6 (487) 1.369
Upstream & Midstream 1.061 - (121) 159
Majorista i Minorista 1.762 - (1.159) 15
Altres 410 - (463) 71

Total 14.035 38 (3.872) 2.302

Inversions Inversió/

mètode de la combinacions 

A 31.12.06 Actius participació Passius de negoci

Distribució de gas 6.607 27 (1.412) 600
Electricitat 2.532 7 (390) 315
Upstream & Midstream 960 - (78) 163
Majorista i Minorista 1.700 - (1.033) 14
Altres 433 - (425) 70

Total 12.232 34 (3.338) 1.162

Els actius per segments consisteixen principalment en immobilitzat material, actius intangibles, existències,

derivats designats com a cobertura de transaccions comercials futures, clients, deutors i efectiu i altres mitjans

líquids equivalents. Exclouen els saldos deutors amb l’Hisenda Pública, els actius financers i els derivats per a

negociació o cobertura de préstecs. Els actius no considerats assoleixen els 1.347 milions d’euros el 31 de

desembre de 2007 i a 1.089 milions d’euros el 31 de desembre de 2006.

Els passius per segments consisteixen en passius d’explotació (incloent-hi derivats designats com a operacions

de cobertura per a transaccions futures). Exclouen conceptes tals com Hisenda Pública creditora, deute

financer i els derivats de cobertura corresponents. Els passius no considerats assoleixen els 5.121 milions

d’euros el desembre de 2007 i els 4.021 milions d’euros el desembre de 2006.

La inversió inclou l’immobilitzat material (Nota 5) i els actius intangibles Nota 6).

b) Format secundari de presentació d’informació per segments: segments geogràfics

El domicili de GAS NATURAL, on resideix l’operativa principal, està situat a Espanya. Les àrees d’operacions

abasten principalment la resta d’Europa (Itàlia i França), Amèrica Llatina, Puerto Rico, els Estats Units i el

Magrib.



Comptes Anuals.  Memòria

L’import net de la xifra de negoci de GAS NATURAL assignat segons el pais de destinació es detalla al 

quadre següent:

2007 2006

Espanya 7.160 7.538
Resta d’Europa 314 494
Amèrica Llatina 1.797 1.557
Puerto Rico 144 159
Estats Units 590 600
Resta del món 88 -

Total 10.093 10.348

Els actius de GAS NATURAL, que inclouen els actius d’explotació segons la descripció anterior i les

inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació assignats, segons la seva ubicació són els

següents:

A 31.12.07 A 31.12.06

Espanya 9.511 8.794
Resta d’Europa 731 526
Amèrica Llatina 3.169 2.093
Puerto Rico 217 259
Magrib 445 594

Total 14.073 12.266

Les inversions en actius materials i altres actius intangibles de GAS NATURAL assignats segons la ubicació

dels actius són:

A 31.12.07 A 31.12.06

Espanya 888 812
Resta d’Europa 58 72
Amèrica Llatina 124 120
Puerto Rico 8 8
Magrib 133 102

Total 1.211 1.114
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Nota 5. Immobilitzat material

El moviment durant els exercicis 2007 i 2006 en els diferents comptes d’immobilitzat material i de les

corresponents amortitzacions acumulades i provisions ha estat el següent:

Vaixells en 

règim 

d’arrenda- Instal· Plantes Parcs de Exploració Altre Immo-

Terrenys i ment lacions de cicles genera- i desenvo- Immo- bilitzat

construccions financer de gas combinats ció eòlica lupament bilitzat en curs Total

L’1.1. 06

Cost brut 214 352 7.712 988 218 - 462 904 10.850
Fons d’amortització (80) (27) (2.813) (120) (36) - (223) - (3.299)

Valor net comptable 134 325 4.899 868 182 - 239 904 7.551

Valor net comptable l’1.1.06 134 325 4.899 868 182 - 239 904 7.551

Diferències de conversió (3) - (91) (15) - (3) (9) (5) (126)
Combinacions de negoci 2 - - - - 46 - - 48
(Nota 32)
Inversió 9 - 485 21 16 31 30 465 1.057
Desinversió (2) - (1) - - - - - (3)
Dotació a l’amortització (3) (12) (362) (63) (17) (3) (33) - (493)
Reclassificacions i altres 21 - 124 511 144 8 5 (741) 72

Valor net comptable el 31.12.06 158 313 5.054 1.322 325 79 232 623 8.106

El 31.12.06

Cost brut 220 352 8.164 1.492 379 116 486 623 11.832
Fons d’amortització (62) (39) (3.110) (170) (54) (37) (254) - (3.726)

Valor net comptable 158 313 5.054 1.322 325 79 232 623 8.106

Valor net comptable l’1.1.07 158 313 5.054 1.322 325 79 232 623 8.106

Diferències de conversió (3) - (33) (45) - (6) (8) (3) (98)
Combinacions de negoci 13 - 56 1.015 - 4 2 1 1.091
(Nota 32)
Inversió 18 81 527 55 13 62 26 366 1.148
Desinversió (1) - (7) (2) - (2) (29) - (41)
Dotació a l’amortització (7) (12) (375) (72) (18) (5) (50) - (539)
Reclassificacions i altres 3 - 84 374 25 (62) 140 (526) 38

Valor net comptable el 31.12.07 181 382 5.306 2.647 345 70 313 461 9.705

El 31.12.07

Cost brut 249 433 8.760 2.873 416 112 594 461 13.898
Fons d’amortització (68) (51) (3.454) (226) (71) (42) (281) - (4.193)

Valor net comptable 181 382 5.306 2.647 345 70 313 461 9.705
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Els vaixells criogènics per al transport de gas natural liquat han estat adquirits en virtut de contractes

d‘arrendament financer (Nota 20). El desembre de 2007, s’ha adquirit un vaixell de 138.000 m3 de capacitat a

través d‘un contracte de time-charter amb una durada de 25 anys, ampliable per períodes consecutius de

cinc anys, i que representa una inversió conjunta de 162 milions d‘euros corresponent al valor actual dels

pagaments compromesos per Repsol YPF (50%) i GAS NATURAL (50%).

En juliol de 2007, s‘ha iniciat l‘operació comercial de la planta de cicle combinat de Plana del Vent (Tarragona).

En exploració i desenvolupament s’inclou, el 31 de desembre de 2007, el valor net comptable d’inversions en

zones amb reserves per 32 milions d’euros i costos d’exploració per 38 milions d’euros.

Els interessos intercalaris activats en l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007 en projectes d’immobilitzat

durant la seva construcció assoleixen els 17 milions d’euros (18 milions d’euros el 31 de desembre de 2006).

Els interessos intercalaris en l’exercici 2007 representen el 8,5% del total dels costos financers per

endeutament net (7,4% per a l’exercici corresponent al 31 de desembre de 2006).

L’immobilitzat en curs, el 31 de desembre de 2007, inclou inversions realitzades en plantes de cicle combinat a

Màlaga la posada en marxa de la qual s’estima per a l’exercici de 2009 i al Port de Barcelona, la posada en

marxa de la qual es preveu per a l’exercici de 2010 i assoleixen a un total de 298 milions d’euros (49 milions

d’euros el 31 de desembre de 2006). El 31 de desembre de 2006 l’immobilitzat en curs mostrava 374 milions

d’euros corresponents a la planta de cicle combinat de Plana del Vent.

GAS NATURAL manté, el 31 de desembre de 2007, compromisos d’inversió per 376 milions d’euros,

bàsicament per la construcció de plantes de generació elèctrica per cicles combinats. Així mateix, hi ha un

compromís conjuntament amb Repsol YPF, S.A. per contractar un vaixell criogènic per al transport de gas

natural liquat amb una capacitat de 138.000 m3, l’entrada del qual és prevista per a l’exercici de 2009.

És política de GAS NATURAL contractar totes les pòlisses d’assegurances que es creguin necessàries per

donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements d’immobilitzat material.
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Nota 6. Actius intangibles

El moviment produït en els exercicis de 2007 i 2006 en els actius intangibles és el següent:

Concessions Altre

i altres drets Aplicacions immobilitzat Fons de 

d’ús informàtiques immaterial Subtotal comerç Total 

L’1.1.06

Cost brut 1.244 311 301 1.856 456 2.312
Fons d’amortització (301) (193) (8) (502) - (502)

Valor net comptable 943 118 293 1.354 456 1.810

Valor net comptable l’1.1.06 943 118 293 1.354 456 1.810

Diferències de conversió (53) (1) - (54) (20) (74)
Combinacions de negoci i altres (Nota 32) - - - - 2 2
Inversió 3 49 5 57 - 57
Desinversió - (1) - (1) - (1)
Dotació a l’amortització (52) (38) (9) (99) - (99)
Reclassificacions i altres - (1) (68) (69) 3 (66)

Valor net comptable el 31.12.06 841 126 221 1.188 441 1.629

El 31.12.06

Cost brut 1.164 355 241 1.760 441 2.201
Fons d’amortització (323) (229) (20) (572) - (572)

Valor net comptable 841 126 221 1.188 441 1.629

Valor net comptable l’1.1.07 841 126 221 1.188 441 1.629

Diferències de conversió (16) - - (16) (22) (38)
Combinacions de negoci (Nota 32) - - - - 122 122
Inversió 3 55 5 63 - 63
Desinversió - - (1) (1) - (1)
Dotació a l’amortització (49) (45) (18) (112) - (112)
Reclassificacions i altres - - (27) (27) - (27)

Valor net comptable el 31.12.07 779 136 180 1.095 541 1.636

El 31.12.07

Cost brut 1.126 409 205 1.740 541 2.281
Fons d’amortització (347) (273) (25) (645) - (645)

Valor net comptable 779 136 180 1.095 541 1.636



Comptes Anuals.  Memòria

A l’epígraf de Concessions i altres drets d’ús s’inclou:

- El dret d’ús del gasoducte Magrib-Europa, mitjançant el qual GAS NATURAL fa servir en exclusiva el

gasoducte de transport i té l’obligació de mantenir i millorar, en la mesura del possible, aquest gasoducte. El

valor net comptable d’aquest dret assoleix els 362 milions d’euros, el 31 de desembre de 2007 (431 milions

d’euros el 31 de desembre de 2006). Aquest dret acabarà l’any 2021 i podrà ser renovat.

- Acords de concessió mitjançant els quals GAS NATURAL opera en la distribució de gas natural a l’Amèrica

Llatina, generalment amb terminis de fins a 30 anys. Aquests acords contenen disposicions per a l’ús de

vies públiques per al subministrament directe de gas als consumidors finals, així com per a la construcció i

manteniment de les instal·lacions de gas. També hi ha obligacions de connexió d’acord amb la normativa

d‘aplicació. Al venciment dels acords de concessió, hi ha una obligació legal de transmetre la titularitat de

la xarxa a canvi d‘una compensació adequada. Cal destacar els acords de concessió següents:

a) Concessió de distribució de gas a l’àrea metropolitana de Rio de Janeiro que assoleix els 210 milions

d’euros el 31 de desembre de 2007 (208 milions d’euros el 31 de desembre de 2006). La concessió acabarà

l’any 2027 i podrà ser renovada.

b) Concessió de distribució de gas al sud de l’estat de Sao Paulo que assoleix els 162 milions d’euros el 31 de

desembre de 2007 (157 milions d’euros el 31 de desembre de 2006). La concessió acabarà l’any 2030 i

podrà ser renovada.

L’epígraf Altre immobilitzat immaterial inclou principalment projectes de desenvolupament per a parcs de

generació eòlica nous i assoleix els 81 milions d’euros el 31 de desembre de 2007 (96 milions d’euros el 31 de

desembre de 2006). 

Els moviments principals de fons de comerç en els exercicis 2007 i 2006 es descriuen a la Nota 32. En

l’exercici 2007 s’ha adquirit el 28% de participació en el capital de les societats depenents Invergas, S.A.,

Gas Natural SDG Argentina, S.A., Natural Energy, S.A. i Natural Servicios, S.A. que ha originat un fons de

comerç de 27 milions d’euros. En l’exercici 2006, no hi va haver variacions en el percentatge de participació

de depenents, essent les realitzades en exercicis anteriors no significatius.

El fons de comerç s’assigna a les Unitats Generadores d’Efectiu (UGE) de GAS NATURAL identificades segons

el país d’explotació i el segment comercial de negoci. Es presenta tot seguit un resum per segments de

l’assignació del fons de comerç.

El 31.12.07 El 31.12.06

Distribució Distribució

de gas Electricitat UP&Mid Total de gas Electricitat UP&Mid Total

Espanya - 118 2 120 - 118 2 120
Itàlia 140 - - 140 135 - - 135
Argentina 27 - - 27 - - - -
Puerto Rico - 115 - 115 - 129 - 129
Mèxic 30 84 - 114 33 - - 33
Brasil 25 - - 25 24 - - 24

222 317 2 541 192 247 2 441
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El moviment en els exercicis de 2007 i 2006 de les inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la

participació és el següent:

L’1.1.06 32

Participació en el resultat de l’exercici 5
Dividends rebuts (1)
Reclassificacions (Nota 8) (3)
Altres 1

El 31.12.06 34

Participació en el resultat de l’exercici 8
Dividends rebuts (2)
Desinversions (2)

El 31.12.07 38

El febrer de 2007, s‘ha venut la participació del 24,2% en el capital de Burgalesa de Generación Eólica, S.A.

Conseqüència de l’acord de venda de la participació del 10% en el capital de Gas Natural de Álava, S. A., en

data 1 de setembre de 2006, es deixa d’aplicar el mètode de la participació a la inversió en aquesta societat,

reclassificant aquesta participació a actius financers disponibles per a la venda.
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Les proves de deteriorament s’han realitzat el 31 de desembre de 2007 i 2006. De l’anàlisi del

deteriorament del fons de comerç realitzat no es va deduir que fos probable que sorgís cap deteriorament

en un període futur.

Nota 7. Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació
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Les dades més significatives corresponents a les associades, consolidades pel mètode de la participació, són

les següents:

País Actiu Passiu % participació

El 31.12.06

Torre Marenostrum, S.L. Espanya 78 58 45,0
Kromschroeder, S.A. Espanya 18 6 42,5
Gas Aragón, S.A. Espanya 117 86 35,0
Enervent, S.A. Espanya 26 22 26,0
Burgalesa Eólica, S.A. Espanya 10 9 24,2
Sistemas Energéticos La Muela, S.A. Espanya 11 4 20,0
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. Espanya 12 8 18,0

A 31.12.07

Torre Marenostrum, S.L. Espanya 78 58 45,0
Kromschroeder, S.A. Espanya 19 6 42,5
Gas Aragón, S.A. Espanya 123 82 35,0
Enervent, S.A. Espanya 24 18 26,0
Sistemas Energéticos La Muela, S.A. Espanya 11 4 20,0
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. Espanya 11 8 18,0

País Ingrés Resultat % participació

2006

Torre Marenostrum, S.L. Espanya 4 - 45,0
Kromschroeder, S.A. Espanya 23 1 42,5
Gas Aragón, S.A. Espanya 70 9 35,0
Enervent, S.A Espanya 5 2 26,0
Burgalesa Eólica, S.A. Espanya 2 - 24,2
Sistemas Energéticos La Muela, S.A. Espanya 4 2 20,0
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. Espanya 3 2 18,0
Gas Natural de Alava, S.A. (1) Espanya 21 - 10,0

2007

Torre Marenostrum, S.L. Espanya 6 - 45,0
Kromschroeder, S.A. Espanya 25 1 42,5
Gas Aragón, S.A. Espanya 74 17 35,0
Enervent, S.A Espanya 6 2 26,0
Sistemas Energéticos La Muela, S.A. Espanya 4 3 20,0
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. Espanya 4 2 18,0

(1) Els compte de resultats inclou en la línia de participació en el resultat de les associades el benefici de Gas Natural de Álava, S.A. fins al 30 d’agost
de 2006.

El 31 de desembre de 2007, cap de les companyies associades cotitza a Borsa.

Sistemas Energèticos Mas Garullo, S.A. ha estat consolidada aplicant el mètode de la participació malgrat que

el percentatge de participació a 31 de desembre de 2007 es situï per sota del 20% ja que GAS NATURAL té

una representació significativa en la gestió d’aquesta societat.
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Nota 8. Actius financers disponibles per a la venda

El moviment en els exercicis de 2007 i 2006 dels actius financers disponibles per a la venda és el següent:

L’1.1.06 640

Augments 1
Desinversions (319)
Diferències de conversió (2)
Reclassificacions (Nota 7) 3
Ajustament  a valor raonable 46
Altres (1)

El 31.12.06 368

Augments 4
Desinversions (124)
Ajustament a valor raonable 51
Altres (1)

El 31.12.07 298

En actius financers disponibles per a la venda inclouen els actius següents:

El 31.12.07 El 31.12.06

Participacions cotitzades 239 210
Participacions no cotitzades 31 132
Fons d’inversió mobiliària 28 26

298 368

Durant l‘exercici 2007, es va procedir a la venda de la participació del 9,38% en el capital de Naturgas Energía

Grupo, S.A. per 122 milions d‘euros, que ha generat un benefici net de 65 milions d‘euros, reduint les reserves

d‘ajustaments per valoració.

Durant l‘exercici 2006, es va realitzar la venda de la participació del 10% en el capital de Gas Natural de

Álava, S.A. per 9 milions d‘euros, que van generar un benefici net de 6 milions d‘euros, reduint les reserves

d‘ajustaments per valoració.

Durant l‘exercici 2006, es van produir desinversions pel 7,79% de la participació en el capital de Enagás, S.A.

per 310 milions d‘euros, que van generar un benefici net de 194 milions d‘euros, reduint les reserves de

ajustaments per valoració. 

El 31 de desembre de 2007, la participació de GAS NATURAL a Enagás, S.A. era del 5% d’acord amb allò

que disposa la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d‘Ordre Social, la

qual estableix que cap persona física o jurídica podrà participar directament o indirecta en l‘accionariat

d‘aquesta entitat en una proporció superior al 5% del capital social. D‘acord amb allò que estableix la Llei

12/2007, de 2 de juliol, les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats en sector gasista no podran

exercir drets polítics en el Gestor Tècnic del Sistema, condició atribuïda a Enagás, S.A., per sobre de l‘1%.
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Segons el valor de cotització d‘Enagás, S.A. el 31 de desembre de 2007, de 19,99 euros per acció (17,62

euros per acció el 31 de desembre de 2006), la valoració de la participació assoleix els 239 milions d‘euros

(210 milions d’euros el 31 de desembre de 2006).

Nota 9. Altres actius financers

La composició d’aquest epígraf el 31 de desembre de 2007 i 2006 es mostra tot seguit:

El 31.12.07 El 31.12.06

Imposicions financeres 202 -
Crèdits comercials 81 74
Fiances i dipòsits 52 53
Deutors per linealització ingressos capacitat 50 4
Altres crèdits 3 7

Altres actius financers no corrents 388 138

Crèdits comercials 47 89
Altres 7 6

Altres actius financers corrents 54 95

Total altres actius financers 442 233

El desglossament per venciments el desembre de 2007 i 2006 és el següent:

Venciments El 31.12.07 El 31.12.06

Abans d’1 any 54 95
Entre 1 any i 5 anys 260 83
Més de 5 anys 128 55

Total altres actius financers 442 233

En imposicions financeres es mostren 150 milions d‘euros classificats com a actius financers a valor

raonable amb canvis a resultats i 52 milions d‘euros classificats com a actius financers mantinguts fins al

venciment, que han acreditat un interès del 3,11%, tots amb venciment l’any 2009.

Els crèdits comercials inclouen, principalment, crèdits per la venda d‘instal·lacions de calefacció i gas

finançades a llarg termini.

Els tipus d’interès corresponents (6,25% i 9% per a crèdits entre un i cinc anys) s’ajusten als tipus d’interès

del mercat per a préstecs d’aquesta mena i durada per la qual cosa el seu valor raonable i el seu valor

comptable no difereixen de forma significativa.

En Deutors per linealització ingressos capacitat es mostren els ingressos pendents de facturar reconeguts

per la linealització en el període de vigència dels contractes de cessió de capacitat de generació a Mèxic i

Puerto Rico.
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Nota 10. Existències

El desglossament de les existències és el següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Materials i altres existències 86 60
Gas natural i gas natural liquat 376 380

Total 462 440

Les existències de gas natural bàsicament inclouen les existències de gas en els emmagatzematges subterranis,

en plantes i en gasoductes.

Nota 11. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

La composició d’aquest epígraf és la següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Clients 2.172 1.969
Comptes a cobrar d’empreses vinculades (1) 80 8
Provisió per depreciació de deutors (175) (153)

Deutors comercials 2.077 1.896

Altres deutors 139 93
Administracions públiques 104 116
Ajustaments per periodificació 47 25

Total 2.367 2.130

(1) Grup Repsol YPF, Grup Suez l’any 2007.

El moviment de la provisió per depreciació de deutors és el següent:

L’1.1.06 (129)

Dotació neta de l’exercici (48)
Baixes 17
Diferències de conversió i altres 7

El 31.12.06 (153)

Dotació neta de l’exercici (42)
Baixes 18
Diferències de conversió i altres 2

El 31.12.07 (175)

Amb caràcter general, les facturacions pendents de cobrament no acrediten interessos, estant establert el seu

venciment en un període mitjà de quinze dies.



Comptes Anuals.  Memòria

Nota 12. Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents a l’efectiu inclou:

El 31.12.07 El 31.12.06

Tresoreria 55 70
Inversions a curt termini (Espanya i resta d’Europa) 13 19
Inversions a curt termini (Amèrica Llatina) 84 38

Total 152 127

Les inversions a curt termini són molt líquides (menys de deu dies) i amb un tipus d’interès efectiu ponderat de

5,9% el desembre de 2007 (5,5% el desembre de 2006).

Els tipus d’interès efectius mitjans ponderats de les inversions a curt termini són:

- Espanya: 4% el desembre 2007 i 4,4% el desembre 2006.

- Amèrica Llatina: 6,3% el desembre 2007 i 7,6% el desembre 2006.

Nota 13. Patrimoni

La composició i el moviment d’aquest epígraf és la següent:
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Capital social

El 31 de desembre de 2007 i el 31 de desembre de 2006, el nombre autoritzat total d’accions 

ordinàries és de 447.776.028 accions representades mitjançant anotacions a compte amb un valor d’1 euro

Patrimoni atribuït als accionistes de la Societat

Guanys 

Reserves acumulats 

Capital ajustaments i altres Diferències Interessos Total

social per valoració reserves de canvi Subtotal minoritaris patrimoni 

Balanç l’1.1.06 448 313 4.539 111 5.411 355 5.766 

Dividend - - (403) - (403) (66) (469) 
Ingressos i despeses reconegudes - (151) 852 (57) 644 56 700
Adquisició d’interessos minoritaris - - - - - (1) (1)

Balanç el 31.12.06 448 162 4.988 54 5.652 344 5.996 

Dividend - - (465) (465) (70) (535)
Ingressos i despeses reconegudes - (10) 960 (67) 883 94 977
Adquisició d’interessos minoritaris - - - - - (11) (11)

Balanç el 31.12.07 448 152 5.483 (13) 6.070 357 6.427 
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per acció. Totes les accions emeses estan totalment desemborsades i amb els mateixos drets polítics 

i econòmics.

El Consell d’Administració de la Societat, per acord de la Junta General Ordinària d’Accionistes, celebrada el dia

16 de maig de 2007, d’acord amb l’article 153, 1, b) de la llei de Societats Anònimes, fou autoritzat per

augmentar el capital social com a màxim en 223.888.014 euros dins del termini de cinc anys, mitjançant

desemborsament dinerari i en una o vàries vegades sense que calgui un nova autorització. 

Per acord de la Junta General Ordinària d’Accionistes, celebrada el 16 de maig del 2007, el Consell

d’Administració fou autoritzat per tal que en el termini no superior als 18 mesos pogués adquirir a títol

onerós, en una o vàries vegades, fins a un màxim del 5% del capital social, accions de la Societat que

estiguin totalment desemborsades, sense que mai no superi entre les accions adquirides per la Societat i

les que tinguessin les societats dominades, l’expressat percentatge. El preu mínim i màxim d’adquisició

serà el de cotització en el Mercat Continu de les Borses de Valors espanyoles amb una oscil·lació en més 

o en menys d’un 5%.

Així mateix, fou autoritzat i per acord de la mateixa Junta General Ordinària d’Accionistes per tal que, dins del

termini de cinc anys, pogués emetre títols de renda fixa no convertibles en accions, representatius d’un deute,

bons, pagarès, obligacions simples, hiopotecàries o garantides fins a un total de 2.000 milions d’euros.

Durant els exercicis de 2007 i 2006 no s’han realitzat transaccions amb accions pròpies.

La totalitat de les accions de Gas Natural SDG, S.A. estan admeses a cotització a les quatre borses oficials

espanyoles, cotitzen en el mercat continu i formen part de l’Ibex 35.

La cotització a l’acabament de l’exercici de 2007 de les accions de Gas Natural SDG, S.A. es va situar en 

40,02 euros (29,99 euros el 31 de desembre de 2006). Així mateix, la participada Gas Natural BAN, S.A. té

admeses a cotització a la Borsa de Buenos Aires (Argentina) 159.514.583 accions que representen el 49% de

la seva totalitat la cotització de les quals el 31 de desembre de 2007 assoleix 2,53 pesos per acció (1,84 pesos

per acció el 31 de desembre de 2006).

Les participacions més destacades en el capital social de Gas Natural SDG, S.A. el 31 de desembre de 2007, són

les següents:

Participació en el capital social %

Grup “la Caixa” (*) 33,06
Grup Repsol YPF 30,85
Grup Suez (*) 11,30
Caixa d’Estalvis de Catalunya 3,03

(*) Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (HISUSA) és una companyia participada en un 51% pel Grup Suez i en un 49% pel Grup “la Caixa”,
HISUSA és titular del 5,03% d’accions de GAS NATURAL, percentatge que s’ha inclòs en la participació del Grup Suez. Als efectes econòmics, la participació
del Grup “la Caixa”, tenint en compte la titularitat d’HISUSA, és de 35,53%.
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Guanys acumulats i altres reserves

L’epígraf de Guanys acumulats i altres reserves inclou, entre altres, les reserves següents:

El 31.12.07 El 31.12.06

Reserva legal (a) 90 90
Reserva estatutària (b) 68 68
Reserva de revalorització (c) 225 225
Reserva per a redenominació en euros (d) 1 1

a) Reserva legal

Per allò que disposa el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes cal destinar una xifra igual al 10% dels beneficis

a aquesta reserva fins que representi, com a mínim, el 20% del capital social. La reserva legal es pot fer servir per

augmentar el capital en la part que superi el 10% del capital ja augmentat.

Excepte per a la finalitat esmentada, i sempre que no superi el 20% del capital social, la reserva legal únicament

es pot fer servir per compensar pèrdues i sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a

aquesta finalitat.

b) Reserva estatutària

En virtut dels Estatuts Socials de Gas Natural SDG, S.A., el 2% del benefici net de l’exercici s’ha d’assignar a la

reserva estatutària fins que aquesta assoleixi, com a mínim, el 10% del capital social.

c) Reserva de revalorització

La Reserva de revalorització es pot destinar a l’eliminació de resultats comptables negatius, a l’ampliació del capital

social o a reserves de lliure disposició, sempre que la plusvàlua monetària hagi estat realitzada. S’entendrà

realitzada la plusvàlua en la part corresponent a l’amortització comptabilitzada o quan els elements patrimonials

actualitzats hagin estat transmesos o donats de baixa als llibres de comptabilitat.

d) Reserva per a redenominació en euros

D’acord amb allò que disposa la Llei 46/1998 sobre introducció de l’euro, es va constituir una reserva disponible

relacionada amb la redenominació a euros de les accions que constitueixen el capital social de la Societat.

Guanys per acció

Els guanys bàsics per acció es calculen dividint el benefici atribuïble a accionistes de la Societat dominant entre el

nombre mitjà ponderat de les accions ordinàries en circulació durant l’any.

El 31.12.07 El 31.12.06

Benefici atribuïble a accionistes de la Societat 959 855
Nº mitjà ponderat d’accions ordinàries en circulació (milions) 448 448
Guanys per acció (en euros)

Bàsics 2,14 1,91
Diluïts 2,14 1,91

La societat no té emissions d’instruments financers que puguin diluir el benefici per acció.
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Dividends

El Consell d’Administració va acordar el 24 de novembre de 2006 distribuir un dividend a compte amb càrrec

als resultats de l’exercici de 2006 de 0,37 euros bruts per acció, per un import total de 166 milions d’euros,

pagat a partir del dia 9 de gener de 2007.

La Junta General d‘Accionistes, celebrada el 16 de maig de 2007, va aprovar abonar un total de 0,98 euros per

acció amb càrrec als resultats del 2006 i, en conseqüència, el repartiment d‘un dividend a pagar el juliol del

2007 de 273 milions d‘euros (0,61 euros per acció).

El Consell d‘Administració de Gas Natural SDG, S.A. va acordar, a la seva reunió del 30 de novembre de 2007,

distribuir un dividend a compte amb càrrec als resultats de l‘exercici 2007 de 0,43 euros per acció, per un

import total de 193 milions d‘euros pagat a partir del dia 8 de gener de 2008.

En data 29 de febrer de 2008, el Consell d’Administració aprova la proposta que elevarà a la Junta General

d’Accionistes d’abonar un dividend total d’1,14 euros per acció amb càrrec als resultats de l’exercici 2007.

La proposta de distribució del benefici net de Gas Natural SDG, S.A. corresponent a l’exercici 2007, que el Consell

d’Administració proposarà a la Junta General d’Accionistes per a la seva aprovació, és la següent:

Base de repartiment

Pèrdues i guanys 746

Distribució

A reserva voluntària 235
A dividend 511

Gestió del capital

El principal objectiu de la gestió del capital de GAS NATURAL és assegurar una estructura financera que optimitzi el

cost de capital mantenint una sòlida posició financera, per compatibilitzar la creació de valor per a l’accionista amb

l’accés als mercats financers a un cost competitiu per cobrir les necessitats de finançament.

GAS NATURAL considera com a indicadors dels objectius assenyalats per a la gestió del capital mantenir el rating en

la categoria A por Standard & Poor’s i un nivell d’apalancament al voltant del 50%.

La classificació creditícia del deute de GAS NATURAL a llarg termini és la següent:

2007 2006

Moody's A2 A2
Standard & Poor's A A+
Fitch A+ A+
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La ratio d’apalancament és la següent:

2007 2006

Deute financer net: 3.689 3.071

Deute financer a llarg termini (Nota 17) 3.075 2.590
Deute financer a curt termini (Nota 17) 1.004 628
Efectiu i altres mitjans equivalents (Nota 12) (152) (127)
Derivats (Nota 18) (36) (20)
Imposicions financieres (Nota 9) (202) -

Patrimoni net: 6.427 5.996

Dels accionistes de la societat dominant (Nota 13) 6.070 5.652
D’interessos minoritaris (Nota 13) 357 344

Palanquejament (deute financer net/(deute financer 

net+patrimoni net)) 36,5% 33,9%

Nota 14. Ingressos diferits

El detall i els moviments produïts durant els exercicis 2007 i 2006 han estat els següents:

Ingressos per

Ingressos per desplaçaments de

Subvencions de preses i xarxa amb càrrec Altres

capital ramals a tercers ingressos Total

L’1.01.06 160 147 88 38 433 

Finançament rebut 48 28 19 1 96
Cancel·lacions - (1) - - (1)
Aplicacions a resultats (12) (13) (11) (10) (46)
Diferències de conversió - (1) - (3) (4)

El 31.12.06 196 160 96 26 478

Finançament rebut 27 27 20 2 76
Aplicacions a resultats (9) (11) (9) (1) (30)
Combinacions de negocis (Nota 32) 24 - - - 24
Diferències de conversió - (1) (1) (3) (5)

El 31.12.07 238 175 106 24 543
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Nota 15. Provisions

El detall de les provisions el 31 de desembre de 2006 i 2007 és:

El 31.12.07 El 31.12.06

Provisions no corrents 378 367
Provisions corrents 65 8

Total 443 375

S’inclouen en aquest epígraf les provisions constituïdes per fer front a obligacions derivades, principalment, de

reclamacions fiscals, així com també de litigis i arbitratges en curs i altres compromisos. La informació sobre la

naturalesa de les disputes amb tercers i la posició de l’entitat per a cada una d’aquestes es detalla a l’apartat de

“Litigis i arbitratges” de la Nota 36.

El moviment de les provisions no corrents és el següent:

L’1.1.06 283

Dotacions/reversions amb càrrec a resultats 
Dotacions 109
Reversions (40)

Pagaments en l’exercici (22)
Combinacions de negoci (Nota 32) 10
Traspassos i altres 27

El 31.12.06 367

Dotacions/reversions amb càrrec a resultats 
Dotacions 137
Reversions (22)

Pagaments en l’exercici (40)
Combinacions de negoci (Nota 32) 1
Diferències de conversió (5)
Traspassos i altres (60)

El 31.12.07 378

Ateses les característiques dels riscos inclosos, no és possible determinar un calendari raonable de les dates de

pagament.
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El moviment de les provisions corrents és el següent:

L’1.1.06 -

Dotacions amb càrrec a resultats 8

El 31.12.06 8

Dotacions/reversions amb càrrec a resultats 
Dotacions 1
Reversions (2)

Pagaments en l’exercici (6)
Traspassos i altres 64

El 31.12.07 65

Nota 16. Provisions per obligacions amb el personal

Tot seguit s’inclou un desglossament de les provisions relatives a les obligacions amb el personal:

Altres

obligacions 

Pensions amb el personal Total

L’1.1.06 58 24 82

Dotacions amb càrrec a resultats 7 - 7
Pagaments en l’exercici (9) (3) (12)
Diferències de conversió (1) - (1)
Variacions reconegudes directament en patrimoni 2 - 2

El 31.12.06 57 21 78

Dotacions amb càrrec a resultats 6 2 8
Pagaments en l’exercici (6) - (6)
Diferències de conversió 1 - 1
Variacions reconegudes directament en patrimoni (1) - (1)
Altres aplicacions 7 - 7

El 31.12.07 64 23 87

a) Provisions per a pensions i obligacions similars

Desglossament per país El 31.12.07 El 31.12.06 L’1.1.06

Espanya (1) 27 21 19
Brasil (2) 32 31 35
Itàlia 4 4 4
Mèxic 1 1 -

Total 64 57 58
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(1) Plans de pensions i altres prestacions posteriors a la relació laboral a Espanya.

El 31 de desembre de 2007 i 31 de desembre de 2006, GAS NATURAL tenia en vigor els compromisos per a

determinats empleats següents:

- Pensionistes (jubilats, persones discapacitades, vídues i orfes).

- Cobertura de jubilació i mort a favor de determinats empleats.

- Plans de jubilació anticipada.

- Sanitat i Altres prestacions.

- Subsidi de gas.

- Determinades quantitats globals i pensions incloses en convenis col·lectius.

- Cobertura de mort durant tota la vida per a un col·lectiu determinat.

Les quantitats reconegudes en el balanç es determinen de la manera següent:

El 31.12.07 El 31.12.06 L’1.1.06

Valor actual d’obligacions consolidades 163 166 172
Valor raonable dels actius del pla (155) (168) (169)
Valor actual d’obligacions no consolidades 19 23 23
Altres moviments - - (7)

Provisions per a pensions i obligacions similars 27 21 19

Els actius de plans de pensions són contractes de pòlisses d’assegurances en els que la companyia asseguradora

ha assumit el rendiment sobre la inversió i els riscos de mortalitat.

Les quantitats reconegudes en el compte de resultats són les següents:

El 31.12.07 El 31.12.06 

Cost del servei de l’exercici 2 2
Cost d’interessos 10 7
Rendiments previst dels actius del pla (9) (6)

Càrrec total en compte de resultats 3 3

El rendiment real sobre actius del pla durant l’exercici de 2007 fou de 8 milions d’euros.
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El moviment en el passiu reconegut en el balanç és el següent:

L’1.1.06 19

Dotació amb càrrec al compte de resultats 3
Contribucions pagades (6)
Variacions reconegudes directament en patrimoni 5

El 31.12.06 21

Dotació amb càrrec al compte de resultats 3
Contribucions pagades (3)
Variacions reconegudes directament en patrimoni        (1)
Altres aplicacions 7

El 31.12.07 27

Les hipòtesis actuarials foren les següents:

El 31.12.07 El 31.12.06 

Tipus de descompte (anual) (%) 5,0 4,5
Rendiment previst sobre actius de pla (anual) (%) 5,0 4,5
Increments futurs en salari (anual) (%) 3,0 3,0
Increments futurs en pensió (anual) (%) 2,5 2,5
Taula de mortalitat PERMF 2000 PERMF 2000

La taxa de descompte s’ha determinat en base a la corba de tipus de bons corporatius iboxx AA. L’anàlisi de

sensibilitat dut a terme determina que l’impacte en la despesa per pensions i prestacions post-ocupació no

resultaria significatiu.

(2) Plans de pensions i Altres prestacions posteriors a la relació laboral al Brasil.

El 31 de desembre de 2007 i el 31 de desembre de 2006, GAS NATURAL té en vigor les prestacions per a

determinats empleats al Brasil següents:

- Pla de prestacions definides posteriors a la relació laboral denominat “Pla Gassius”, amb cobertura per a la

jubilació, mort durant el treball i pensions per discapacitat i quantitats globals.

- Pla d’assistència sanitària posterior a la relació laboral.

- Altres plans de prestacions definides posteriors a la relació laboral que garanteix pensions temporals, pensions de

vida i quantitats globals depenent dels anys de servei.
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Les quantitats reconegudes en el balanç es determinen de la manera següent:

El 31.12.07 El 31.12.06 L’1.1.06

Valor actual d’obligacions consolidades 85 70 70
Valor raonable dels actius del pla (77) (59) (54)
Valor actual d’obligacions no consolidades 24 20 19

Provisions per a pensions i obligacions similars 32 31 35

Els actius de pla de pensions s’inverteixen de la manera següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Títols 18,9 28,5
Bons 77,1 64,6
Terrenys 4,0 6,9

Total 100 100

Les quantitats reconegudes en el compte de resultats són les següents:

El 31.12.07 El 31.12.06  

Cost de servei de l’exercici - -
Cost d’interessos 10 10
Rendiment previst dels actius del pla (7) (6)

Càrrec total en compte de resultats 3 4

El moviment en el passiu reconegut en el balanç és el següent:

L’1.1.06 35

Diferències de conversió (1)
Dotació amb càrrec al compte de resultats 4
Contribucions pagades (3)
Variacions reconegudes directament en patrimoni (4)

El 31.12.06 31

Diferències de conversió 1
Dotació amb càrrec al compte de resultats 3
Contribucions pagades (3)
Variacions reconegudes directament en patrimoni -

El 31.12.07 32
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Les principals hipòtesis actuarials anuals foren les següents:

El 31.12.07 El 31.12.06  

Tipus de descompte (anual) (%) 6,0 6,0
Rendiment previst sobre actius de pla (anual) (%) 6,0 6,0
Increments futurs de salari (anual) (%) 1,5 1,5
Increments futurs de pensions (anual) (%) 0,0 0,0
Tipus d’inflació (anual) (%) 4,5 4,5
Taula de mortalitat AT-83 GAM-83

b) Altres provisions relatives a obligacions amb el personal

Correspon als compromisos retributius de caràcter diferit per recompensar la permanència de personal directiu.

Nota 17. Deute financer

La composició del deute financer el 31 de desembre de 2007 i 2006 és la següent:

El 31.12.07 El 31.12.06 

Emissions d’obligacions i altres valors negociables 724 769
Deute financer amb entitats de crèdit i altres passius financers 2.305 1.741
Instruments financers derivats (Nota 18) 46 80

Deute financer no corrent 3.075 2.590

Emissions d’obligacions i altres valors negociables  70 43
Deute financer amb entitats de crèdit i altres passius financers  907 585
Instruments financers derivats (Nota 18) 27 -

Deute financer corrent 1.004 628

Total  4.079 3.218

El valor comptable i el valor raonable del deute financer no corrent és el següent:

Valor comptable Valor raonable

El 31.12.07 El 31.12.06 El 31.12.07 El 31.12.06

Emissió d’obligacions i altres valors negociables 724 769 770 798
Deute financer amb entitats de crèdit i altres 
passius financers 2.305 1.741 2.278 1.821
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El valor raonable de deutes amb tipus d’interès fixos s’estima sobre la base dels fluxos de caixa descomptats

sobre els terminis restants d’aquest deute. Els tipus de descompte es van determinar sobre els tipus de

mercat disponibles el 31 de desembre de 2007 i el 31 de desembre de 2006 sobre deute financer amb

característiques de venciment i crèdit similars.

El 31 de desembre de 2007, GAS NATURAL té línies de crèdits per una quantitat total de 1.844 milions

d’euros (1.622 d’euros el 31 de desembre de 2006), 1.178 milions euros dels quals no estan disposades

(1.492 milions d’euros el 31 de desembre de 2006).

Les taules següents descriuen el deute financer consolidat brut per instrument el 31 de desembre de 2007 i

el 31 de desembre de 2006 i el seu calendari de venciments, tenint en compte l’impacte de la cobertura

dels derivats.

2013

2008 2009 2010 2011 2012 i següents Total

El 31 de desembre de 2007

Emissió d’obligacions i altres valors negociables
Fix 26 200 524 - - - 750
Variable 44 - - - - - 44

Bancs institucionals
Fix 123 60 33 - - - 216
Variable 15 38 48 29 - - 130

Bancs comercials i altres passius financers
Fix 91 58 10 611 12 106 888
Variable 705 360 103 35 435 413 2.051

Total fix 240 318 567 611 12 106 1.854
Total variable 764 398 151 64 435 413 2.225

Total 1.004 716 718 675 447 519 4.079

2012

2007 2008 2009 2010 2011 i següents Total

El 31 de desembre de 2006

Emissió d’obligacions i altres valors negociables
Fix 5 28 198 525 - - 756
Variable 38 18 - - - - 56

Bancs institucionals
Fix 68 138 67 37 - - 310
Variable 34 30 30 53 32 - 179

Bancs comercials i altres passius financers
Fix 95 162 56 14 615 87 1.029
Variable 388 106 143 33 29 189 888

Total fix 168 328 321 576 615 87 2.095
Total variable 460 154 173 86 61 189 1.123

Total 628 482 494 662 676 276 3.218
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En el cas de no tenir en compte l’impacte dels derivats en el deute financer, la classificació entre tipus fix i

variable seria: a tipus fix 761 milions d’euros l’any 2007 (850 milions d’euros l’any 2006) i a tipus variable

3.245 milions d’euros l’any 2007 (2.288 milions d’euros l’any 2006).

Els interessos a pagar en exercicis futurs per a préstecs vigents el 31 de desembre de 2007 inclosos en el quadro

anterior, assoleixen un import màxim anual aproximadament de 275 milions d‘euros.

Les taules següents descriuen el deute financer brut nominat per monedes el 31 de desembre de 2007 

i el 31 de desembre de 2006 i el seu perfil de venciment tenint en compte l’impacte de la cobertura dels

derivats:

2013

El 31 de desembre de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 i següents Total

Deute denominat en euros 440 426 586 612 413 353 2.830
Deute denominat en moneda estrangera

Dòlar USA 133 108 70 20 13 129 473
Peso mexicà 197 - - - - - 197
Real brasiler 145 132 58 39 21 37 432
Peso colombià 45 11 4 4 - - 64
Peso argentí 44 39 - - - - 83

Total 1.004 716 718 675 447 519 4.079

2012

El 31 de desembre de 2006 2007 2008 2009 2010 2011 i següents Total

Deute denominat en euros 212 - 202 525 600 149 1.688
Deute denominat en moneda estrangera

Dòlar USA 110 113 115 86 30 127 581
Peso mexicà 110 213 - - - - 323
Real brasiler 123 95 128 46 46 - 438
Peso colombià 45 32 5 5 - - 87
Peso argentí 28 29 44 - - - 101

Total 628 482 494 662 676 276 3.218

El deute financer en euros va suportar el 31 de desembre de 2007 un tipus d’interès efectiu mitjà del 4,62%

(4,14% el 31 de desembre de 2006) i deute financer en moneda estrangera va suportar un tipus d’interès

efectiu mitjà del 10,37% (10,40% el 31 de desembre de 2006) incloent-hi els instruments derivats assignats a

cada transacció.

Tot seguit descrivim els instruments de finançament més destacats:

Programa ECP. El març de 2001, es va establir un programa d’Euro Commercial Paper (ECP) en virtut del qual

es podia emetre fins a un total de 1.000 milions d’euros o el seu equivalent en divises alternatives. El 31 de

desembre de 2007, així com 31 de desembre de 2006, no hi havia cap quantitat disposada.

Programa EMTN. L’any 1999, es va establir un programa d’EMTN (European Medium Term Notes) a mig

termini en virtut del qual es podia emetre fins a un principal total de 2.000 milions d’euros. El 27 de desembre
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de 2007 aquest programa es va ampliar fins a 4.000 milions d’euros. A 31 de desembre de 2007, així com el 31

de desembre de 2006, hi havia pendent un principal total de 725 milions d’euros.

Deute amb entitats de crèdit per al gasoducte Magrib-Europa. L’any 1994, es va subscriure un crèdit de

450 milions de dòlars USA amb el Banc Eurpeu d’Inversions (BEI), estructurat en tres trams amb venciment

entre 2005 i 2010. L’any 1995, es va subscriure un préstec de 200 milions de dòlars USA amb l’Institut de

Crèdit Oficial (ICO) amb venciment entre 2006 i 2010. Ambdós crèdits es van atorgar en relació amb la

construcció del gasoducte Magrib-Europa. El 31 de desembre de 2007, 234 milions de dòlars USA (159

milions d’euros) del préstec BEI i 120 milions de dòlars USA (82 milions d’euros) del préstec Institut de

Crèdit Oficial (ICO) estaven pendents. El venciment mitjà d’aquest deute és de 1,8 anys. Així mateix, durant

l’exercici 2007 es va formalitzar una pòlissa de crèdit de límit 45 milions de dòlars USA dels quals 17 milions

havien estat disposats el 31 de desembre de 2007 (12 milions de euros). 

El 31 de desembre de 2006, quedaven pendents els imports de 322 milions de dòlars USA (2456 milions

d’euros) del préstec amb el BEI i 160 milions de dòlars USA (121 milions d’euros) amb l’Institut de Crèdit

Oficial (ICO). El venciment mitjà d’aquest deute és de 2,1 anys.

Deute amb entitats de crèdit europees (bancs comercials). El 31 de desembre de 2007, aquests deutes

corresponen a 600 milions d’euros pel préstec sindicat “Club Deal” amb venciment l’any 2011, a préstecs

amb entitats italianes amb venciment en el llarg termini per import de 10 milions d’euros i a préstecs

bilaterals formalitzats per a l’adquisició d’actius a Mèxic el venciment dels quals és 2008 per un import de

350 milions d’euros i 2012 per a la resta de 400 milions d’euros; així mateix, s’inclouen línies de crèdit

disposades per 634 milions d’euros.

El 31 de desembre de 2006, inclouen el préstec sindicat “Club Deal” de 600 milions d’euros que venç l’any

2011, un préstec sindicat amb 14 entitats financeres espanyoles que venç l’any 2007 de 120 milions d’euros.

S’inclouen línies de crèdit disposades per 79 milions d’euros.

Deute amb entitats de crèdit a l’Amèrica Llatina (bancs comercials/institucionals). El 31 de desembre

de 2007, el deute a l’Amèrica Llatina va assolir els 776 milions d’euros amb una àmplia gamma d’institucions

financeres, de les quals el 43% estaven garantits per la matriu. El desglossament geogràfic dels deutes a

llatinoamericans és el següent: Argentina, 83 milions d’euros; Mèxic, 197 milions d’euros; Colòmbia, 64

milions d’euros; i Brasil, 432 milions d’euros. S’inclou a Mèxic deu milions de línies de crèdits disposades. A

més en els deutes d’Argentina i Colòmbia, s’inclouen obligacions emeses a curt termini per un import de 26

milions d’euros i de 14 milions d’euros, respectivament.

El 31 de desembre de 2006, el deute a l’Amèrica Llatina contractat amb una àmplia gamma d’entitats

financeres assoleix els 908 milions d’euros. El 39% d’aquest deute ha estat garantit per la matriu. El

desglossament geogràfic dels deutes llatinoamericans es com segueix: Argentina, 73 milions d’euros;

Mèxic, 324 milions d’euros; Colòmbia 73 milions d’euros; i Brasil, 438 milions d’euros. S’inclouen a Mèxic

40 milions de línies de crèdit disposades. Tot el deute llatinoamericà està denominat en moneda local. 

Operadores de parcs de generació eòlica (bancs comercials). El 31 de desembre de 2007, les operadores

de parcs eòlics DERSA i Gas Natural Eólica (abans anomenada Sínia XXI) tenien 117 milions d’euros de deute

pendents, principalment en relació amb el finançament de projectes. Més del 55% d’aquest deute venç en,

o després del, 2012.
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El 31 de desembre de 2006, els operadors de parcs eòlics Dersa i Gas Natural Eólica (abans anomenada Sínia

XXI) tenia 121 milions d’euros de deute pendent, principalment en relació amb el finançament de projectes.

Puerto Rico (bancs comercials). El 31 de desembre de 2007, el deute associat amb la planta de cicle

combinat i la planta de regasificació a Puerto Rico assoleix els 185 milions d’euros, incloent-hi 10 milions

d’euros en línies de crèdits disposades. El 77% d’aquest deute venç en o després de 2012.

El 31 de desembre de 2006, aquest deute assolia els 214 milions d’euros, incloent-hi 11 milions d’euros en

línies de crèdit disposades. 

Nota 18. Instruments financers derivats

El detall dels instruments financers derivats per categories i venciments és el següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Actiu Passiu Actiu Passiu

Instruments financers derivats de cobertura 33 46 19 82

Cobertura fluxos de caixa  
Tipus d'interès 30 12 19 12
Preu de commodities 3 - - 2

Cobertura valor raonable
Tipus d'interès i tipus de canvi - 34 - 68

Altres Instruments financers - - 1 -

Tipus d'interès - - 1 -

Instruments financers derivats no corrents 33 46 20 82

Instruments financers derivats de cobertura 11 61 10 46

Cobertura fluxos de caixa 
Tipus d'interès - - - 1
Tipus de canvi - 12 - 18
Preu de commodities 4 22 10 27

Cobertura valor raonable
Tipus d'interès i tipus de canvi 6 27 - -
Tipus de canvi 1 - - -

Altres Instruments financers - 3 - -

Preu de commodities - 3 - -

Instruments financers derivats corrents 11 64 10 46

Total 44 110 30 128

S'inclouen en Altres instruments financers els derivats no designats comptablement de cobertura.
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L'impacte en el compte de resultats dels instruments financers derivats és el següent:

2007 2006

Resultat Resultat Resultat Resultat

explotació financer explotació financer

Cobertura fluxos de caixa (75) (7) (70) (10)
Cobertura valor raonable (1) 18 - (30)
Altres (1) - - -

Total (77) 11 (70) (40)

El detall dels instruments financers derivats el 31 de desembre de 2007 i 2006, el seu valor raonable i el

desglossament per venciments dels valors nocionals és el següent:

31.12.07 

Valor raonable Valor nocional (en milions segons moneda indicada)

2008 2009 2010 2011 2012 Posteriors Total

Cobertura de tipus d'interès

Cobertura de fluxos de caixa
Permutes financeres (EUR) 26 3 202 2 601 8 21 837
Permutes financeres (USD) (12) 13 13 52 11 12 77 178
Permutes financeres (MXN) - 1.000 - - - - - 1.000
Permutes financeres (ARS) - 113 - - - - - 113
Collar (EUR) 1 5 15 5 3 6 10 44
Collar amb barreres (EUR) - - - - - 4 - 4

Cobertura de tipus de canvi

Cobertura de fluxos de caixa 
Permutes financeres (USD) 3 - 58 - - - - 58
Assegurança de canvi (USD) (12) 637 - - - - - 637

Cobertura de valor raonable
Permutes financeres (BRL) (61) 126 52 2 1 - - 181
Permutes financeres (MXN) 6 1.000 - - - - - 1.000

Assegurances de canvi (BRL) - 35 - - - - - 35
Assegurances de canvi (USD) 1 103 - - - - - 103

Cobertura de commodities

Cobertura de fluxos de caixa 
Derivats preus de commodities (EUR) (9) 147 4 - - - - 151
Derivats preus de commodities (USD) (6) 88 - - - - - 88

Altres 

Assegurances de canvi (USD) - 65 - - - - - 65
Derivats preus de commodities (EUR) (3) 35 - - - - - 35
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El detall dels instruments financers derivats el 31 de desembre de 2007 i 2006, el seu valor raonable i el

desglossament per venciments dels valors nocionals és el següent:

31.12.06 

Valor raonable Valor nocional (en milions segons moneda indicada)

2007 2008 2009 2010 2011 Posteriors Total

Cobertura de tipus d'interès

Cobertura de fluxos de caixa
Permutes financeres (EUR) 18 2 1 201 2 601 14 821
Permutes financeres (USD) (10) 11 13 13 52 13 87 189
Permutes financeres (MXN) (2) 2.000 1.000 - - - - 3.000
Permutes financeres (ARS) (1) - 113 - - - - 113
Collar (EUR) - 5 5 15 5 2 13 45
Collar amb barreres (EUR) - - 1 - - - 3 4

Cobertura de tipus de canvi

Cobertura de fluxos de caixa 
Permutes financeres (USD) - - - 58 - - - 58
Assegurança de canvi (USD) (18) 1.127 - - - - - 1.127

Cobertura de valor raonable 
Assegurança de canvi (BRL) - 19 - - - - - 19
Permutes financeres (BRL) (68) 107 154 58 1 1 - 321

Cobertura de commodities

Cobertura de fluxos de caixa 
Derivats preus de commodities (EUR) (4) 65 - - - - - 65
Derivats preus de commodities (USD) (15) 40 - - - - - 40

Altres

Permutes financeres (EUR) 1 124 - - - 2 - 126

Nota 19. La gestió del risc 

GAS NATURAL compta amb una sèrie de normes, procediments i sistemes orientats a la identificació,

mesurament i gestió de les diferents categories de risc que defineixen els principis bàsics d'actuació següents:

- Garantir que els riscos més rellevants siguin correctament identificats, avaluats i gestionats.

- Segregació a nivell operatiu de les funcions de gestió del risc.

- Assegurar que el nivell d'exposició al risc assumit per GAS NATURAL en el desenvolupament dels seus

negocis sigui congruent amb el perfil global de risc objectiu i amb la consecució dels seus objectius anuals i

estratègics.

- Enfocament integrat de la gestió rendibilitat-risc.

- Assegurar l'adequada determinació i revisió del perfil de risc per part del Comitè de Riscos, proposant límits

globals per categoria de risc, i la seva assignació entre les unitats de negoci.
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Risc de tipus d'interès

Les variacions dels tipus d'interès modifiquen el valor raonable d'aquells actius i passius financers que

acrediten un tipus d'interès fix, així com els fluxos d'efectiu dels actius i passius financers referenciats a un

tipus d'interès variable, per la qual cosa afecten tant el patrimoni com el resultat respectivament.

L'objectiu de la gestió del risc de tipus d'interès és mantenir l'equilibri entre el deute variable i fix que permeti

reduir els costos del deute financer dins dels paràmetres de risc establerts.

GAS NATURAL utilitza permutes financeres per gestionar la seva exposició a fluctuacions en els tipus

d'interès.

L'estructura de deute el 31 de desembre de 2007 i 2006, una cop tingudes en compte les cobertures a través

dels derivats contractats, és la següent:

El 31.12.2007 El 31.12.2006

Tipus d'interès fix 1.854 2.095
Tipus d'interès variable 2.225 1.123

Total 4.079 3.218

La taxa d'interès variable està sotmesa principalment a les oscil·lacions de l'European Interbank Offered

Rate (EURIBOR), el London Interbank Offered Rate (LIBOR) i els tipus referenciats de Mèxic, Brasil,

Colòmbia i Argentina.

La sensibilitat del resultat i del patrimoni a la variació dels tipus d'interès és la següent:

Increment/descens en el tipus Efecte en el resultat abans Efecte en el patrimoni 

d'interès (punts bàsics) d'impostos abans d'impostos

2007 +10 (2) 3
-10 2 (3)

2006 +10 (1) 3
-10 1 (3)

Risc de tipus de canvi

Les variacions de tipus de canvi poden afectar el valor raonable de:

- Contravalor dels fluxos d'efectiu associats a compravenda de primeres matèries denominats en moneda

diferent a la moneda local o funcional.

- Deute denominat en moneda diferent a la moneda local o funcional.

- Operacions i inversions en monedes que no siguin l'euro, pel que fa al contravalor del patrimoni net aportat

i resultats.

Per mitigar aquests riscos GAS NATURAL finança, en la mesura del possible, les seves inversions en la

moneda local. Així mateix s'intenta fer coincidir, sempre que sigui possible, els costos i ingressos referenciats
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en dòlars, així com els imports i venciment d'actius i passius que es deriven de les operacions denominades

en divises diferents de l'euro.

Per a les posicions obertes, els riscos amb les inversions en monedes que no siguin la moneda funcional són

gestionats mitjançant la contractació de permutes financeres i assegurances de canvi dins dels límits aprovats

d'instruments de cobertura.

La divisa diferent de l'euro en què més opera GAS NATURAL és el dòlar USA. La sensibilitat del resultat i del

patrimoni consolidat de GAS NATURAL a una variació del 5% (increment i decrement) del tipus de canvi del

dòlar enfront de l'euro és la següent:

2007 2006

Efecte en el resultat abans d'impostos +5% 1 1
-5% (1) (1)

Efecte en el patrimoni abans d'impostos +5% (21) (38)
-5% 23 42

Risc de preu de commodities

GAS NATURAL està exposada al risc de variació del preu de commodities ja que una part important de les seves

despeses operatives estan vinculades a la compra de gas per a la comercialització en el mercat lliure i

subministrament a mercats regulats. Igualment, les plantes de cicle combinat utilitzen com a combustible el gas

natural. Especialment destacable és l'efecte que té l'estacionalitat de la demanda en les puntes de consum

hivernal, suposant la necessitat d'adquisició de gas addicional per tal de garantir la continuïtat del

subministrament amb compres spot a uns nivells de preu superiors als dels contractes de proveïment de llarg

termini. Addicionalment, com a conseqüència de la significativa presència en el negoci de generació d'electricitat,

GAS NATURAL està exposada al preu de venda de l'electricitat. 

L'exposició a aquests riscos es gestiona i mitiga a través del seguiment de la posició respecte a aquests

commodities. Addicionalment, en el negoci gasista es procuren equilibrar les obligacions de compra i el

subministrament i la diversificació i gestió dels contractes de subministrament. Quan no és possible

aconseguir una cobertura natural es gestiona la posició, dins de paràmetres de risc raonables, utilitzant derivats

per reduir l'exposició al risc de preu, designant-los generalment com a instruments de cobertura.

La sensibilitat del resultat i del patrimoni a la variació del valor raonable dels derivats contractats per cobrir

el preu de commodities, prenent com a referència de variació del preu de compra de gas l'index Henry Hub i

com a referència de variació del preu de venda d'electricitat el preu en el mercat diari de l'electricitat

(OMEL), és la següent:

Increment/descens en Efecte en el resultat Efecte en el patrimoni 

l’índex Henry Hub (preu de compra de gas) abans d'impostos abans d'impostos

2007 +10% - 1
-10% - (1)

2006 +10% - 3
-10% - (3)
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Increment/descens en el preu Efecte en el resultat Efecte en el patrimoni 

OMEL (preu de venda electricitat) abans d'impostos abans d'impostos

2007 +10% (4) (14)
-10% 4 14

2006 +10% - -
-10% - -

Risc de crèdit

El risc de crèdit derivat de la fallada d'una contrapart està controlat a través de polítiques que asseguren que

les vendes al major de productes es facin a clients amb un historial de crèdit adequat, respecte als quals

s'estableixen les corresponents anàlisis de solvència i en base als quals s'assignen els corresponents límits

de crèdit.

Així mateix, els imports de deutes comercials es mostren en el balanç de situació nets de provisions

d'insolvències, estimades per GAS NATURAL en funció de l'experiència d'exercicis anteriors d'acord amb la

prèvia segregació de carteres de clients, i de l'entorn econòmic actual.

Per a mitigar el risc de crèdit derivat de posicions financeres, la contractació de derivats i la col·locació

d'excedents de tresoreria es realitza en bancs i institucions financeres d'alta solvència d'acord amb la

qualificació creditícia de Moody's y S&P.

El 31 de desembre de 2007 i 2006, GAS NATURAL no tenia concentracions significatives de risc de crèdit.

L'anàlisi d'antigüitat dels actius financers en mora però no considerats deteriorats el 31 de desembre de 2007 i

2006 és el següent:

El 31.12.2007 El 31.12.2006

Menys de 90 dies 175 179
90-180 dies 33 71
Més de 180 dies 1 1

Total 209 251

Risc de liquiditat

GAS NATURAL manté unes polítiques de liquiditat que asseguren el compliment dels compromisos de pagament

adquirits, diversificant la cobertura de les necessitats de finançament i els venciments del deute. Una gestió

prudent del risc de liquiditat incorpora el manteniment de prou efectiu i actius realitzables i la disponibilitat de

fons d'import adequat per cobrir les obligacions de crèdit.

El 31 de desembre de 2007, les disponibilitats de liquiditat assoleixen els 5.807 milions d'euros, considerant

l'efectiu (Nota 12), les imposicions financeres (Nota 9) i les línies de crèdit i emissions de deute no

disposades (Nota 17).

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

139



Comptes Anuals.  Memòria

Nota 20. Altres passius no corrents

La composició d'aquest epígraf el 31 de desembre de 2007 i 2006 es mostra tot seguit:

El 31.12.07 El 31.12.06

Deute per contractes d'arrendament financer (1) 382 312
Deute per linealització ingressos de capacitat (2) 116 -
Altres passius (3) 60 83
Fiances i dipòsits 41 40

Total 599 435

(1) Deute per contractes d'arrendament financer.

El desembre de 2007, s'ha adquirit un vaixell de 138.000 metres cúbics de capacitat a través d'un contracte de

time-charter amb una durada de 25 anys i venciment l'any 2032, ampliable per períodes consecutius de 5 anys, i

que representa una inversió conjunta de 162 milions d'euros corresponent al valor actual dels pagaments

compromesos per Repsol YPF (50%) i GAS NATURAL (50%).

L'any 2003, GAS NATURAL va adquirir dos vaixells criogènics per al transport de gas liquat amb una capacitat de

276.000 m3 mitjançant contractes d'arrendament financer. La durada del contracte és de 20 anys, amb

venciment l'any 2023. 

El detall dels pagaments mínims pels contractes d'arrendament financer són els següents:

El 31.12.07 El 31.12.06

Valor Valor Valor Valor

nominal Descompte actual nominal Descompte actual

Menys d'1 any 36 (2) 34 29 (2) 27
Entre 1 i 5 anys 144 (29) 115 116 (24) 92
Més de 5 anys 612 (345) 267 517 (297) 220

Total 792 (376) 416 662 (323) 339

(2) Deute per linealització ingressos de capacitat.

Mostra els ingressos facturats per capacitat, pendents de reconèixer en ingressos, per la seva linealització en el

període de vigència dels contractes de cessió de capacitat elèctrica a Mèxic.
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(3) Altres passius.

S'hi inclou, bàsicament, l'obligació de recompra de les accions preferents de Buenergia Gas & Power, Ltd. El

47,5% de participació indirecta a EcoEléctrica LP, s'exerceix mitjançant la societat Buenergia. Aquesta societat

està participada en un 95% per Invergas Puerto Rico, S. A. i en un 5% per una filial del Grup General Electric,

denominada Project Finance XI (PFXI). PFXI és, a més, titular de les accions preferents de Buenergia que li

atorguen un dret preferent sobre els dividends d'aquesta societat i que hauran de ser recomprades per

Buenergia, en la mesura en què la societat reparteixi beneficis, d'acord amb el calendari següent:

Milions de dòlars USA

2008 (1) 16
2009 15
2010 21
Més de 5 anys 27

Total 79

(1) Inclou la part a curt termini dels altres passius corrents esmentats a la Nota 21.

Nota 21. Altres passius corrents

El detall el 31 de desembre de 2007 i 2006 és el següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Despeses acreditades i no pagades 124 94
Altres passius 27 36
Passiu per arrendament financer 34 27
Dividend a pagar 205 168

Total 390 325

Nota 22. Creditors comercials i altres comptes a pagar

El detall el 31 de desembre de 2007 i 2006 és el següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Creditors comercials 1.909 1.650
Creditors comercials empreses vinculades (1) 16 7
Creditors comercials empreses associades 1 4
Administracions públiques 195 161
Remuneracions pendents de pagament 29 21
Altres - 5

Total 2.150 1.848

(1) Grup Repsol YPF, Grup Suez l'any 2007.

La major part dels comptes a pagar no acrediten interessos i tenen establert un venciment contractual inferior a 30

dies en el cas de proveïdors per compres de gas i per a la resta de proveïdors entre 30 i 90 dies.
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Nota 23. Situació fiscal

Gas Natural SDG, S.A. com a societat dominant del Grup Consolidat Fiscal i per a la seva tributació a Espanya,

tributa des de l'any 1993 en el Règim de Consolidació Fiscal regulat en el Capítol VII del Títol VII del Reial

Decret Legislatiu 2004, de 5 de març, fet que implica la determinació de forma conjunta del resultat fiscal del

Grup i les deduccions i bonificacions a la quota.

En l'exercici 2007, el Grup Consolidat Fiscal el constitueixen a més de Gas Natural SDG, S.A. les societats següents:

Gas Natural Castilla y León, S.A., Gas Natural Cegás, S.A., Gas Natural Castilla La Mancha, S.A., Compañía Auxiliar de

Industrias Varias, S.A., Gas Natural Informàtica, S.A., Gas Natural Servicios SDG, S.A., Gas Natural Andalucía, S.A., 

Gas Natural Internacional SDG, S.A., Holding Gas Natural, S.A., La Propagadora del Gas, S.A., La Energía, S.A., 

Sagane, S.A., Gas Natural Cantabria SDG, S.A., Gas Natural Murcia SDG, S.A., Desarrollo del Cable, S.A., 

Gas Natural Electricidad SDG, S.A., Gas Natural Comercializadora, S.A., Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A., 

Gas Navarra, S.A., Gas Natural Rioja, S.A., Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A., Gas Natural Soluciones, S.L.,

Invergas Puerto Rico, S.A., Sociedad de Tratamiento Hornillos, S.L., Gas Natural Distribución SDG, S.A., 

Gas Natural Transporte SDG, S.L., Gas Natural Corporación Eólica, S.L., Gas Natural Exploración, S.L., Distribuidora

Eléctrica Navafrías, S.L., Electra de Abusejo, S.L., Gas Natural Capital Markets, S.A., Gas Natural Eólica, S.A.,

Tratamiento Almazán, S.L., Gas Natural Comercial SDG, S.L., Portal del Instalador, S.A., Aplicaciones y Proyectos

Energéticos, S.A., Boreas Eólica, S.A., Boreas Eólica 2, S.A., Desarrollo de Energías Renovables, S.A., Desarrollo de

Energías Renovables Castilla La Mancha, S.A., Gas Natural Wind, S.L., 

Gas Natural Wind 2, S.L., Gas Natural Wind 3, S.L., Gas Natural Wind 4, S.L., Gas Natural Wind 5, S.L., Gas Natural

Wind 6, S.L., Gas Natural Wind Canarias, S.L., Gas Natural Energy Canarias, S.L. i Gas Natural West África, S.L.

Altres societats residents a Espanya i que no estan integrades al Grup Fiscal, tributen de forma

individualitzada.

La resta de societats de GAS NATURAL tributen, en cada un dels països on operen, aplicant el tipus de gravamen

vigent en l'Impost sobre beneficis al resultat de l'exercici. De manera addicional en alguns països es registra

l'impost al guany mínim presumpte o l'impost a l'actiu sobre determinats actius i passius, impostos que

generalment es podran computar com a pagaments a compte de l'Impost sobre beneficis que es generi en els deu

exercicis següents.
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La conciliació del resultat comptable dels exercicis amb la base imposable de l'Impost sobre Societats és la

següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Resultat comptable consolidat abans d'impostos 1.415 1.231

Despeses no deduïbles i ingressos no computables (28) (187)

De les societats individuals (209) (303)
Dels ajustaments de consolidació 181 116

Diferències temporals 151 (71)

Provisions 89 (22)
Altres conceptes 62 (49)

Base imposable prèvia 1.538 973

Compensació bases negatives d'exercicis anteriors (3) (27)

Base imposable 1.535 946

La conciliació entre la taxa impositiva aplicable i la taxa efectiva per als exercicis 2007 i 2006 és la següent:

2007 % 2006 %

Resultat abans d'impostos 1.415 1.231

Impost teòric 460 32,5 431 35,0

Deduccions fiscals per reinversió (68) (4,8) (45) (3,7)
Altres deduccions fiscals (13) (0,9) (13) (1,1)
Canvi tipus impositiu a Espanya 4  0,3  (8) (0,6)
Tipus impositius societats estrangeres (27) (2,0) (46) (3,7)
Efecte beneficis nets íntegres mètode participació (2) (0,1) (2) (0,2)
Diferències impositives exercici anterior i altres 5 0,3 (15) (1,2)

Impost sobre societats acreditat 359 25,3 302 24,6

A causa de la modificació introduïda per la llei 35/2006, de 28 de novembre, segons la qual el tipus de gravamen

de l'Impost sobre Societats a Espanya ha estat modificat i passa del 35% al 32,5%, per als períodes impositius

iniciats a partir de l'1 de gener de 2007 i al 30%, per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de

2008, al 31 de desembre de 2008, s'han ajustat l'import dels crèdits per bases imposables negatives pendents de

compensació al tancament, així com els impostos diferits en funció de l'import pel que s'esperen recuperar o

pagar, respectivament. Els esmentats ajustaments s'han registrat en la línia de despesa per impost sobre

societats, excepte en el cas que estiguin relacionats amb partides inicialment registrades contra patrimoni. Els

esmentats ajustaments han suposat una major despesa sobre societats per un import de 4 milions d'euros l'any

2007 i una menor despesa d'impost de societats per un import de 8 milions d'euros l'any 2006.

La Llei 12/2007, de 2 de juliol, ha modificat el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats pel que fa al

règim fiscal de les transmissions d'actius realitzades en compliment de disposicions amb rang de llei de la

normativa de defensa de la competència. Com a conseqüència d'aquesta modificació legislativa, les rendes
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positives obtingudes en les vendes de participacions a Enagás, S.A. s'integraran en l'exercici en què es

transmetin, o es donin de baixa en el balanç els béns i drets objecte de reinversió, aplicant a la quota íntegra

la deducció per reinversió aplicable en el període impositiu en el que es va publicar la norma establint

l'obligació de transmissió.

Les rendes acollides a la deducció per reinversió prevista en el Reial Decret Legislatiu 4/2004, i que

bàsicament provenen de vendes de participacions d'Enagás, S.A., i les inversions en què s'han materialitzat,

han estat les següents:

Any venda Import obtingut de la venda Import reinvertit

2002 917 917
2003 39 39
2004 327 327
2005 432 432
2006 321 321
2007 122 122

Total 2.158 2.158

La reinversió s'ha realitzat en elements patrimonials d'immobilitzat als efectes d'activitats econòmiques, i ha estat

efectuada tant per la pròpia Societat com per la resta d'empreses del grup fiscal en virtut d'allò que disposa l'article

75 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.

La despesa per impost sobre els guanys del període és el següent:

Impost sobre els guanys El 31.12.07 El 31.12.06

Impost corrent 461 309
Impost diferit (102) (7)

Total 359 302

El detall dels impostos diferits és el següent:

El 31.12.07 El 31.12.06 

Actius per impostos diferits
No corrents 238 124
Corrents 36 131

274 255

Passius per impostos diferits
No corrents (478) (420)
Corrents (17) (51)

(495) (471)

Impostos diferits nets (221) (216)
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El moviment i la composició dels epígrafs d'impostos diferits és la següent:

Provisions Despeses

obligacions diferides Valoració 

amb el Altres Crèdits a efectes instruments 

Impostos diferits d'actiu personal provisions fiscals fiscals financers Altres Total

L' 1.1.06 56 9 60 35 11 52 223

Creació (reversió) (11) 8 (8) 1 25 15 30
Combinacions de negoci - - 4 1 - - 5
Moviments lligats ajustaments patrimoni - - - - 5 - 5
Diferències de conversió - - (3) (1) (1) (3) (8)
Altres (10) 16 (12) 10 - (4) -

El 31.12.06 35 33 41 46 40 60 255

Creació (reversió) (2) 26 (3) 1 (24) 12 10
Combinacions de negoci - - 8 - - 13 21
Moviments lligats ajustaments patrimoni - - - - (2) - (2)
Diferències de conversió 1 1 (1) 3 - (3) 1
Altres (4) 5 (2) (1) (2) (7) (11)

A 31.12.07 30 65 43 49 12 75 274

Valoració Valoració

combi- actius f. Valoració 

Diferències Plusvàlues nació de disponibles instruments 

Impostos diferits de passiu amortizació diferides negocis per a la venda financers Altres Total

L'1.1.06 49 144 153 72 6 26 450

Creació (reversió) (3) 34 (17) - 27 (4) 37
Combinacions de negoci - - 15 - - - 15
Moviments lligats ajustaments patrimoni - - - (33) 4 - (29)
Diferències de conversió (2) - - - - (1) (3)
Altres 16 - (1) - (5) (9) 1

El 31.12.06 60 178 150 39 32 12 471

Creació (reversió) - (55) (11) - (25) (1) (92)
Combinacions de negoci 47 - 65 - - 11 123
Moviments lligats ajustaments patrimoni - - - (6) 5 - (1)
Diferències de conversió (2) - 2 - 1 (2) (1)
Altres (8) - - - (1) 4 (5)

El 31.12.07 97 123 206 33 12 24 495

La reversió de l'impost diferit de passiu per plusvàlues diferides inclou bàsicament l'aplicació de la Llei 12/2007 que

s'ha reconegut com a menor despesa per Impost sobre societats.

La societat Gas Natural SDG, S.A. té oberts a inspecció els exercicis compresos entre els anys 2003 a 2007 pels

impostos que li són d'aplicació. La informació sobre les principals actuacions administratives amb transcendència

fiscal, i la posició de l'entitat per a cada una d'aquestes es detalla a l'apartat de “Litigis i arbitratges” de la Nota 36. 
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Nota 24. Import net de la xifra de negocis

El detall d'aquest epígraf en els comptes de resultats de l'exercici de 2007 i 2006, és el següent:

2007 2006

Vendes de gas 7.699 7.827
Vendes d'electricitat 1.117 1.370
Ingrés accés a xarxes de distribució 617 566
Lloguer d'instal·lacions, manteniment i serveis de gestió 368 337
Serveis de transport 98 115
Altres ingressos i serveis a clients 194 133

Total 10.093 10.348

Nota 25. Altres ingressos

El detall d'aquest epígraf en els comptes de resultats de l'exercici de 2007 i 2006, és el següent: 

2007 2006

Altres ingressos de gestió 65 100
Ingressos d'obres 15 21
Altres 1 3

Total 81 124

Nota 26. Proveïments

El detall d'aquest epígraf en els comptes de resultats de l'exercici de 2007 i 2006, és el següent:

2007 2006

Compres d'energia 6.145 6.872
Servei accés a xarxes de distribució 408 408
Altres compres 189 146
Variació d'existències 5 (8)

Total 6.747 7.418
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Nota 27. Despeses de personal

El detall d'aquest epígraf en els comptes de resultats de l'exercici de 2007 i 2006, és el següent:

2007 2006

Sous i salaris 244 232
Costos Seguretat Social 55 51
Plans d'aportació definida 9 11
Plans de prestació definida 2 2
Treballs realitzats per a l'immobilitzat del grup (47) (46)
Altres 45 27

Total 308 277

El nombre mitjà d'empleats de GAS NATURAL durant l'exercici 2007 ha estat de 6.705, i l'any 2006 de 6.692. 

El 31 de desembre de 2007, GAS NATURAL tenia un total de 6.953 empleats, dels quals 3.818 pertanyen a 

Espanya, 369 a la resta d'Europa, 107 al Magrib, 2.582 a l'Amèrica Llatina i 77 a Puerto Rico.

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,

publicada al BOE de 23 de març de 2007, el nombre d'empleats de GAS NATURAL a l'acabament de l'exercici

2007 distribuït per categories i gèneres és el següent:

Homes Dones Total

Directius 406 86 492
Tècnics 2.917 1.168 4.085
Administratius 463 916 1.379
Operaris 993 4 997

Total 4.779 2.174 6.953

Nota 28. Altres despeses d'explotació

El detall d'aquest epígraf en els comptes de resultats de l'exercici de 2007 i 2006, és el següent:

2007 2006

Reparacions i manteniment 184 174
Publicitat i altres serveis comercials 169 169
Serveis professionals i assegurances 86 126
Impostos locals 88 89
Serveis informàtics 24 22
Arrendaments 34 35
Subministraments 42 38
Altres 274 269

Total 901 922
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Nota 29. Resultat financer net

El detall d'aquest epígraf en els comptes de resultats de l'exercici de 2007 i 2006, és el següent:

2007 2006

Dividends 9 13
Interessos 51 38
Altres 12 20

Total ingressos financers 72 71

Cost del deute financer (223) (265)
Despeses per interessos de pensions (4) (5)
Altres despeses financeres (68) (65)

Total despeses financeres (295) (335)

Diferències de canvi netes (2) (2)
Valoració a mercat derivats financers 1 (1)

- Valoració derivats valor raonable 18 (30)
- Valoració element cobert derivats valor raonable (17) 29

Resultat financer net (224) (267)

Nota 30. Resultats de l'alienació dels actius no corrents

Els resultats per alienació d'actius no corrents de l'exercici 2007 corresponen principalment a la plusvàlua per

la venda de la participació del 9,38% de Naturgas Energía Grupo, S.A. (Nota 8).

Els resultats per alienació d'actius no corrents de l'exercici 2006 corresponen principalment a la plusvàlua 

per la venda de la participació del 7,79% d'Enagás, S.A. i per la venda de la participació del 10% de 

Gas Natural de Alava, S.A. (Nota 8).
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Nota 31. Efectiu generat per les operacions

La composició de l'efectiu generat per les operacions de 2007 i 2006 és la següent:

2007 2006

Benefici de l'exercici 1.056 929
Ajustaments per

Impost sobre els guanys 359 302
Amortització immobilitzat material (Nota 5) 539 493
Amortització immobilitzat immaterial (Nota 6) 112 99
Moviments nets en provisions (Nota 15) 115 69
Moviments nets en prestacions per a empleats (Nota 16) 8 7
Moviments nets en provisions de circulant 42 29
Resultat variacions valor raonable derivats (Nota 29) (1) 1
Resultat alienació actius no corrents (64) (230)
Ingressos financers (Nota 29) (72) (71)
Despeses financeres (Nota 29) 295 335
Participació en el resultat de l'exercici de les associades (Nota 7) (8) (5)
Diferències de canvi netes (Nota 29) 2 2
Ingressos diferits aplicats a resultats (Nota 14) (30) (46)
Altres ajustaments (37) (39)

Canvis en el fons de maniobra (excloent-hi els efectes de canvis en el perímetre
i diferències de conversió)

Existències (3) 31
Deutors comercials i altres comptes a cobrar (232) 245
Creditors comercials i altres comptes a pagar 349 (4)

Efectiu generat per les operacions 2.430 2.147

Nota 32. Combinacions de negocis

Les combinacions de negocis més significatives realitzades l'any 2007 són les següents:

En data 27 de desembre de 2007, GAS NATURAL adquireix a Mèxic el 100% del capital de les societats de

generació elèctrica per cicle combinat Central de Anáhuac S.A. de CV, Central Lomas del Real S.A. de CV, Central

Valle Hermoso S.A. de CV, Central Saltillo S.A. de CV i Central Aguila de Altamira S.A. de CV, la societat Gasoducto

del Río S.A. de CV i les societats Controladora del Golfo S.A. de CV i la Cía Mexicana de Gerencia y Operación S.A.

de CV. Si l'adquisició hagués tingut lloc l'1 de gener del 2007, la contribució a les vendes i al resultat de l'any

hagués estat 627 milions d'euros i 29 milions d'euros, respectivament.

El detall dels actius nets adquirits i el fons de comerç és el següent:

Preu de compra

Efectiu pagat 1.010
Total preu de compra 1.010
Valor raonable dels actius nets adquirits 923

Fons de comerç (Nota 6) 87
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GAS NATURAL ha realitzat la següent assignació provisional del preu de compra per mostrar el valor raonable dels

actius i passius adquirits:

Valor Valor

raonable en llibres

Immobilitzat material 1.030 807
Altres actius financers no corrents 43 43
Actius per impostos diferits 21 21
Altres actius corrents 112 112
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 69 69

Total actius 1.275 1.052

Deute financer no corrent 15 15
Altres passius no corrents 119 119
Passius per impostos diferits 121 59
Altres passius corrents 97 97

Total passius 352 290

Actius nets adquirits 923 762

Preu de compra 1.010

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents en la filial adquirida 69

Efectiu utilitzat en l'adquisició 941

El valor raonable de l'immobilitzat material s'ha determinat en base al valor actual dels fluxos d'efectiu esperats

pels contractes de cessió de capacitat de generació d'energia elèctrica i compravenda d'energia amb la Comissió

Federal d'Electricitat de Mèxic. Aquests contractes tenen una durada de 25 anys a partir de la data d'entrada en

operació comercial de cada una de les plantes.

El fons de comerç és atribuïble a l'alta rendibilitat del negoci adquirit i als beneficis i sinergies que es preveuen que

sorgeixin com a conseqüència de l'adquisició i integració en GAS NATURAL.

En data 17 de desembre de 2007, GAS NATURAL adquireix el 100% del capital social ITAL.ME CO SRL, grup italià

dedicat principalment a la distribució i comercialització de gas que opera en quatre regions del centre i del sud

d'Itàlia. Si l'adquisició hagués tingut lloc l'1 de gener del 2007, la contribució a les vendes de l'any hagués estat de

4 milions d'euros i no hagués representat cap impacte en resultats.

El detall dels actius nets adquirits i el fons de comerç és el següent:

Preu de compra

Efectiu pagat 24
Total preu de compra 24
Valor raonable dels actius nets adquirits 24

Fons de comerç (Nota 6) -
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Els actius i passius derivats de l'adquisició són els següents:

Valor Valor

raonable en llibres

Immobilitzat material 57 53
Altres actius financers corrents 28 28
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 1 1

Total actius 86 82

Deute financer no corrent 8 8
Ingressos diferits 24 24
Altre passiu no corrent 1 1
Provisions 1 1
Passius per impostos diferits 1
Deute financer corrent 1 1
Altres passius corrents 26 26

Total passius 62 61

Actius nets adquirits 24 21

Preu de compra 24

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents en la filial adquirida 1

Efectiu utilitzat en l'adquisició 23

En el mes de febrer de 2007, GAS NATURAL va adquirir el 100% del capital social d'Eastern España S.A.U.,

societat que té com a principal objecte social la investigació i explotació d'hidrocarburs i transport,

emmagatzematge, depuració i venda dels productes extrets. El valor raonable dels actius nets adquirits

d'aquesta societat assoleix els 3 milions d'euros i el preu de compra és de 3 milions d'euros, per tant, no es

genera fons de comerç.

Les combinacions de negocis més significatives realitzades en el 2006 són les següents:

En març de 2006, GAS NATURAL va adquirir el 100% del capital social de Petroleum Oil & Gas España S.A.,

societat que té com a principal objecte social la investigació i explotació d'hidrocarburs i amb caràcter

complementari el transport, emmagatzematge, depuració i venda de productes extrets. El negoci adquirit va

contribuir al grup amb unes vendes de 5 milions d'euros i amb un resultat de 2 milions d'euros per al període

compres entre l'1 de març de 2006 i el i 31 de desembre de 2006. Si l'adquisició hagués tingut lloc l'1 de

gener del 2006, la contribució a les vendes i al resultat de l'any hagués estat 6 milions d'euros i 2 milions

d'euros, respectivament.
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El detall dels actius nets adquirits i el fons de comerç és el següent:

Preu de compra

Efectiu pagat 29
Total preu de compra 29
Valor raonable dels actius nets adquirits 27

Fons de comerç (Nota 6) 2

El fons de comerç es atribuïble a l'alta rendibilitat del negoci adquirit i a les sinergies que es preveuen que

sorgeixin després de l'adquisició de GAS NATURAL.

Els actius i passius derivats de l'adquisició són els següents:

Valor Valor

raonable en llibres

Immobilitzat material 48 16
Altres actius financers no corrents 4 4
Actius per impostos diferits 5 5
Existències 8 2
Altres actius financers corrents 4 4
Efectiu o altres mitjans líquids equivalents 6 6

Total actius 75 37

Deute financer no corrent 6 6
Altre passiu no corrent 11 -
Provisions 10 10
Passius per impostos diferits 15 -
Deute financer corrent 1 1
Altres passius corrents 5 5

Total passius 48 22

Actius nets adquirits 27 15

Preu de compra 29

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents a la filial adquirida 6

Efectiu utilitzat en l'adquisició 23
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Nota 33. Negocis conjunts

El desembre de 2007 i de 2006, GAS NATURAL té les participacions en negocis conjunts següents:

2007 (%) 2006 (%)

UTE Gas Natural Servicios-Dalkia Energía 50,0 50,0
A.E. Hospital Universitari Trias Pujol 50,0 50,0
Sociedad de Tratamientos La Andaya, S.A. 45,0 45,0
Central Térmica La Torrecilla, S.A. 50,0 50,0
Los Castrios, S.A. 33,3 33,3
Desarrollo de Energías Renovables de Navarra, S.A. 50,0 50,0
Desarrollo de Energías Renovables la Rioja, S.A. 36,3 36,3
Molinos del Cidacos, S.A. 50,0 50,0
Molinos de la Rioja, S.A. 33,3 33,3
Molinos de Linares, S.A. 33,3 33,3
Montouto 2000, S.A. 49,0 49,0
Explotaciones Eólicas Sierra de Utrera, S.L. 50,0 50,0
CH4 Energía S.A. de C.V. 50,0 50,0
Transnatural S.R.L. de México 50,0 50,0
EcoEléctrica Holding Ltd y dependientes 50,0 50,0
Repsol-Gas Natural LNG, S.L. 50,0 50,0
El Andalus LNG SPA 32,0 32,0
Gas Natural Vehicular del Norte, Asociación en Participación 51,0 -
Energías Eólicas de Lanzarote,S.A. 50,0 -
Energías Eólicas de Fuerteventura S.A. 50,0 -
Alas Capital & GN, S.A. 40,0 -

L'aportació de les participacions en negocis conjunts d'actius, passius, ingressos i resultats de 

GAS NATURAL és la següent:

El 31.12.07 El 31.12.06

Actius no corrents 462 472
Actius corrents 88 101

Actius 550 573

Passius no corrents 294 337
Passius corrents 118 75

Passius 412 412

Actius nets 138 161

2007 2006

Ingressos 232 244
Despeses 218 228
Beneficis després d'impostos 14 16

No hi ha passius contingents de les participacions en negocis conjunts. En els compromisos s'inclou el

compromís per a la compra de gas per EcoEléctrica LP de 28.764 Gwh el 31 de desembre de 2007 i de

31.161 Gwh el 31 de desembre de 2006.
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De manera addicional, GAS NATURAL participa el 31 de desembre de 2007 en els actius en operacions controlats

conjuntament que detallem tot seguit, pels quals obté ingressos i incorre en despeses d'acord amb el seu

percentatge de participació:

Nom Participació (%) Operador Activitat

Espanya

Boquerón 4,50 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploració i producció 
Casablanca 9,46 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploració i producció 
Barracuda 12,01 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploració i producció
Rodaballo 4,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploració i producció
Chipirón 2,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploració i producció
Romeral 55,00 Petroleum Oil & Gas Espanya, S.A. Exploració i producció
Murcia-Siroco 40,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploració 
Sestao Knutsen 50,00 Repsol Gas Natural LNG, S.L. Transport de gas natural liquat

Algèria

Gassi-Chergui 30,00 Repsol Exploración Argelia, S.A. Exploració 

Nota 34. Informació de les operacions amb parts vinculades

D'acord amb allò que disposa l'article 37 de la Llei 44/2002 de Mesures de Reforma del Sistema Financer, tot

seguit s'especifiquen les operacions realitzades en els exercicis de 2007 i 2006 entre GAS NATURAL i les

persones físiques o jurídiques que hi estan vinculades.

S'entén com a persones vinculades les següents:

- Els accionistes significatius de GAS NATURAL, entenent com a tals, aquells que tenen directa i indirectament

participacions iguals o superiors al 5% així com els accionistes que, sense ser significatius, hagin exercit la

facultat de proposar la designació d'algun membre del Consell d'Administració.

Atenent aquesta definició, les persones vinculades de GAS NATURAL són el Grup Caixa d'Estalvis i Pensions

de Barcelona (Grup “la Caixa”), el Grup Repsol YPF, S. A., el Grup Suez (per a l'exercici 2007), Holding de

Infraestructuras y Servicios Urbanos, S. A. (HISUSA) i Caixa d'Estalvis de Catalunya (Caixa Catalunya).

- Els administradors i directius de la societat i la seva família propera. El terme “administrador” significa 

un membre del Consell d'Administració; “directiu” significa un membre del Comitè de Direcció de 

GAS NATURAL. Les operacions fetes amb els administradors i directius de GAS NATURAL es detallen 

a la Nota 35.

Operacions amb Grup “la Caixa”

- Préstecs. “la Caixa” manté una participació en crèdits sindicats de 29 milions de dòlars USA (20 milions

d'euros), amb venciment 2009. El 31 de desembre de 2006 l'import corresponent a la participació en

crèdits sindicats era de 52 milions d'euros i 29 milions de dòlars USA (22 milions d'euros) amb venciment

entre 2007 i 2009.
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“la Caixa” és el banc mitjancer que coordina el contracte de préstec sindicat, amb la modalitat “Club Deal”, en el

que participa amb 10 milions d'euros. Aquest import correspon tant a data 31 de desembre de 2007 com al 31 de

desembre de 2006.

Programes EMTN i ECP. “la Caixa” és un dels vuit “dealer” del programa de GAS NATURAL d'EMTN (Euro

Medium Term Notes), així com un dels cinc “dealer” en el programa ECP (Euro Commercial Paper). 

L'acreditament d'interessos no pagats corresponents als préstecs assolia 1 milió d'euros el 31 de desembre

de 2007. El 31 de desembre de 2006 aquest import assolia els 3 milions d'euros. Els interessos acreditats

assolien els 7 milions d'euros i 8 milions d'euros el 31 de desembre de 2007 i el 31 de desembre de 2006,

respectivament.

- Línies de crèdit. GAS NATURAL té 231 milions d'euros en línies de crèdit, dels quals, el 31 de desembre de

2007 se n'han disposat 81 milions d'euros. El 31 de desembre de 2006 les línies de crèdit disponibles

assolien 200 milions d'euros, de les quals s'havien disposat 15 milions d'euros. Els interessos acreditats

assoleixen 1 milió d'euros tant el 31 de desembre de 2007 com el 31 de desembre de 2006.

- Contractes de garanties. Les garanties establertes assolien els 73 milions d'euros, amb un límit de 84 milions

d'euros el 31 de desembre de 2007, i a 86 milions d'euros, amb un límit de 98 milions d'euros, el 31 de

desembre de 2006.

GAS NATURAL exerceix com a contragarant en un préstec que “la Caixa” té concedit a Gas Natural BAN. Els

ingressos acreditats obtinguts per aquesta contraprestació assoleixen l' 1 milió d'euros i 2 milions d'euros el 31 de

desembre de 2007 i 31 de desembre de 2006, respectivament.

- Operacions de cobertures. El 31 de desembre de 2007, hi havia cobertures de tipus de canvi que assolien els 404

milions d'euros per a pagaments futurs en divises i 390 milions d'euros per als pagaments d'interessos. Les

cobertures existents el 31 de desembre de 2006 assolien els 689 milions d'euros per a pagaments futurs en

divises i 405 milions d'euros per a pagaments d'interessos.

Durant l'any 2007, el total de contractacions de cobertures de tipus de canvi va assolir els 2.585 milions d'euros.

Durant l'any 2006, el total de contractacions de cobertures de tipus de canvi va assolir els 2.286 milions d'euros. 

- Comptes bancaris i inversions financeres. El 31 de desembre de 2007 els comptes bancaris i inversions

financeres assolien els 111 milions d'euros, i el 31 de desembre de 2006 els 43 milions d'euros. Els interessos

acreditats sota aquesta partida el 31 de desembre de 2007 assolien els 8 milions d'euros i el 31 de desembre de

2006 els 3 milions d'euros.

- Plans de pensions i assegurances del personal. Els imports pagats el 31 de desembre de 2007 per l'aportació a

plans de pensions i assegurances relacionades amb el personal assoleixen els 2 milions d'euros,i s'han rescatat

primes per 9 milions d'euros. En l'exercici 2006, l'import pagat assolia els 8 milions d'euros.

- Altres serveis. El servei prestat per GAS NATURAL per la gestió de cobrament de rebuts per a les operacions de

finançament d'instal·lacions de gas va assolir els 1 milions d'euros, el 31 de desembre de 2007 i els 2 milions

d'euros el 31 de desembre de 2006.
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L'import de comissions i altres serveis prestats per “la Caixa” tant el 31 de desembre de 2007 com el 31 de

desembre de 2006 assolia els 7 milions d'euros.

- Dividends. Els dividends pagats el 31 de desembre de 2007 van assolir els 145 milions d'euros i el 31 de

desembre de 2006, els 124 milions d'euros.

Operacions amb Grup Repsol YPF

- Compres i vendes. Les adquisicions de gas natural, gas natural liquat, materials i serveis diversos van assolir els

859 milions d'euros i 844 milions d'euros el 31 de desembre de 2007 i el 31 de desembre de 2006,

respectivament. 

Les vendes de gas natural, gas liquat, electricitat i serveis diversos van assolir els 374 milions i 237 milions d'euros

el 31 de desembre de 2007 i 31 de desembre de 2006, respectivament.

- GAS NATURAL i Repsol YPF gestionen conjuntament els negocis de midstream a través de la societat participada

a un 50% Repsol-Gas Natural LNG, S.L.

El novembre de 2007 s'ha incorporat a la flota existent un nou metaner, el Sestao-Knutsen, de 138.000 m3 de

capacitat a través d'un contracte de time-charter conjuntament per Repsol YPF (50%) i GAS NATURAL (50%). 

- Acord per a l'exploració i desenvolupament conjunt d'un projecte integrat gasista a Angola. 

- Altres. S'ha procedit a la renovació del programa de Reassegurança amb un grup d'asseguradores en el que

Repsol YPF participa fins a un 30%. L'import acreditat el 31 de desembre de 2007 d'aquesta i altres operacions

addicionals de reassegurança corresponent al 30% assolia els 6 milions d'euros. El 31 de desembre de 2006

l'import assolia els 5 milions d'euros.

- Dividends. Els dividends pagats el 31 de desembre de 2007 van assolir els 135 milions d'euros. El 31 de

desembre de 2006 l'import assolia els 116 milions d'euros.

Operacions amb Grup Suez

- Compres i vendes. Les adquisicions de gas natural, subministraments, materials i serveis diversos assolien els

100 milions d'euros el 31 de desembre de 2007.

- Les vendes de gas natural i serveis diversos van assolir els 683 milions d'euros el 31 de desembre de 2007.

- Dividends. Els dividends pagats el 31 de desembre de 2007 van assolir els 14 milions d'euros.

Operacions amb Caixa d'Estalvis de Catalunya

- Línies de crèdit. GAS NATURAL té 30 milions d'euros en línies de crèdit, dels quals, el 31 de desembre de

2007 se n'han disposat 23 milions d'euros. Aquest mateix concepte, relatiu a desembre de 2006 representa

uns imports de 30 milions d'euros en línies de crèdit de les quals se n'havia disposat 1 milions d'euros. 
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- Contractes de garanties. Les garanties establertes assolien els 28 milions d'euros, amb un límit de 60 milions

d'euros, tant el 31 de desembre de 2007 com el 31 de desembre de 2006.

- Operacions de cobertures. El 31 de desembre de 2007, les cobertures de pagaments d'interessos assolien els 12

milions d'euros. El 31 de desembre de 2006, hi havia cobertures de pagaments d'interessos que assolien els 14

milions d'euros

Durant l'any 2007, el total de contractacions de cobertures de tipus de canvi va assolir els 6 milions d'euros.

Aquestes cobertures s'han liquit durant l'exercici. 

- Altres. Caixa Catalunya participa en una transacció de leasing per 2 milions d'euros que venç l'any 2008.

L'import dels interessos acreditats per comptes bancaris el 31 de desembre de 2007 va assolir els 2 milions

d'euros.

- Dividends. Els dividends pagats el 31 de desembre de 2007 assolien els 13 milions d'euros. El 31 de desembre

de 2006 l'import pagat assolia els 11 milions d'euros.

Operacions amb HISUSA

HISUSA es una companyia participada en un 51% pel Grup Suez i en un 49% pel Grup “la Caixa”.

- Dividends. Els dividends pagats el 31 de desembre de 2007 assoleixen els 22 milions d'euros. El 31 de desembre

de 2006 l'import assolia els 20 milions d'euros.

Nota 35. Informació sobre membres del Consell d'Administració 
i Comitè de Direcció

Retribucions als membres del Consell d'Administració 

Durant l'exercici de 2007, l'import acreditat pels membres del Consell d'Administració de Gas Natural SDG, S.A.

assoleix els 5.812 milers d'euros (4.881 milers d'euros en l'exercici de 2006), que comprenen tant les quantitats

atribuïdes per la seva pertinença al Consell d'Administració i a les diferents comissions seves, com les

corresponents, si s'escau, a les relacions de tipus laboral o responsabilitats directes que poguessin tenir a

diferents nivells executius.
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L'import acreditat durant l'exercici 2007 pels membres del Consell d'Administració de Gas Natural SDG, S.A. per

la seva pertinença al Consell d'Administració, la Comissió Executiva, Comissió d'Auditoria i Control (CAiC),

Comissió de Nomenaments i Retribucions (CNiR) i Comissió d'Estratègia, Inversions i Competència (CEIiC) va

assolir els 4.093 milers d'euros 3.753 milers d'euros en l'exercici 2006), d'acord amb el detall següent:

Retribucions (en milers d’euros)

Comisió 

Càrrec Consell Executiva CAiC CNiR CEIiC Total

Sr. Salvador Gabarró Serra President 550 550 - - - 1.100
Sr. Antonio Brufau Niubó Vicepresident 127 126 - 12 - 265
Sr. Rafael Villaseca Marco Conseller delegat 127 126 - - - 253
Sr. José Vilarasau Salat Vocal 127 - - - - 127
Sr. Enrique Alcántara-García
Irazoqui Vocal 127 - - - - 127
Sr. José Luis Jové Vintró Vocal 127 126 6 - - 259
Sr. Carlos Kinder Espinosa Vocal 127 126 - - 2 255
Sr. Nemesio Fernández-Cuesta
Luca de Tena (2) Vocal 69 - - - - 69
Sr. Enrique Locutura Rupérez (3) Vocal 58 - - - - 58
Sr. Guzmán Solana Gómez (2) Vocal 69 69 6 - - 144
Sr. Demetrio Carceller Arce (3) Vocal 58 57 - - - 115
Sr. Fernando Ramírez Mazarredo Vocal 127 - 12 - - 139
Caixa d'Estalvis de Catalunya (1) Vocal 127 - - - - 127
Sr. Carlos Losada Marrodán Vocal 127 126 - - 2 255
Sr. Santiago Cobo Cobo Vocal 127 126 - - 2 255
Sr. Emiliano López Achurra Vocal 127 - - - - 127
Sr. Miguel Valls Maseda Vocal 127 - 12 12 - 151
Sr. Jaime Vega de Seoane
Azpilicueta Vocal 127 - - - - 127
Sr. José Arcas Romeu Vocal 127 - - 12 - 139

2.582 1.432 36 36 6 4.092

(1) Representada pel Sr. José María Loza Xuriach
(2) Baixa en el càrrec des del 29.06.07
(3) Nomenament en data 29.06.07

A la sessió de data 23 de febrer de 2007, el Consell d'Administració va adoptar la supressió de la Comissió

d'Estratègia, Inversions i Competència (CEIyC). Les funcions d'aquesta comissió han estat assumides per la

Comissió Executiva.

Els membres del Consell d'Administració de la Societat no han percebut cap remuneració en concepte de

participació en beneficis o primes. Tampoc no han rebut accions ni opcions sobre accions durant l'exercici, ni

han exercit opcions ni tenen opcions pendents d'exercitar.

L'import de la remuneració per tots els conceptes acreditats en l'exercici 2007, corresponent als membres del

Consell d'Administració durant el període que han tingut relacions de tipus laboral o exercint responsabilitats

executives en el Grup, assoleix els 1.720 milers d'euros (1.128 milers d'euros en l'exercici 2006). Aquest import

inclou les aportacions a plans de pensions i primes d'assegurances. L'import total acumulat per prestacions de

pensió, jubilació o similars, assoleix els 312 milers d'euros.

El contracte del conseller delegat conté una clàusula que estableix una indemnització per acomiadament que

triplica la compensació anual prevista per als supòsits d'extinció de la relació laboral i una indemnització d'un

any de retribució pel pacte de no-competència postcontractual per un període d'un any.
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L'import de les retribucions acreditades en l'exercici 2007 pels membres del Consell d'Administració de

GAS NATURAL, per la seva pertinença als òrgans d'administració d'altres societats del grup participades,

assoleixen els 77 milers d'euros l'any 2007 i 82 milers d'euros l'any 2006.

Operacions amb administradors

D'acord amb allò que disposa la Llei 26/2003, de 17 de juliol, s'inclouen tot seguit les comunicacions dels

administradors en relació amb les participacions que tenen en societats amb el mateix, anàleg o

complementari gènere d'activitat que la Societat el 31 de desembre de 2007, així com els càrrecs o les

funcions que hi exerceixen:

Nombre d'accions i percentatge a:

Administradors i càrrecs en altres 

entitats amb anàloga o Càrrec a 

complementària activitat Gas Natural SDG Gas Natural Enagás Repsol YPF Endesa Iberdrola

Sr. Salvador Gabarró Serra President - 10 (0,000) - - 10.350 (0,001)
Vocal Consell Administració 
d'Enagás, S.A. 
Vicepresident de “la Caixa”
Conseller de Criteria
CaixaCorp, S.A.

Sr. Antonio Brufau Niubó Vicepresident 32.306 (0,007) - 205.621 (0,017) - -
President executiu de
Repsol YPF, S.A. 
President de YPF, S.A.

Sr. Rafael Villaseca Marco Conseller 1.000 (0,000) 356 (0,000) 646 (0,000) 859 (0,000) 2.544 (0,000)
Vicepresident de Repsol-Gas
Natural LNG, S.L.
President de Gas Natural
Aprovisionamientos SDG, S.A.

Sr. José Vilarasau Salat Vocal 90 (0,000) - - - -
Sr. Santiago Cobo Cobo Vocal - - - - -
Sr. Carlos Losada Marrodán Vocal - - - - -
Sr. Fernando Ramírez Mazarredo Vocal 200 (0,000) - 200 (0,000) - -

Director general
Econòmic-Financer
de Repsol YPF, S.A.

Sr. Carlos Kinder Espinosa Vocal 100 (0,000) - - - -
Sr. Enrique Alcántara-García Irazoqui Vocal 3.834 (0,001) - - - -
Caixa d'Estalvis de Catalunya Vocal 13.550.000 (3,03) - 19.868.984 (1,627) - -
Sr. Emiliano López Achurra Vocal - - - - -
Sr. Miguel Valls Maseda Vocal 2.000 (0,000) - - - -
Sr. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta Vocal - - - - -
Sr. José Arcas Romeu Vocal 415 (0,000) - - - 5.226 (0,001)
Sr. José Luis Jové Vintró Vocal 100 (0,000) - - - 3.497 (0,000)
Sr. Demetrio Carceller Arce Vocal 1.000 (0,000) - - - -
Sr. Enrique Locutura Rupérez Vocal 4.134 (0,001) - 3.719 (0,000) - -

Director General GNL de Repsol YPF, S.A.
President de Repsol - Gas Natural LNG, S.L.
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En relació amb l'abast de la informació exigida per l'article 127 ter, apartat 4, del Text Refós de la Llei de

Societats Anònimes, s'informa l'any 2007 tant de la participació en el capital que posseeixen els

Administradors en societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat, directament o indirecta,

com en societats que apleguin les mateixes característiques, siguin aquestes del grup, associades o que no

tinguin cap vinculació.

Els administradors de la Societat no han dut a terme durant els exercicis 2007 i 2006, operacions alienes al

tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat amb la Societat o amb les

societats del Grup.

Retribució al Comitè de Direcció

La remuneració total pagada en l'exercici de 2007 al Comitè de Direcció, excloent-hi la del conseller delegat

que s'inclou a l'apartat de retribucions als membres del Consell d'Administració, va assolir els 4.885 milers

d'euros (3.025 milers d'euros corresponents a l'exercici 2006), que inclouen 4 milers d'euros per la pertinença

a Consells d'Administració d'altres societats participades i 108 milers d'euros representen aportacions a plans

de pensió i primes d'assegurances. L'import total acumulat per prestacions de pensió, jubilació o similars,

assoleix els 5.035 milers d'euros (3.871 milers d'euros l'any 2006).

Els contractes subscrits amb els membres del Comitè de Direcció tenen clàusules d’indemnització, que

donen dret a rebre per part dels beneficiaris, en el cas d'extinció de la relació laboral per acomiadament

declarat improcedent, un import que varia entre un mínim d' 1 i un màxim de cinc anualitats i una

indemnització, per no competència post-contractual per a un període de dos anys, acordada amb cada un

d'ells en funció de la seva permanència en l'empresa. El 31 de desembre de 2007 el nombre de beneficiaris

assolia els vuit.

El cost de les indemnitzacions totals percebudes pels membres del Comitè de Direcció que han cessat en les

seves funcions en l'exercici 2007, assoleix els 4.647 milers d'euros (3.648 milers d'euros l'any 2006).

Nota 36. Compromisos i passius contingents

Garanties

El 31 de desembre de 2007, GAS NATURAL ha demanat avals a entitats financeres per un import de 742

milions d'euros el 31 de desembre de 2007, corresponents a litigis en curs i transaccions comercials de

companyies del Grup. GAS NATURAL estima que els passius no previstos el 31 de desembre de 2007, si hi

fossin, que es poguessin originar pels avals prestats, no serien significatius.
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Compromisos contractuals

La taula següent presenta els nostres compromisos contractuals el 31 de desembre de 2007: 

El 31 de desembre de 2007

Obligacions contractuals Total 2008 2009 2010 2011 2012 i següents

Obligacions per arrendaments financers (1) 792 36 36 36 36 36 612
Obligacions per arrendaments operatius (2) 321 56 49 34 35 59 88
Obligacions per compres de gas natural (3) 58.363 4.865 4.067 4.022 3.955 3.729 37.725
Obligacions per transport de gas natural (4) 1.131 129 107 105 106 72 612
Obligacions per vendes de gas natural (5) 5.642 1.319 707 440 341 344 2.491
Cessió capacitat cicles combinats (6) 2.837 183 191 183 165 169 1.946
Compromisos d'inversió (7) 376 196 118 62 - - -
Altres passius (8) 53 11 10 14 10 4 4

Total obligacions contractuals 69.515 6.795 5.285 4.896 4.648 4.413 43.478

(1) Mostra els pagaments previstos d'arrendament financer per als tres vaixells criogènics per al transport de gas natural liquat.
(2) Mostra els pagaments previstos d'arrendament per als sis vaixells criogènics per al transport de gas natural liquat actualment operatius i el lloguer
de l'edifici “Torre del Gas” propietat de Torre Marenostrum, S.L. per al qual GAS NATURAL té un contracte d'arrendament operatiu sense opció de
compra per un període de deu anys a partir de març de 2006, prorrogable a valor de mercat per períodes successius de tres anys, amb caràcter
potestatiu de GAS NATURAL i amb caràcter obligatori per a Torre Marenostrum, S.L.
(3) Mostra els compromisos a llarg termini per comprar gas natural sota els contractes de subministrament de gas denominats “take or pay”. Normalment
aquests contractes tenen un termini de 20 a 25 anys, una quantitat mínima de gas a comprar i mecanismes de revisió de preus indexats a preus
internacionals de gas natural i preus regulats de gas natural en els països de destinació. Els compromisos segons aquests contractes s'han calculat en
base als preus de gas natural el 31 de desembre de 2007.
(4) Mostra els compromisos a llarg termini per comprar capacitat de transport de gas calculat en base als preus de 31 de desembre de 2007.
(5) Mostra el compromís de venda de gas natural. El compromisos segons aquests contractes s'han calculat en base als preus de gas natural el 31 de
desembre de 2007.
(6) Mostra els compromisos segons els contractes subscrits de cessió de capacitat de generació elèctrica a Méxic i Puerto Rico. Els compromisos segons
aquests contractes s'han calculat en base als preus el 31 de desembre 2007.
(7) Mostra bàsicament els compromisos per pagaments en virtut dels contractes claus en mà per a la construcció de les plantes de generació de cicle
combinat a Màlaga (amb una capacitat de 400 MW) i al Port de Barcelona (amb una capacitat de 850 MW).
(8) Mostra els compromisos per la recompra d'accions preferents de la societat Buenergía Gas & Power Ltd. (veure nota 20).

Litigis i arbitratges

A la data de formulació d'aquests comptes anuals consolidats els principals litigis o arbitratges en los quals

GAS NATURAL és part són els següents: 

Contracte de subministrament amb Atlantic

Les companya Atlantic LNG 2/3 de Trinidad i Tobago ha informat a GAS NATURAL sobre la iniciació d'un

procediment d'arbitratge en el que es discuteix l'aplicació de les clàusules de revisió de preus contingudes

en els contractes de subministrament subscrits amb aquesta companyia. El procés arbitral està en la seva

fase inicial. 

Contracte de subministrament amb Sonatrach

Després d'un intercanvi de correspondència amb Sonatrach respecte a determinades diferències en la

interpretació d'algunes clàusules dels contractes de subministrament, Sonatrach ha presentat una demanda

d'arbitratge per tractar de modificar els contractes i en especial la seva fórmula de preus. GAS NATURAL s'ha

oposat a la demanda i ha anunciat una reconvenció per instar la rebaixa del preu.

Projecte Gassi Touil

Sonatrach ha iniciat un procediment arbitral internacional en relació amb el projecte integrat Gassi Touil

sol·licitant que es declari adequada la resolució del seu contracte amb GAS NATURAL i Repsol YPF. Les tres

companyies han anunciat que reclamaran una indemnització, que ara com ara no han quantificat. El tribunal
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arbitral ha acordat les condicions del traspàs provisional de les activitats a Sonatrach com fou sol·licitat

per les tres empreses, sotmetent les seves conseqüències econòmiques al laude de fons. La inversió

acumulada en el projecte Gassi Touil, que figura en altre immobilitzat, assoleix els 143 milions d'euros,

import net dels costos d'exploració ja amortitzats per 11 milions d'euros. El resultat final del procediment

s'estima que no tindrà cap impacte negatiu significatiu en aquests comptes anuals.

Contracte de subministrament amb Endesa

En data 13 de setembre de 2006 Endesa va presentar una sol·licitud d'iniciació d'arbitratge per una

divergència sobre una qüestió relativa al contracte de subministrament de gas de data 14 d'octubre de

1998. El dia 10 d'octubre de 2006 GAS NATURAL va presentar una altra sol·licitud d'iniciació d'arbitratge

relativa al mateix contracte el procés arbitral està en la seva fase inicial.

Arbitratge amb Tejas Gas de Toluca de R.L. de C.V.:

Tejas Gas de Toluca S. de R.L. de C.V. (Tejas Gas) va presentar un arbitratge contra Gas Natural México,

S.A. de C.V. i PEMEX a les quals presta el servei de transport a la zona de Toluca reclamant el pagament

de les diferències que se li deuen segons la seva interpretació dels contractes. La quantitat reclamada no

està completament detallada en l'escrit d'interposició ja que es refereix a diferències que es produeixen

mes a mes, l'import net acumulat de les quals s'estima, el 31 de desembre de 2007, en 83 milions de

pesos. El procediment continua els seu tràmit i s'estima probable una resolució favorable.

Compromisos d'inversió i cobertura de clients a Mèxic

En compliment de les condicions de les licitacions en els permisos de distribució per a les zones

geogràfiques de Toluca, Districte Federal, Bajío i Bajío Norte GAS NATURAL va presentar garanties per un

import de 23 milions de dòlars USA per a assegurar els compromisos de cobertura de clients i la inversió

que a la data d'acabament del període inicial no es van poder complir, en particular, pel que fa a la

cobertura de clients, per causes de força major, entre aquestes, al retard en la construcció de les

infraestructures de transport a construir per part de tercers així com per les dificultats en l'obtenció de les

llicències municipals per realitzar les obres de canalització del gas. GAS NATURAL ha presentat davant

dels tribunals federals els recursos corresponents al·legant la força major i ha obtingut la suspensió

definitiva de l'execució de les garanties fins a l'acabament dels procediments.

Reclamacions fiscals a Espanya

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha anat fent diferents processos d'inspecció a 

GAS NATURAL pel que fa als exercicis fiscals 1990 a 2002,en particular sobre l'Impost de Societats,

l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost sobre el Valor Afegit. En aquest sentit, en data 4

d'abril de 2006 es van signar actes d'inspecció corresponents a l'Impost sobre Societats (períodes 1999 a

2002) del Grup Fiscal 59/93 i de l'Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre la Renda de les Persones

Físiques (períodes 2001 i 2002) de Gas Natural SDG, S.A. Les actes van ser signades en conformitat,

excepte en allò relatiu a les Deduccions per Activitats d’Exportació, per import de 189 milions d'euros,

que van ser signades en disconformitat, essent recorregudes per la societat davant de les instàncies

corresponents.

En relació amb anteriors actuacions inspectores, els resultats de les quals van concloure amb la firma

d'actes en disconformitat, actualment hi ha en diferents fases processals (Tribunal Suprem, Audiència

Nacional i Tribunal Econòmic-Administratiu Central). Dels resultats obtinguts en aquests tribunals cal

destacar l'important nombre d'estimacions aconseguides relatives a les propostes fiscals fetes per la
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inspecció. GAS NATURAL estima que el resultat final d'aquestes reclamacions no portarà associat un

impacte significatiu als seus comptes anuals.

Reclamacions fiscals a l'Argentina

Les autoritats fiscals argentines han realitzat diferents reclamacions fiscals l'import de les quals, incloent els

interessos, assoleixen els 207 milions de pesos argentins en relació amb el tractament fiscal dels guanys de

capital en el període comprès entre 1993 i 2001, derivades de la transmissió de xarxes de distribució per part

de tercers a Gas Natural BAN, S.A. Totes les reclamacions han estat impugnades i s'estima obtenir un resultat

positiu d'aquestes impugnacions. Així la Cambra Nacional d’Apel·lacions va dictar, en el present exercici 2007,

una sentència per la període 1993-1997 per la qual ordena deixar sense efecte la Resolució Determinativa

d'Ofici per la qual l'Administració Federal d'Ingressos Públics (AFIP) va reclamar l'impost suposadament

pendent, confirmant a més la no aplicació de multes. La sentència de la cambra ha estat apel·lada davant la

Cort Suprema de Justícia.

Reclamacions fiscals al Brasil

El setembre de 2005 la societat CEG (Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, S.A.) va conèixer la

decisió emesa per la delegació d'Ingressos Federals de l'Administració Tributària de Rio de Janeiro, que va

deixar sense efecte el reconeixement dels crèdits per les contribucions sobre vendes PIS i COFINS pagades

en anys anteriors que havia admès prèviament per un valor nominal de 83 milions de reales. La companyia va

presentar els recursos necessaris para aconseguir l'anul·lació de l'esmentada decisió. El març de 2007, la

companyia va perdre la causa en la instància administrativa i immediatament va apel·lar la sentència a la

instància judicial seguint els tràmits legals. Els assessors legals de la companyia estimen com a remota la

probabilitat de pèrdua d'aquesta acció judicial, raó per la qual no fou constituïda cap provisió per aquest procés

i l'import total actualitzat de la qual el 31 de desembre de 2007 assoleix els 240 milions de reales.

Expedients sancionadors oberts per les autoritats de Defensa de la Competència

El Servei de Defensa de la Competència ha obert expedients sancionadors a GAS NATURAL per possible

infracció de la normativa de competència. GAS NATURAL considera que la seva resolució, tot i que pot ser

desfavorable, no afectaria de manera adversa l'activitat o situació financera.

Diferències en el contracte de subministrament amb Petrobras

Petrobras ha reclamat a Companhia Distribuidora de Gás do Río de Janeiro, S.A. un major preu per les

quantitats subministrades que excedeixen d'un determinat volum; GAS NATURAL ha iniciat una demanda

arbitral per tal que un tercer es pronunciï sobre aquesta pretensió. El procés es troba en la seva fase inicial. 

GAS NATURAL considera que les provisions registrades en aquests comptes anuals consolidats cobreixen

adequadament els riscos descrits en aquesta Nota, per la qual cosa no espera que se'n desprenguin passius

addicionals als registrats. 

Nota 37. Honoraris auditoria

Els honoraris acreditats durant l'exercici 2007 per PricewaterhouseCoopers per serveis d'auditoria de comptes

i altres serveis prestats a GAS NATURAL relacionats amb l'auditoria, van assolir els 1.855 milers d'euros

(3.067 milers d'euros l'exercici 2006).
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Així mateix, els honoraris acreditats durant l'exercici 2007 per altres serveis prestats a GAS NATURAL per

altres societats que fan servir la marca PricewaterhouseCoopers van assolir els 1.310 milers d'euros (856

milers d'euros l'exercici 2006).

Nota 38. Medi ambient 

Actuacions mediambientals

Al llarg de 2007, GAS NATURAL ha continuat treballant activament en l'adopció de mesures per respondre a la

creixent demanda d'energia de la nostra societat realitzant importants esforços per fer compatible el

desenvolupament energètic amb la protecció del medi ambient, consolidant en el temps els seu projecte

global de sostenibilitat. 

Para afermar els seus objectius i garantir la protecció del medi ambient i la preservació de la biodiversitat, GAS

NATURAL incorpora a la seva política empresarial accions concretes que passen per un control rigorós de totes

les seves activitats i operacions d'exploració, emmagatzematge, transport, distribució de gas i generació

d'electricitat, a més d'altres associades a les seves instal·lacions i centres de treball.

En aquest sentit, GAS NATURAL aposta per la generació elèctrica, utilitzant el gas natural com a energia

primària amb l'aplicació de tecnologies més eficients, com les centrals de cicle combinat o les plantes de

cogeneració, que permeten no tan sols mantenir uns rendiments elevats, sinó també minimitzar la generació

d'emissions de CO2. Addicionalment, estén la generació elèctrica procedent de fonts d'energia renovables

mitjançant l'ampliació de la seva potència eòlica. A l'actualitat GAS NATURAL és un dels principals operadors

de cicle combinat del món amb 6.474 MW. 

La renovació de xarxes i l'ús de materials de darrera generació, continua sent una important activitat de

millora que es fa anualment per minimitzar el nivell d'emissions de metà a l'atmosfera ha suposat una millora

en el nivell d'emissions de metà a l'atmosfera. En aquest sentit , com a continuació de l'informe anomenat

“Avaluació de les emissions de metà al sistema de distribució espanyol” durant l'any 2007 s'han fet proves de

camp a Monterrey (Mèxic) amb la finalitat de millorar i actualitzar el mètode de càlcul emprat per determinar

les nostres emissions de metà a l'atmosfera, tenint en compte les singularitats i característiques de les

xarxes i les pressions de subministrament a cada un dels països on GAS NATURAL és present.

Addicionalment a aquestes actuacions, se n'han dut a terme altres para potenciar la incorporació del gas

natural a les flotes de vehicles i millorar la qualitat de l'aire de les ciutats i el seu entorn metropolità. Des de

fa ja temps, GAS NATURAL va realitzant estudis i propostes per al desenvolupament del gas natural

vehicular (GNV) i accions de promoció i formació sobre l'ús d'aquest combustible alternatiu. Tot i que a

l'Amèrica Llatina l'ús d'aquest combustible és en una fase més desenvolupada, a Espanya, no obstant, el

seu ús no hi és tan estès. Així, des de Gas Natural Soluciones, S.A. s'ha desenvolupat un nou producte, “gn

auto”, com una alternativa energètica per a l'automoció convertint d'aquesta manera la companyia en pionera

i en l'única subministradora d'aquest tipus de combustible al país. En aquesta línia d'actuació, el novembre

de 2007, es va presentar públicament l'estudi de detall realitzat, amb l'ajut del Centre Nacional de

Supercomputació “Mare Nostrum” de la Universitat Politècnica de Catalunya, que demostra que la

substitució per gas natural del 10% de les flotes captives de vehicles diesel i gasolina, que circulen pels

nuclis urbans de Madrid i Barcelona, permetria garantir que les concentracions d'òxid de nitrogen, monòxid
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de carboni i partícules sòlides volàtils es situaran per sota dels llindars recomanats per l'Organització

Mundial de la Salut (OMS) amb la intensitat de trànsit actual. 

Per potenciar el foment de l'estalvi d'energia i consolidar el control en temps real dels consums de gas,

electricitat i aigua, durant l'any 2007, van estar totalment operatius els sistemes de telemesura d'aquests

consums en 36 centres de treball. Aquest sistema de monitorització de consums en permet una gestió

personalitzada per mantenir el valor en els paràmetres predefinits. La intranet de GAS NATURAL ofereix

informació sobre temperatures i despesa energètica en temps real, així com els valors històrics de cada centre.

D'altra banda, la introducció de successives i importants millores en el control de la informació sobre els

residus va permetre conèixer de forma més exhaustiva les seves dades de generació en les activitats de

distribució, centrals de cicle combinat, plantes de cogeneració i en els parcs eòlics. A més s'ha ampliat

l'extensió de la segregació i gestió de residus plàstics als centres de treball de menors dimensions i a aquells

que disposin d'una gestió municipal pròxima.

El compromís de GAS NATURAL amb el medi ambient ha conduït a l'estudi de noves solucions que permetin

d'integrar les energies renovables amb el gas natural de la manera més eficient entre les quals destaquen les

iniciatives següents: 

- Incorporació i explotació comercial d'una nova central de cicle combinat de 800 MW a La Plana del Vent

(Tarragona).

- Projecte SPHERA, emmarcat dins del programa CENIT del Ministeri d'Indústria, pretén fomentar la

cooperació estable publico-privada en investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i), en àrees

d'importància estratègica per a l'economia promovent la creació de consorcis estratègics nacionals

d'investigació tècnica (CENIT). Té un clar caràcter de projecte integrat d'investigació industrial estratègica,

de gran dimensió i llarg abast científico-tècnic en l'àrea de desenvolupament tecnològic de l'hidrógen i

pretén, a través de la investigació industrial en diferents tecnologies relacionades amb les àrees de

producció, emmagatzematge, distribució i utilització plantejar una proposta integrada que abasti tota la

cadena de valor d'aquest vector energètic, i que ens permeti adquirir una posició el més avantatjosa

possible en el moment en què hi hagi un marc legal i econòmic que situï l'hidrogen com un element més

del mapa energètic mundial. 

- Instal·lació experimental de producció i emmagatzematge d'hidrogen al parc eòlic de Sotavento. Aquesta

instal·lació, la primera a Europa, produeix hidrogen a partir de l'energia elèctrica excedentària del parc. 

Els compromisos ambientals de GAS NATURAL no solament tenen repercussió en les societats que el

conformen, sinó que el seu abast també es fa extensiu a tots els grups d'interès de la cadena de valor de la

companyia.

En aquest sentit, en les relacions amb contractistes o empreses col·laboradores externes, els empleats del

Grup transmeten els principis que emanen de la seva política de gestió ambiental, i exigeixen el compliment

dels procediments i requisits ambientals que poguessin ser d'aplicació.
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Addicionalment GAS NATURAL també involucra els seus clients en l'ús responsable de l'energia, mitjançant la

realització d'activitats de patrocini i campanyes i jornades mediambientals de formació i divulgació per

incrementar la sensibilització en el respecte al medi ambient.

Totes aquestes actuacions mediambientals realitzades en l'exercici 2007 han assolit unes inversions totals de

26 milions d'euros, xifra que representa unes inversions i amortitzacions acumulades incloses en l'actiu del

balanç de situació de 369 milions d'euros i 99 milions d’euros, respectivament.

A més s'han realitzat activitats de patrocini, formació i divulgació mediambiental.

Les possibles contingències, indemnitzacions i altres riscos de caràcter mediambiental en els que pogués

incórrer GAS NATURAL estan adequadament coberts amb les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil

que té subscrites.

Emissions

El Consell de Ministres va aprovar, en data 21 de gener de 2005, l'assignació individualitzada definitiva de drets

d'emissió de gasos d'efecte hivernacle per al període 2005-2007, amb un resultat final per a GAS NATURAL

d'una assignació en milers de tones de CO2, distribuïdes anualment per als anys 2005, 2006 i 2007, següent:

(mtCO2) 2005 2006 2007

Drets d'emissió assignats 3.592 4.168 5.675

Els consums de drets d'emissió durant l'exercici 2007 van assolir els 5.754 milers de tones.

La Societat ha realitzat les adquisicions necessàries per cobrir el dèficit de drets de CO2.

El Consell de Ministres va aprovar, amb data 14 de novembre de 2007, l'assignació individual de drets de

emissió de gasos d'efecte hivernacle per al període 2008-2012, resultant per al Grup GAS NATURAL una

assignació de 14,2 milions de tones de CO2, segons el detall següent:

(mtCO2) 2008 2009 2010 2011 2012

Drets d'emissió assignats 2.884 2.829 2.829 2.829 2.829

GAS NATURAL ha continuat realitzant aportacions al Community Development Carbon Fund, un fons depenent

del Banc Mundial que treballa en projectes vinculats amb el desenvolupament dels processos productius,

l'educació i la salut de les poblacions més desafavorides i en l'Spanish Carbon Found promogut pel Ministeri

Espanyol de Medi Ambient. A més, GAS NATURAL participa en el Multilateral Carbon Credit Fund. A finals de

2007, el Grup Gas Natural tenia en desenvolupament deu projectes de MDL, en diferents fases d'execució i

75.567 drets d'emissió reconeguts per Nacions Unides per projectes MDL (Sombrilla i Quimvale).
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- Estudi de l'aprofitament de biogàs procedent de dipòsits de residus sòlids urbans. En concret,

l'aprofitament energètic del biogàs a aproximadament 250.000 MWh PCI/any a l'abocador de Doña Juana

(Bogotá), la instal·lació d'aquest tipus més gran a l'Amèrica Llatina, amb dos milions de tones de residus

anuals dipositats. 

- Projecte de Mecanismes de Desenvolupament Net (MDN) Sombrilla, de substitució de fuel-oil per gas

natural en forns, calderes, cambres d'assecatge i altres equipaments de vuit plantes industrials localitzades

a Bogotà (Colòmbia). Projecte MDL Quimvale per a la substitució de fueloil per gas natural a la caldera

d'assecatge d'una indústria de carbonat càlcic a Rio de Janeiro (Brasil), així com nous projectes MDL per al

2008 basats en la implantació de sistemes de cogeneració, de reducció de fuites a les xarxes de gas i en la

substitució de combustibles per altres menys intensius en carboni. 

Nota 39. Esdeveniments posteriors al tancament

En data 25 de gener de 2008 el Consell d'Administració de Gas Natural SDG, S.A. va aprovar el nomenament del

Sr. Juan Maria Nin Génova i el Sr. Francisco Reynés Massanet com a consellers dominicals, a proposta de

Criteria CaixaCorp, en substitució del Sr. José Vilarasau Salat i del Sr. José Luis Jové Vintró.

Així mateix, el Sr. Francisco Reynes és membre de la Comissió Executiva i Comissió d'Auditoria i Control del

Consell d'Administració.

D'acord amb allò que disposa la Llei 26/2003, de 17 de juliol, tot seguit s'inclouen les comunicacions dels nous

administradors en relació amb les participacions que tenen en societats amb el mateix, anàleg o

complementari gènere d'activitat que la societat, així com els càrrecs o les funcions que hi exerceixen:

Administradors i càrrec en altres 

societats amb anàloga o Nombre d'accions i 

complementària activitat Càrrec a Gas Natural SDG, S.A. percentatge a Gas Natural

D. Juan Maria Nin Génova Conseller 144 (0,000)
Conseller de Criteria CaixaCorp, S.A.
Conseller de Repsol YPF, S.A.

D. Francisco Reynés Massanet Conseller 24 (0,000)
Director general de Criteria
CaixaCorp, S.A.
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Annex de companyies de Gas Natural

Societat País Activitat

Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A. Espanya Proveïment de gas
Sagane, S.A. Espanya Proveïment de gas
Repsol-Gas Natural LNG, S.L. Espanya Proveïment i transport 
La Energía, S.A. Espanya Cogeneració
Sociedad de Tratamiento Hornillos, S.L. Espanya Cogeneració
Tratamiento Almazán, S.L. Espanya Cogeneració
UTE La Energía, SpA Espanya Cogeneració
A.E. Hospital Universitari Trias i Pujol Espanya Cogeneració
Sociedad de Tratamiento La Andaya, S.A. Espanya Cogeneració
Central Térmica La Torrecilla, S.A. Espanya Cogeneració
Congas Servizi Consorzio Gas Acqua Servizi, S.p.A. Itàlia Comercialització de gas
Gas Natural Commercialisation France, S.P.A.S. França Comercialització de gas
Gas Natural Vendita Italia, S.p.A. Itàlia Comercialització de gas
Mecogas, S.r.l. Itàlia Comercialització de gas
Natural Energy, S.A. Argentina Comercialització de gas
Gas Natural Comercial SDG, S.L. Espanya Comercialització de gas domèstic 
Gas Natural Comercializadora, S.A. Espanya Comercialització de gas i electricitat

industrial
CH4 Energía S.A. de C.V. Mèxic Comercialització de gas i transport
Transnatural S.R.L. de México Mèxic Comercialització de gas i transport
Gas Natural Servicios SDG, S.A. Espanya Comercialització de gas, electricitat

i gestió energètica
Distribuidora Eléctrica Navasfrías, S.L. Espanya Distribució d’energia elèctrica
Eléctra de Abusejo, S.L. Espanya Distribució d’energia elèctrica
Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A. Espanya Distribució d’energia elèctrica
Agragas, S.p.A. Itàlia Distribució de gas
Calgas, S.c.a.r.l. Itàlia Distribució de gas
Ceg Río, S.A. Brasil Distribució de gas
Comercializadora Metrogas, S.A. de CV Mèxic Distribució de gas
Companhia Distribuïdora de Gás do Río de Janeiro, S.A. Brasil Distribució de gas
Gas Aragón, S.A. (1) Espanya Distribució de gas
Gas Galicia SDG, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Andalucía, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural BAN, S.A. Argentina Distribució de gas
Gas Natural Cantabria SDG, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Castilla y León, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Castilla La-Mancha, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Cegas, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP Colòmbia Distribució de gas
Gas Natural de Sao Paulo Sul, S.A. Brasil Distribució de gas
Gas Natural del Oriente, S.A. ESP Colòmbia Distribució de gas
Gas Natural Distribución SDG, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural La Coruña, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural México, S.A. DE CV Mèxic Distribució de gas
Gas Natural Murcia SDG, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Rioja, S.A. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Transporte SDG, S.L. Espanya Distribució de gas
Gas Natural Vehicular del Norte Asociación en Participación Mèxic Distribució de gas
Gas Natural, S.A. ESP Colòmbia Distribució de gas
Gas Navarra, S.A. Espanya Distribució de gas
Gasdotti Azienda Siciliana, S.p.A. Itàlia Distribució de gas
Gases de Barrancabermeja, S.A. Colòmbia Distribució de gas
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Patrimoni net

% de

Mètode de participació

consolidació total Capital Reserves 2007 A compte

I.G. 100,0 0,6 14,3 96,7 -
I.G. 100,0 94,8 13,5 119,6 -
I.P. 50,0 2,0 0,1 0,1 -

I.G. 100,0 10,7 0,7 0,8 -
I.G. 80,0 1,2 1,3 0,2 -
I.G. 90,0 2,7 - (0,1) -
I.G. 100,0 1,7 - 0,2 -
I.P. 50,0 0,9 (0,1) (0,3) -
I.P. 45,0 1,1 1,8 0,1 -
I.P. 50,0 1,2 - - -

I.G. 90,0 0,1 1,0 - -
I.G. 100,0 - 2,8 1,7 -
I.G. 100,0 2,1 12,8 (7,7) -
I.G. 100,0 - 0,2 - -
I.G. 100,0 0,2 1,0 1,6 -
I.G. 100,0 4,5 0,2 3,3 -
I.G. 100,0 2,4 29,7 118,8 -

I.P. 43,4 0,6 1,0 0,7 -
I.P. 43,4 10,4 (13,0) (4,2) -

I.G. 100,0 2,9 2,4 4,2 -

I.G. 100,0 0,2 - - -
I.G. 100,0 0,7 - - -
I.G. 100,0 1,2 0,4 (0,4) -
I.G. 90,0 0,1 34,6 0,4 -
I.G. 100,0 1,7 - - -
I.G. 59,6 24,7 31,7 11,1 (6,0)
I.G. 86,8 128,1 (67,5) (0,9) -
I.G. 54,2 153,3 112,5 37,8 (32,4)
P.E. 35,0 5,9 26,2 16,9 (3,9)
I.G. 62,0 32,6 5,7 0,1 -
I.G. 100,0 12,4 41,3 4,4 -
I.G. 70,0 214,7 (153,0) 15,9 (13,4)
I.G. 90,4 3,2 28,0 2,7 -
I.G. 90,1 6,3 78,5 18,3 -
I.G. 95,0 26,8 16,9 4,6 -
I.G. 99,7 25,4 68,0 8,1 -
I.G. 45,8 1,1 9,3 4,5 -
I.G. 100,0 347,5 (169,7) 6,7 (3,7)
I.G. 32,2 9,2 25,7 7,6 (9,4)
I.G. 100,0 101,0 1.031,8 277,0 (237,3)
I.G. 56,4 2,3 (0,9) 0,2 -
I.G. 86,8 470,7 (183,4) 7,1 -
I.G. 99,9 19,3 (5,5) (3,7) -
I.G. 87,5 2,7 8,9 2,7 -
I.G. 100,0 14,9 43,1 9,0 (5,8)
I.P. 44,3 0,7 - - -

I.G. 59,1 10,9 141,6 64,4 -
I.G. 90,0 3,6 27,1 6,6 -
I.G. 90,0 0,5 19,9 1,7 -
I.G. 32,2 1,3 1,5 0,5 -
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Annex de companyies de Gas Natural (continuació)

Societat País Activitat

ITAL.ME.CO, S.R.L. Itàlia Distribució de gas
Normanna Gas, S.p.A. Itàlia Distribució de gas
Smedigas S.p.A. Itàlia Distribució de gas
Petroleum Oil & Gas España, S.A. Espanya Exploració hidrocarburs 
Gas Natural Capital Markets, S.A. Espanya Financera
Gas Natural Finance, B.V Holanda Financera
Gas Natural International, Ltd. Irlanda Financera
Kromschroeder, S.A. (2) Espanya Comptadors
Torre Marenostrum, S.L. Espanya Immobiliària 
Central Anáhuac, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
Central Lomas del Real, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
Central Saltillo, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
Central Vallehermoso, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
Compañía Mexicana de Gerencia y Operación, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
Controladora del Golfo, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
EcoEléctrica, L.P. Puerto Rico Generació d’Electricitat
Electricidad Águila de Altamira, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
Gasoducto del Río, S.A. de CV Mèxic Generació d’Electricitat
Lantarón Energía, S.L. Espanya Generació d’Electricitat
Alas Capital & GN, S.A. Espanya Generació eòlica
Aplicaciones y Proyectos energéticos, S.A. Espanya Generació eòlica
Boreas Eólica 2, S.A. Espanya Generació eòlica
Boreas Eólica, S.A. Espanya Generació eòlica
Corporación Eólica de Zaragoza, S.L. Espanya Generació eòlica
Desarrollo de Energías Renovables Castilla La Mancha, S.A. Espanya Generació eòlica
Desarrollo de Energías Renovables de la Rioja, S.A. Espanya Generació eòlica
Desarrollo de Energías Renovables de Navarra, S.A. Espanya Generació eòlica
Desarrollo de Energías Renovables, S.A. Espanya Generació eòlica
Energías Eólicas de Fuerteventura, S.L. Espanya Generació eòlica
Energías Eólicas de Lanzarote, S.L. Espanya Generació eòlica
Energy Way Produçao de Energía Lda Portugal Generació eòlica
Enervent, S.A. (2) Espanya Generació eòlica
Explotaciones Eólicas Sierra de Utrera, S.L. Espanya Generació eòlica
GN Wind, S.L. Espanya Generació eòlica
GN Wind 2, S.L. Espanya Generació eòlica
GN Wind 3, S.L. Espanya Generació eòlica
GN Wind 4, S.L. Espanya Generació eòlica
GN Wind 5, S.L. Espanya Generació eòlica
GN Wind 6, S.L. Espanya Generació eòlica
GN Wind Canarias, S.L. Espanya Generació eòlica
Gas Natural Energy Canarias, S.L. Espanya Generació eòlica
Los Castrios, S.A. Espanya Generació eòlica
Molinos de la Rioja, S.A. Espanya Generació eòlica
Molinos de Linares, S.A. Espanya Generació eòlica
Molinos de Valdebezana, S.A. Espanya Generació eòlica
Molinos del Cidacos, S.A. Espanya Generació eòlica
Montouto 2000, S.A. Espanya Generació eòlica
Sistemas Energéticos La Muela, S.A. (2) Espanya Generació eòlica
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. (2) Espanya Generació eòlica
Tratamiento Cinca Medio, S.L. Espanya Generació eòlica
Gas Natural do Brasil, S.A. Brasil Generació i comercialització

d'electricitat
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Patrimoni net

% de

Mètode de participació

consolidació total Capital Reserves 2007 A compte

I.G. 100,0 22,4 (0,9) - -
I.G. 90,0 0,1 28,4 0,7 -
I.G. 100,0 0,6 20,1 (0,6) -
I.G. 100,0 3,9 51,1 0,5 -
I.G. 100,0 0,1 1,6 0,1 -
I.G. 100,0 - 2,2 0,3 -
I.G. 100,0 25,4 8,9 1,3 -
P.E. 42,5 0,7 10,9 0,5 -
P.E. 45,0 5,3 15,7 0,1 -
I.G. 100,0 254,8 (86,6) - -
I.G. 100,0 37,5 121,0 - -
I.G. 100,0 150,7 (49,5) - -
I.G. 100,0 43,4 146,9 - -
I.G. 100,0 - 0,1 - -
I.G. 100,0 122,7 - - -
I.P. 47,5 63,2 (19,4) 51,2 (12,1)

I.G. 100,0 159,7 (44,1) - -
I.G. 100,0 2,7 6,2 - -
I.G. 100,0 - - - -
I.P. 40,0 - - - -

I.G. 100,0 0,1 0,1 - -
I.G. 90,0 2,6 4,5 1,7 -
I.G. 99,5 5,2 5,3 2,2 -
I.G. 68,0 2,5 0,3 0,7 -
I.G. 100,0 0,1 0,3 1,1 -
I.P. 36,3 16,5 2,1 6,4 -
I.P. 50,0 9,9 29,1 12,9 -

I.G. 100,0 42,2 129,2 12,8 (11,3)
I.P. 50,0 - - - -
I.P. 50,0 - - - -

I.G. 100,0 - - - -
P.E. 26,0 2,4 1,0 1,9 (0,5)
I.P. 50,0 2,7 2,8 2,4 -

I.G. 100,0 - - - -
I.G. 100,0 - - - -
I.G. 100,0 - - - -
I.G. 100,0 - - - -
I.G. 100,0 - - - -
I.G. 100,0 - - - -
I.G. 100,0 - - - -
I.G. 100,0 - - - -
I.P. 33,1 2,2 0,6 0,8 -
I.P. 33,3 3,0 2,4 2,8 -
I.P. 25,0 0,1 - - -

I.G. 59,7 0,1 - - -
I.P. 50,0 10,3 8,4 11,0 -
I.P. 49,0 6,0 1,4 2,3 -

P.E. 20,0 3,1 4,1 2,5 (1,7)
P.E. 18,0 1,5 2,5 2,2 (1,5)
I.G. 80,0 2,0 - - -
I.G. 100,0 0,6 (1,7) (0,2) -
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Annex de companyies de Gas Natural (continuació)

Societat País Activitat

Gas Natural Electricidad SDG, S.A. Espanya Generació i comercialització 
d'electricitat

UTE GNS-Dalkia Energia Espanya Gestió energètica
Gas Natural Informàtica, S.A. Espanya Informàtica
Natural Servicios, S.A. Argentina Instal·lacions de gas
Gas Natural Exploración, S.L. Espanya Investigació i exploració hidrocarburs
GN West Africa, S.L. Espanya Investigació i exploració hidrocarburs
El Andalus LNG, SPA Algèria Liqüefacció 
Gas Natural Rigassificazione Italia, S.p.A. Itàlia Regasificació de gas
Natural Re, S.A. Luxemburg Assegurances
Adm. de Servicios de Energía México, S.A. de CV Mèxic Serveis
Compañía Auxiliar de Industrias Varias, S.A. Espanya Serveis
Energía y Confort Administración de Personal, S.A. de CV Mèxic Serveis
Gas Natural Servicios, S.A. de CV Mèxic Serveis
Gas Natural Serviços, S.A. Brasil Serveis
Gas Natural Soluciones, S.L. Espanya Serveis
Portal del Instalador, S.A. Espanya Serveis
Serviconfort Colombia, S.A. Colòmbia Serveis
Sistemas de Administración y Servicios, S.A. de C.V. Mèxic Serveis
Buenergía Gas & Power, Ltd. I. Cayman Societat de cartera
Gas Natural Corporación Eólica, S.L. Espanya Societat de cartera
Gas Natural Internacional SDG, S.A. Espanya Societat de cartera
Gas Natural Italia, S.p.A. Itàlia Societat de cartera
Gas Natural Puerto Rico, Inc Puerto Rico Societat de cartera
Gas Natural Argentina SDG, S.A. Argentina Societat de cartera
Holding Gas Natural, S.A. Espanya Societat de cartera
Invergas Puerto Rico, S.A. Espanya Societat de cartera
Invergas, S.A. Argentina Societat de cartera
La Propagadora del Gas, S.A. Espanya Societat de cartera
Gas Natural Eólica, S.A. Espanya Societat de cartera
EcoEléctrica Holding, Ltd I. Cayman Societat de cartera
EcoEléctrica Limited I. Cayman Societat de cartera
Gas Natural Distribuzione, S.p.A. Itàlia Societat de cartera i distribució de gas
Desarrollo del Cable, S.A. Espanya Telecomunicacions
Europe Maghreb Pipeline, LTD. Regne Unit Transport de gas
Metragaz, S.A. Marroc Transport de gas

(1) Resultat corresponent a setembre de 2007.
(2) Resultat corresponent a novembre de 2007.
(*) Patrimonis socials adaptats a NIIF-UE, únicament als efectes d'informació consolidada de GAS NATURAL.



Comptes Anuals.  Memòria

Patrimoni net

% de

Mètode de participació

consolidació total Capital Reserves 2007 A compte

I.G. 100,0 32,8 (6,6) 1,9 -
I.P. 50,0 - (0,2) - -

I.G. 100,0 19,9 5,7 (1,4) -
I.G. 100,0 2,1 (1,1) 0,3 -
I.G. 100,0 15,4 2,4 (12,3) -
I.G. 100,0 - - - -
I.P. 32,0 79,8 (6,5) 0,6 -

I.G. 100,0 0,1 - - -
I.G. 100,0 - 5,0 2,9 -
I.G. 86,8 - (0,3) - -
I.G. 100,0 0,3 1,4 - -
I.G. 87,0 - (0,1) (0,1) -
I.G. 86,8 6,1 (2,2) 2,2 -
I.G. 100,0 1,8 1,1 1,2 (0,2)
I.G. 100,0 6,2 3,4 0,7 -
I.G. 75,0 1,3 (0,1) 0,2 -
I.G. 100,0 0,2 0,1 0,6 -
I.G. 87,0 - 0,2 - -
I.G. 95,0 0,1 (57,6) 17,4 -
I.G. 100,0 5,5 (1,3) 4,5 -
I.G. 100,0 349,5 19,7 25,1 -
I.G. 100,0 0,1 0,3 - -
I.G. 100,0 2,1 (0,7) (0,9) -
I.G. 100,0 105,0 (23,5) - -
I.G. 100,0 0,3 0,2 - -
I.G. 100,0 5,0 (2,4) (1,3) -
I.G. 100,0 48,9 60,6 - -
I.G. 100,0 0,2 1,3 0,5 -
I.G. 100,0 6,0 0,5 0,5 -
I.P. 47,5 63,2 19,0 - (20,4)
I.P. 47,5 0,6 0,1 - (0,2)
I.G. 100,0 4,7 116,7 (0,9) -
I.G. 100,0 21,1 20,6 9,9 -
I.G. 72,6 0,1 78,6 113,1 (81,4)
I.G. 72,3 3,4 0,8 1,0 -

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

173





Informe de Gestió



In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

176

Informe de Gest ió

Informe de Gestió Consolidat

1.  Evolució dels negocis

Anàlisi de l’exercici de 2007

El benefici net de l'exercici 2007 augmenta en un 12,3% respecte al de l'any anterior i es situa en 959,4

milions d'euros.

El creixement del benefici net es manté en el camí de doble dígit, malgrat els menors resultats positius per

l'alienació d'actius (64,3 milions d'euros l'any 2007, enfront dels 230,3 milions d'euros l'any 2006). 

L'Ebitda de l'exercici 2007 assoleix els 2.276,6 milions d'euros i augmenta un 19,0% respecte al de l'any

anterior.

L'activitat de comercialització majorista i minorista de gas, que a més engloba la comercialització minorista

d'altres productes i serveis a Espanya, ha assolit un Ebitda de 445,8 milions d'euros, enfront dels 219,9 milions

d'euros de l'any anterior. Malgrat el context de creixent volatilitat de l'escenari energètic i del dòlar, la gestió

global del risc de la cartera comercial ha contribuït a la consecució d'aquests resultats. 

L'Ebitda de l'activitat de distribució de gas a Espanya va assolir els 862,8 milions d'euros, xifra que representa

un 6,3% per sobre de l'any anterior i representa el 37,9% de l'Ebitda consolidat.

La distribució de gas a l'Amèrica Llatina continua amb el creixement orgànic, registrant un increment en

l'Ebitda del 10,1%, i es situa en 425,1 milions d'euros.

L'activitat d'electricitat (generació i comercialització) a Espanya ateny un Ebitda de 279,2 milions d'euros, un

7,9% superior, condicionat per l'entorn de preus baixos del pool en el conjunt de l'any.

GAS NATURAL i l'Ajuntament de Lantarón firmen un conveni per a la construcció d'un cicle combinat de 800 MW.

Així mateix, s'obté l'Autorització Ambiental Integrada per al cicle combinat del Port de Barcelona (800 MW) i s'inicia

la construcció del cicle combinat de Màlaga (400 MW). 

GAS NATURAL i Repsol YPF compten amb un nou vaixell metaner de 138.000 m3 que s'incorpora a la flota de

Stream, la societat conjunta dedicada al transport i comercialització de gas natural liquat (GNL).

GAS NATURAL i Repsol YPF, en consorci amb altres societats, desenvoluparan un projecte integrat de gas a

Angola. Els treballs d'avaluació de reserves de gas s'iniciaran durant el primer trimestre de 2008.

GAS NATURAL tanca l'operació i pren el control efectiu de les cinc centrals de cicle combinat adquirides a

Mèxic, un cop obtingudes totes las autoritzacions dels reguladors. 

El passat 8 de gener de 2008 es va distribuir un dividend a compte amb càrrec als resultats de l'exercici de

2007 de 0,43 euros per acció, xifra que suposa un increment del 16,2% en relació al dividend a compte de

l'any anterior. 
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Principals magnituds econòmiques

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 10.093,0 10.348,3 (2,5)
Ebitda 2.276,6 1.912,4 19,0
Beneficis d'explotació 1.567,0 1.263,1 24,1
Resultat net atribuïble a accionistes de la soc. dominant 959,4 854,5 12,3

Inversions materials 1.148,2 1.057,0 8,6
Deute financer net (el 31/12) 3.689,5 3.071,5 20,1

Principals magnituds físiques

2007 2006 %

Distribució de gas (GWh): 453.172 432.956 4,7
Espanya: 271.058 258.758 4,8

Vendes de gas de tarifa 38.288 44.660 (14,3)
ATX 232.770 214.098 8,7

Amèrica Llatina: 179.314 171.750 4,4
Vendes de gas de tarifa 115.367 106.849 8,0
ATX 63.947 64.901 (1,5)

Itàlia: 2.800 2.448 14,4
Vendes de gas de tarifa 2.635 2.347 12,3
ATX 165 101 63,4

Subministrament de gas (GWh): 292.730 294.451 (0,6)
Espanya (1) 245.566 251.410 (2,3)
Internacional 47.164 43.041 9,6

Transport de gas - EMPL (GWh) 124.150 129.499 (4,1)

Xarxa de distribució de gas (km): 109.759 104.528 5,0
Espanya 45.429 42.364 7,2
Amèrica Llatina 59.555 58.152 2,4
Itàlia 4.775 4.012 19,0

Punts de subministrament de distribució de gas, en milers (el 31/12): 11.115 10.662 4,2
Espanya 5.681 5.435 4,5
Amèrica Llatina 5.077 4.907 3,5
Itàlia 357 320 11,6

Contractes per client a Espanya (el 31/12) 1,37 1,43 (4,2)

Energia elèctrica produïda (GWh): 18.700 19.514 (4,2)
Espanya 16.975 17.831 (4,8)
Puerto Rico 1.725 1.683 2,5

Capacitat de generació elèctrica (MW): 6.484 3.440 88,5
Espanya 3.980 3.169 25,6
Mèxic 2.233 - -
Puerto Rico 271 271 -

(1) No inclou operacions d'intercanvi amb empreses energètiques.
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Import net de la xifra de negocis

2007 %s/total 2006 %s/total % 2007/2006

Distribució de gas 4.032,6 40,0 3.849,1 37,2 4,8
Espanya 2.116,4 21,0 2.154,0 20,8 (1,7)
Amèrica Llatina 1.765,5 17,5 1.557,1 15,1 13,4
Itàlia 150,7 1,5 138,0 1,3 9,2

Electricitat 1.271,0 12,6 1.506,2 14,5 (15,6)
Espanya 1.126,9 11,2 1.347,5 13,0 (16,4)
Puerto Rico 144,1 1,4 158,7 1,5 (9,2)

Upstream & midstream 259,2 2,6 284,9 2,8 (9,0)
Majorista i minorista 6.037,4 59,8 6.346,4 61,3 (4,9)
Altres 153,9 1,5 146,3 1,4 5,2
Ajustaments de consolidació (1.661,1) (16,5) (1.784,6) (17,2) (6,9)

Total 10.093,0 100,0 10.348,3 100,0 (2,5)

L'import net de la xifra de negocis en l'exercici de 2007 assoleix els 10.093,0 milions d'euros i registra un descens

del 2,5% respecte al de l'any anterior. Això té la causa fonamentalment en el descens dels preus de l'electricitat a

Espanya i en el comportament del dòlar respecte a l'euro. 

Ebitda (1) 

2007 %s/total 2006 %s/total % 2007/2006

Distribució de gas 1.322,8 58,1 1.228,1 64,2 7,7
Espanya 862,8 37,9 811,8 42,4 6,3
Amèrica Llatina 425,1 18,7 386,2 20,2 10,1
Itàlia 34,9 1,5 30,1 1,6 15,9

Electricitat 338,1 14,9 321,4 16,8 5,2
Espanya 279,2 12,3 258,8 13,5 7,9
Puerto Rico 58,9 2,6 62,6 3,3 (5,9)

Upstream & midstream 157,5 6,9 181,3 9,5 (13,1)
Majorista i minorista 445,8 19,6 219,9 11,5 -
Altres 12,4 0,5 (38,3) (2,0) -

Total 2.276,6 100,0 1.912,4 100,0 19,0

(1) Ebitda = benefici d'explotació + amortitzacions + provisions operatives

L'Ebitda de 2007 ateny els 2.276,6 milions d'euros, amb un augment del 19,0% respecte al de l'any anterior,

impulsat principalment per l'activitat de comercialització majorista i minorista de gas que representa un 19,6% del

total Ebitda consolidat.

L'activitat de distribució en el seu conjunt (Espanya, Amèrica Llatina i Itàlia) representa un 58,1% de l'Ebitda de

GAS NATURAL. La contribució més gran correspon a la distribució regulada a Espanya amb un 37,9%.

L'activitat d'electricitat en el seu conjunt (Espanya i Puerto Rico) representa el 14,9%. 
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Benefici d'explotació

2007 %s/total 2006 %s/total % 2007/2006

Distribució de gas 887,2 56,7 798,2 63,2 11,2
Espanya 571,7 36,5 527,0 41,7 8,5
Amèrica Llatina 313,1 20,0 271,1 21,5 15,5
Itàlia 2,4 0,2 0,1 - -

Electricitat 236,0 15,0 223,2 17,7 5,7
Espanya 194,8 12,4 178,7 14,2 9,0
Puerto Rico 41,2 2,6 44,5 3,5 (7,4)

Upstream & Midstream 105,5 6,7 134,2 10,6 (21,4)
Majorista i Minorista 428,0 27,3 197,3 15,6 -
Altres (89,7) (5,7) (89,8) (7,1) -

Total 1.567,0 100,0 1.263,1 100,0 24,1

Les dotacions a amortitzacions i a provisions augmenten un 9,8% i un 3,4%, respectivament, de forma que el

benefici operatiu es situa en 1.567,0 milions d'euros, un 24,1% superior al de l'any anterior.

Resultats financers

El resultat financer net del període és de 224,3 milions d'euros, enfront dels 267,0 milions d'euros de l'any anterior.

Aquest més bon resultat té la causa fonamentalment en la disminució del deute mitjà, que mostra la capacitat

d'autofinançament creixent en els negocis en el seu conjunt, així com pel menor cost financer mitjà de 

GAS NATURAL malgrat les turbulències en els mercats monetaris durant l'exercici de 2007, i al fet que 2006 

inclou la major part dels costos de l'aval bancari amb motiu de l'oferta per Endesa.

L'adquisició d'actius de generació a Mèxic realitzada el desembre de 2007 ha originat un augment del deute net

total consolidat en el quart trimestre de 2007, situant el deute financer net el 31 de desembre de 2007 en 3.689,5

milions d'euros (618,0 milions d'euros més que l'any anterior). Això resulta en una ratio d'endeutament del 36,5% i

en una cobertura financera de 10,1 vegades.

L'evolució dels tipus de canvi de tancament de 2007 respecte al tancament de 2006 del deute en moneda no euro

(principalment dòlar i peso mexicà) ha portat a una disminució del deute net de 47,2 milions d'euros en l'any.

Els instruments financers disponibles superen els 5.800 milions d'euros el 31 de desembre de 2007. En aquest

sentit, el passat 27 de desembre de 2007 GAS NATURAL va renovar el seu programa Euro Medium Term Notes

(EMTN) i el va ampliar de 2.000 milions d'euros a 4.000 milions d'euros, amb les mateixes característiques de

l'actual programa, si bé fins a la data no s'ha realitzat cap emissió addicional.

A l'actualitat la qualificació creditícia del deute de GAS NATURAL a curt i llarg termini és la següent:

Agència l/p c/p Perspectiva

Moody's A2 P-1 Estable
Standard & Poor's A A-1 Estable
Fitch A+ F1 Negativa
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Participació en resultats d'associades

Les principals partides que formen aquest capítol corresponen als resultats de les participacions minoritàries

en societats distribuïdores de gas a Espanya (Gas Aragón) i en societats de generació eòlica. La participació a

Gas Natural de Álava a partir de l'1 de setembre de 2006 no es consolida pel mètode de participació.

El resultat corresponent a la participació en resultats en associades l'any 2007 és de 7,6 milions enfront dels

5,1 milions l'any 2006. 

Resultats de l'alienació d'actius no corrents

Els resultats de l'alienació d'actius no corrents l'any 2007 atenyen els 64,3 milions d'euros enfront dels 

230,3 milions d'euros l'any anterior.

Aquests resultats tenen la causa, fonamentalment, en l'alienació durant el present exercici de la participació

del 9,4% que es mantenia a Naturgas Energía Grupo. Els resultats de l'any anterior corresponen

fonamentalment a l'alienació d'un 7,8% de la participació a Enagás i a la venda de la participació a Gas Natural

de Álava.

Impost sobre societats

GAS NATURAL tributa a Espanya en el règim de consolidació fiscal, i té la consideració de subjecte passiu el

grup fiscal, determinant la base imposable per l'agregació de les bases imposables de les societats integrants

del Grup. La resta de societats residents a Espanya que no formen part del règim especial tributen de forma

independent i les no residents tributen a cada un dels països on operen, i se'ls aplica el tipus de gravamen

vigent en l'impost sobre societats (o impost equivalent) sobre els beneficis del període. 

La despesa per impost sobre societats en l'exercici assoleix els 359 milions d'euros, xifra que suposa un tipus

efectiu de gravamen del 25,3%, enfront del 24,6% registrat l'any anterior.

Interessos minoritaris

Les principals partides que componen aquest capítol corresponen als resultats de la participació dels

minoritaris en EMPL (participada per GAS NATURAL en un 72,6%), en el subgrup de societats participades a

Colòmbia (participada en un 59,1%), a Gas Natural BAN (participada en un 70,0%), a Gas Natural México

(participada en un 86,8%) i a les companyies brasileres CEG (participada en un 54,2%) i CEG Rio (participada

en un 59,6%), a més de en altres societats a Espanya.

El resultat atribuït als interessos minoritaris l'any 2007 assoleix els 97,1 milions d'euros, amb un augment de

22,7 milions d'euros respecte al de l'any anterior gràcies fonamentalment de les societats participades a

Colòmbia i Brasil. 

Inversions 

Les inversions totals assoleixen els 2.323,0 milions d'euros, xifra un 99,6% superior a la registrada l'any

anterior.
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El desglossament de les inversions per naturalesa és el següent:

2007 2006 %

Inversions materials 1.148,2 1.057,0 8,6
Inversions en actius intangibles 63,4 56,6 12,0
Inversions financeres 1.111,4 50,3 -

Total inversions 2.323,0 1.163,9 99,6

Les inversions materials de l'exercici assoleixen els 1.148,2 milions d'euros, amb un augment del 8,6% respecte a

les de l'any anterior, a causa fonamentalment de les inversions en distribució de gas a Espanya i a les inversions en

generació elèctrica.

Les inversions financeres l'any 2007 inclouen l'augment de participació a les societats filials a l'Argentina,

l'adquisició del 100% d'Eastern España, l'adquisició del Grup Italmeco a Itàlia i l'adquisició de les societats

mexicanes els actius de les quals estan formats per cinc centrals de cicle combinat i un gasoducte, mentre que

l'any 2006 incloïen l'adquisició del 100% de Petroleum Oil & Gas España.

Els actius adquirits a Mèxic són la central de Anáhuac (Río Bravo II), de 495 MW de potència; la central de Lomas

del Real (Río Bravo III), de 495 MW; la central Vallehermoso (Río Bravo IV), de 500 MW; i la central Electricidad

Águila de Altamira (Altamira II), de 495 MW, situades a l'estat de Tamaulipas, al nord-oest de Mèxic, així com el

gasoducte de 54 Km de longitud que subministra a aquestes quatre instal·lacions; i la central de Saltillo, de 248

MW, situada a l'estat de Coahuila, també al nord-oest del país.

La valoració de l'operació és de 1.448,2 milions de dòlars nord-americans i va obtenir l'aprovació dels reguladors

mexicans i del Comitè de Privatitzacions de França, considerant per tancada l'operació el passat 27 de desembre

de 2007. La seva incorporació als resultats consolidats de GAS NATURAL per integració global es realitza des del

31 de desembre de 2007.

El desglossament per activitats de les inversions materials dels exercicis 2007 i 2006 és el següent:

2007 2006 %

Distribució: 623,6 591,4 5,4
Espanya 450,3 412,3 9,2
Amèrica Llatina 118,4 113,2 4,6
Itàlia 54,9 65,9 (16,7)

Electricitat: 336,4 313,4 7,3
Espanya 328,9 305,6 7,6
Puerto Rico 7,5 7,8 (3,8)

Gas: 163,4 122,9 33,0
Up & midstream 148,9 109,2 36,4
Majorista & minorista 14,5 13,7 5,8

Resta 24,8 29,3 (15,4)

Total inversions materials 1.148,2 1.057,0 8,6
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La inversió en distribució de gas assoleix els 623,6 milions d'euros, un 5,4% superior a la de l'any anterior.

Destaca, d'una banda, l'augment del 9,2% de la inversió en distribució de gas a Espanya fruit del desenvolupament

de la xarxa gasista i, d'una altra, la recuperació de la inversió en distribució de gas a l'Amèrica Llatina que acaba

l'exercici amb un augment del 4,6%. 

Les inversions en generació elèctrica de 2007 inclouen l'acabament de la construcció de la central de cicle

combinat en Plana del Vent (800 MW) i el desenvolupament de la central de Màlaga (400 MW) i de la central del

Puerto de Barcelona (800 MW), mentre que en el mateix període de l'any anterior incloïa l'acabament de la de

Cartagena (1.200 MW) i hi havia en construcció la de Plana del Vent.

GAS NATURAL destina el 39,2% de les seves inversions materials a l'activitat de distribució de gas a Espanya,

materialitzada en la posada en servei de 3.065 km de nova xarxa en els últims dotze mesos, amb un creixement

del 7,2%, el que permet continuar amb l'elevat ritme de captació de nous punts de subministrament, a pesar de la

ralentització en el segment de nova edificació.

El 28,6% de les inversions materials en el període correspon a l'activitat d'electricitat a Espanya, principalment, als

desenvolupaments de cicles combinats.

La inversió en Up & midstream mostra l'adquisició d'un nou vaixell metaner (50%), el Sestao-Knutsen, de 138.000

m3 de capacitat, els desenvolupaments a Gassi Chergui (Algèria) i l'activitat de Petroleum Oil & Gas España. 

L'immobilitzat material i els actius intangibles nets assolien la xifra de 10.800,6 milions d'euros el 31 de desembre

de 2007. 

El seu desglossament per activitats és el següent:

El 31.12.07 %

Distribució: 5.990,5 55,5
Espanya 3.757,7 34,8
Amèrica Llatina 1.702,4 15,8
Itàlia 530,4 4,9

Electricitat: 3.568,0 33,0
Espanya 2.400,5 22,2
Mèxic 997,4 9,2
Puerto Rico 170,1 1,6

Gas: 1.046,4 9,7
Up & midstream 982,1 9,1
Majorista & minorista 64,3 0,6

Resta 195,7 1,8

Total immobilizat material y actius intangibles 10.800,6 100,0

El conjunt de l'immobilitzat material i actius intangibles inclou immobilitzacions en curs per import de 473,8

milions d'euros, dels quals 319,3 milions d'euros corresponen a l'activitat d'electricitat, (construcció de

plantes de cicle combinat i centrals eòliques), 68,4 milions d'euros a l'Amèrica Llatina i 41,1 milions d'euros a

Up & midstream. 
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L'activitat de distribució de gas, amb un 55,5%, continua representant la major part del total d'immobilitzat

material i actius intangibles nets de GAS NATURAL.

L'inmobilitzat material i actius intangibles a l'Amèrica Llatina assoleix els 1.702,4 milions d'euros, el 15,8% del

total de GAS NATURAL, i correspon fonamentalment a actius de distribució de gas a la regió.

Distribució a Espanya

Inclou l'activitat retribuïda de distribució de gas, el subministrament de gas de tarifa, els ATX (serveis d'accés

de tercers a la xarxa) i el transport secundari, així com les activitats no retribuïdes de distribució (lloguer de

comptadors, preses a clients, etc.) a Espanya.

Resultats

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 2.116,4 2.154,0 (1,7)
Proveïments (827,2) (928,3) (10,9)
Despeses de personal, net (55,9) (61,8) (9,5)
Altres despeses/ingressos (370,5) (352,1) 5,2

Ebitda 862,8 811,8 6,3

Dotació a l'amortització (284,6) (273,3) 4,1
Dotació a provisions (6,5) (11,5) (43,5)

Beneficis d'explotació 571,7 527,0 8,5

L'import net de la xifra de negocis de l'activitat de distribució de gas a Espanya assoleix els 2.116,4 milions

d'euros, amb un lleuger descens del 1,7% respecte a la de l'any anterior. Això ha estat a causa d'una menor

activitat de vendes de gas de tarifa, motivada pel traspàs de volums de gas natural al mercat liberalitzat.

L'Ebitda es situa en 862,8 milions d'euros amb un augment del 6,3% sobre el reportat l'any anterior i en línia

amb l'augment de la retribució regulada per a l'exercici 2007.  
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Principals magnituds

Les principals magnituds en l'activitat de distribució de gas a Espanya han estat les següents:

2007 2006 %

Vendes activitat de gas (GWh): 271.058 258.758 4,8
Vendes de gas de tarifa: 38.288 44.660 (14,3)

Residencial 26.343 21.367 23,3
Industrial 11.945 21.148 (43,5)
Elèctriques - 2.145 -

ATX 232.770 214.098 8,7

Xarxa de distribució (Km) 45.429 42.364 7,2

Increment de punts de subministrament, en milers 246 301 (18,3)

Punts de subministrament, en milers (el 31/12) 5.681 5.435 4,5

Les vendes de l'activitat regulada de gas a Espanya, que agrupa el subministrament de gas de tarifa i els

serveis d'accés de tercers a la xarxa (ATX), tant de distribució de gas com de transport secundari, assoleixen

els 271.058 GWh, amb un augment del 4,8% respecte a les de l'any anterior.

Malgrat les suaus temperatures hivernals de l'exercici respecte a les de l'anterior, les vendes de gas en el

mercat residencial de tarifa augmenten un 23,3% a causa de l'increment en el nombre de nous clients de

tarifa gràcies als nous punts de subministrament. 

La ITC 4101/2005 va establir que el 30 de juny de 2006 el consum de les centrals tèrmiques havia de ser atès

des del mercat liberalitzat, abandonant per tant el mercat regulat.

D'altra banda, ha continuat el traspàs de la major part dels clients industrials al mercat liberalitzat. Actualment,

el mercat de gas assoleix un grau d'obertura (vendes de gas en el mercat liberalitzat vs. mercat total) del

88,6% enfront d'un 86,1% l'any 2006. 

Els serveis de distribució i transport secundari per a l'accés de tercers a la xarxa (ATX) augmenten en un 8,7%

i assoleixen els 232.770 GWh, dels quals 105.847 GWh (+10,0%) corresponen a serveis realitzats per a tercers

i la resta, 126.923 GWh (+7,7%), per a la comercialització de GAS NATURAL com a principal operador també en

el mercat liberalitzat de gas.

GAS NATURAL continua amb l'expansió de la seva xarxa de distribució que s'incrementa en 3.065 Km en els

últims dotze mesos i assoleix 63 nous municipis durant l'any 2007. El nombre de punts de subministrament

s'incrementa en 246.000 en l'exercici. El 31 de desembre de 2007, la xarxa de distribució assoleix els 45.429

Km, amb un creixement del 7,2%, i el nombre de punts de subministrament els 5.681.000, un 4,5% superior.

El 3 de juliol de 2007 es va publicar la Llei 12/2007 per la qual es modifica la Llei 34/1998 del sector

d'hidrocarburs per tal d'adaptar-la a la Segona Directiva Europea del Gas 2003/55/CE i estableix la desaparició

del mercat regulat. Les societats distribuïdores deixaran de realitzar l'activitat de subministrament de gas de

tarifa i es crea el subministrament d'últim recurs que serà realitzat per determinades comercialitzadores. 

El Reial Decret 1068/2007, publicat el 28 de juliol de 2007, regula la posada en marxa del subministrament
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d'últim recurs en el sector del gas natural i estableix que GAS NATURAL serà una de les empreses que

assumirà l'obligació de subministrament d'últim recurs.

L'Ordre ITC/2309/2007, publicada el 31 de juliol, estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat de

tarifa al subministrament d'últim recurs. D'acord amb aquesta Ordre, el mecanisme de proveïment del mercat

regulat s'extingirà l'1 de juliol de 2008. A partir d'aquesta data, els clients que no hagin optat por triar empresa

comercialitzadora, passaran a ser subministrats pel comercialitzador d'últim recurs que pertany al grup

empresarial de l'empresa distribuïdora de la zona.

Finalment, el passat 29 de desembre de 2007, es va publicar l'Ordre ITC 3863/2007 en la qual s'actualitza la

retribució per a l'any 2008 de les activitats regulades del sector gasista a Espanya, d'acord amb el marc

aprovat el febrer de 2002.

La retribució reconeguda a GAS NATURAL per a l'any 2008 és de 1.123,0 milions d'euros, xifra que representa

un increment del 5,5% sobre la retribució ajustada de 2007 (1.064,2 milions d'euros), una cop considerats els

ajustaments realitzats per una menor activitat de la prevista, motivada per una meteorologia més benigna i la

conseqüent contracció de la demanda de determinats segments de consum.

En relació al transport secundari, la retribució per a l'any 2008 s'ha incrementat un 21,6% i assoleix els 22,5

milions d'euros.

Distribució a Amèrica Llatina

Correspon a l'activitat de distribució de gas a l'Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic.

Resultats

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 1.765,5 1.557,1 13,4
Proveïments (1.111,4) (959,6) 15,8
Despeses de personal, net (60,7) (60,6) 0,2
Altres despeses/ingressos (168,3) (150,7) 11,7

Ebitda 425,1 386,2 10,1

Dotació a l'amortització (94,4) (91,0) 3,7
Dotació a provisions (17,6) (24,1) (27,0)

Beneficis d'explotació 313,1 271,1 15,5

El import net de la xifra de negocis assoleix els 1.765,5 milions d'euros i registra un creixement del 13,4%

destacant l'aportació de Brasil per 853,3 milions d'euros i de Mèxic per 430,5 milions d'euros.

L'Ebitda assoleix els 425,1 milions d'euros, amb un increment del 10,1% respecte al registrat l'any anterior.

Sense tenir en compte les variacions de tipus de canvi, el creixement de l'Ebitda és del 10,9%.
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Principals magnituds

Les principals magnituds físiques del negoci de distribució de gas a l'Amèrica Llatina han estat les següents:

2007 2006 %

Vendes activitat de gas (GWh): 179.314 171.750 4,4
Vendes de gas de tarifa 115.367 106.849 8,0

ATX 63.947 64.901 (1,5)

Xarxa de distribució (Km) 59.555 58.152 2,4

Increment de punts de subministrament, en milers 170 150 13,3

Punts de subministrament, en milers (el 31/12) 5.077 4.907 3,5

Les principals magnituds físiques per països l'any 2007 són les següents:

Argentina Brasil Colòmbia Mèxic Total

Vendes activitat de gas (GWh): 74.055 46.253 15.664 43.342 179.314
Increment vs. 2006 (%) 7,0 2,2 15,5 (0,9) 4,4

Xarxa de distribució 21.855 5.635 16.555 15.510 59.555
Increment vs. 31/12/2006 (Km) 369 248 498 281 1.396

Punts de subministrament, en milers 1.355 773 1.816 1.133 5.077
Increment vs. 31/12/2006, en milers 33 20 104 13 170

Les vendes de l'activitat de gas a l'Amèrica Llatina, que agrupa les vendes de gas i els serveis d'accés de

tercers a la xarxa (ATX), assoleixen els 179.314 GWh amb un increment del 4,4%. 

Les vendes de gas de tarifa augmenten un 8,0% fins als 115.367 GWh en les quals destaca Colòmbia amb un

augment del 15,5%, amb un fort creixement en cada un dels seus segments de mercat, destacant el

desenvolupament que està tenint el gas natural per a vehicles, amb un increment del 46,5% respecte a l'any

anterior; així com l'augment de vendes de gas a l'Argentina, amb unes vendes de gas al mercat

domèstico/comercial un 22,7% superiors a les de l'any anterior a causa de les temperatures registrades, les

més baixes dels últims 60 anys.

La xarxa de distribució s'incrementa en 1.396 Km l'any 2007, i assoleix els 59.555 Km el 31 de desembre de

2007, amb un creixement del 2,4%. El desenvolupament de noves xarxes es situa per sota d'anys anteriors, en

centrar l'objectiu comercial en la saturació de la xarxa existent.

La xifra de punts de subministrament de distribució de gas assoleix els 5.077.000 el 31 de desembre de 2007.

GAS NATURAL manté elevades taxes de creixement amb un increment de 170.000 punts de subministrament

en els últims dotze mesos, malgrat les dificultats conjunturals de competitivitat en els mercats convencionals

al Brasil i Mèxic i l'elevat nivell de saturació assolit a Colòmbia.
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Cal destacar els següents aspectes en relació amb l'activitat a la regió:

-  A l'Argentina el 9 d'abril de 2007 es van publicar per part de l'Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)

els quadres tarifaris que permeten instrumentalitzar l'aplicació de l'Acta Acord subscrita per Gas Natural BAN i

el Govern argentí.

-  L'increment del 33% del marge de distribució s'aplica als mercats domèstic, comercial i industrial. Aquest

increment de tarifes que s'ha anat registrant en les vendes de gas de Gas Natural BAN des de l'1 de

novembre de 2005 s'ha de considerar com a part d'una Revisió Tarifària Integral (RTI), la següent fase de

negociació de la qual ja s'ha iniciat. 

-  Les vendes del període es situen un 7,0% per sobre de l'any anterior a causa de les temperatures

anormalment fredes de l'hivern en comparació amb l'exercici anterior.

-  Al Brasil les vendes de l'exercici 2007 es situen lleugerament per sobre de l'any anterior, destacant el

creixement del 13,6% de les vendes de gas per a vehicles compensat en part pel descens de les vendes per

a generació elèctrica del 5,7% per inconvenients en el subministrament de gas per manteniment de la

infraestructura de transport de Petrobras. 

-  A Colòmbia s'incrementa la base de clients en un 6,1% respecte a l'any 2006, a causa principalment del

desenvolupament del mercat de nova edificació a Bogotà així com la gasificació de la zona de Cundiboyacá.

Les vendes augmenten un 15,5% respecte a l'any anterior basat en majors vendes a indústries i pel

desenvolupament més gran del mercat de gas natural per a vehicles, que ha situat les vendes en aquest

mercat en 2.721 GWh amb un increment del 46,5% respecte a l'exercici anterior.

-  Finalment, a Mèxic creix un 22,6% l'increment de punts de subministrament respecte a l'any anterior, i

passa de 10.600 a 13.000 clients, gràcies al més gran desenvolupament comercial a la Ciutat de Mèxic. 

Les vendes de gas de l'exercici es situen lleugerament per sota de l'any anterior, a causa del descens de les

vendes d'ATX per la suspensió parcial del subministrament de gas a la zona de Bajíos, a causa d'incidències

en els gasoductes del productor (PEMEX) en el segon semestre de l'any, compensat pel consum més gran

en els mercats domèstico/comercial (5% superior al registrat l'any 2006) a causa de les baixes temperatures

registrades durant el primer trimestre del 2007.
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Distribució a Itàlia

Resultats

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 150,7 138,0 9,2
Proveïments (92,4) (84,0) 10,0
Despeses de personal, net (15,4) (12,9) 19,4
Altres despeses/ingressos (8,0) (11,0) (27,3)

Ebitda 34,9 30,1 15,9

Dotació a l'amortització (23,9) (28,3) (15,5)
Dotació a provisions (8,6) (1,7) -

Beneficis d'explotació 2,4 0,1 -

Les operacions de distribució de gas a Itàlia representen una contribució a l'Ebitda de 34,9 milions d'euros,

amb un augment del 15,9% respecte a l'any anterior. 

Principals magnituds

2007 2006 %

Vendes activitat de gas (GWh): 2.800 2.448 14,4
Vendes de gas de tarifa 2.635 2.347 12.3

ATX 165 101 63,4

Xarxa de distribució (Km) 4.775 4.012 19,0

Punts de subministrament, en milers (el 31/12) 357 320 11,6

L'activitat de distribució de gas assoleix els 2.800 GWh, amb un augment del 14,4% respecte al 2006 gràcies

fonamentalment a un increment de l'11,6% dels punts de subministrament i a una major demanda de gas en

el quart trimestre de 386 GWh, fonamentalment a causa de les temperatures en aquest últim trimestre que

han estat significativament inferiors al mateix trimestre de l'any anterior. 

Les operacions d'expansió han originat un augment de la xarxa de distribució en 254 Km i a un creixement de

37.000 nous punts de subministrament en termes interanuals.

Després de l'adquisició del grup gasista Italmeco per 32,0 milions d'euros, GAS NATURAL va ampliar la seva

àrea de distribució al país a 31 nous municipis de les regions de Basilicata, Calàbria, Campània i Lazio. Un cop

acabat el procés de presa de control, en data 17 de desembre de 2007 s'ha incorporat al perímetre de

consolidació per integració global. Això ha suposat una incorporació de 8.930 punts de subministrament de

distribució de gas i de 509 Km de xarxa.

Amb aquesta operació, GAS NATURAL ja compta amb presència a 178 municipis de 8 regions del centre 

i sud d'Itàlia.
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Electricitat a Espanya  

Inclou les activitats de generació d'electricitat d'Espanya (cicles combinats, parcs eòlics i cogeneració), el

trading d'electricitat en mercats majoristes i la comercialització majorista i minorista d'electricitat en el mercat

liberalitzat espanyol.

Resultats

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 1.126,9 1.347,5 (16,4)
Proveïments (727,6) (958,1) (24,1)
Despeses de personal, net (4,9) (7,8) (37,2)
Altres despeses/ingressos (115,2) (122,8) (6,2)

Ebitda 279,2 258,8 7,9

Dotació a l'amortització (79,5) (77,2) 3,0
Dotació a provisions (4,9) (2,9) 69,0

Beneficis d'explotació 194,8 178,7 9,0

L'import net de la xifra de negocis de l'activitat d'electricitat assoleix els 1.126,9 milions d'euros amb un

descens del 16,4% a causa fonamentalment de la conjuntura dels preus de l'electricitat i a una menor

producció.

El preu mitjà del pool de 2007 s'ha situat en 40,95 e/MWh enfront dels 52,97 e/MWh l'any 2006, amb una

conjuntura totalment oposada.

Els preus del pool durant l'any 2007 han baixat de forma considerable enfront els de l'any anterior, a causa,

entre altres raons, del creixement moderat de la demanda elèctrica per efecte de la suavitat de les

temperatures hivernals i a la major producció hidràulica i eòlica.

No obstant, el preu ponderat del mercat diari del quart trimestre de l'any 2007 va assolir els 50,0 €/MWh, un

30% superior al preu del quart trimestre de l'any anterior (38,3 e/MWh), a causa principalment de les escasses

aportacions hidràuliques dels últims mesos de l'any, unit a les baixes reserves dels embassaments.

La demanda anual d'electricitat l'any 2007 (260.838 GWh) és un 2,8% superior a la de 2006. Una cop

descomptats els efectes del diferent nombre de dies laborals i de la temperatura resulta un augment del 4,0%.

D'altra banda, la generació hidràulica acumulada el desembre de 2007 és de 26.381 GWh, un 4,2% superior a

la de l'any anterior.

A la reducció de preus comentada també s'ha afegit la important disminució del preu dels drets d'emissió

respecte a les mateixes dates de l'any anterior, passant de nivells a l'entorn dels 20,0 €/t de l'any anterior a

nivells de 0,02 e/t en acabar l'any 2007. 

En termes d'Ebitda els resultats obtinguts l'any 2007 s'eleven a 279,2 milions d'euros, un 7,9% superior a

les xifres de l'any anterior, malgrat els menors preus del pool, a causa de l'optimització de la participació de
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GAS NATURAL en els diferents negocis elèctrics de generació d'electricitat d'Espanya, el trading

d'electricitat en mercats majoristes i la comercialització en el mercat liberalitzar espanyol.

Principals magnituds

Les principals magnituds en l'activitat d'electricitat de GAS NATURAL a Espanya són les següents:

2007 2006 %

Capacitat de generació elèctrica (MW): 3.980 3.169 25,6
Cicles combinats 3.600 2.800 28,6
Eòlica 363 347 4,6
Cogeneració 17 22 (22,7)

Energia elèctrica produïda (GWh): 16.975 17.831 (4,8)
Cicles combinats 16.096 16.987 (5,2)
Eòlica 779 694 12,2
Cogeneració 100 150 (33,3)

Electricitat contractada (GWh/any) 6.239 210 -

Vendes d'electricitat (GWh): 2.214 2.761 (19,8)
Residencial 736 1.931 (61,9)
Industrial 1.478 830 78,1

GAS NATURAL compta amb 3.600 MW operatius en instal·lacions de generació elèctrica amb cicles

combinats en incorporar en aquest exercici la central de cicle combinat de Plana del Vent (Tarragona) amb

800 MW. A més té en fase de construcció 400 MW (Màlaga) i 800 MW més (Puerto Barcelona) en

tramitació avançada de permisos. Així mateix fa poc GAS NATURAL i l'Ajuntament de Lantarón (Àlaba) han

firmat un conveni per a la construcció d'un cicle combinat de 800 MW en aquesta localitat.

Durant l'any 2007 GAS NATURAL ha posat en marxa un total de 31 MW eòlics (16 MW nets), i s'aferma

com un dels principals agents del sector amb 737 MW eòlics en explotació (363 MW nets) i 900 MW eòlics

en desenvolupament. Addicionalment, s'han presentat projectes per més de 400 MW eòlics al concurs de

Canàries.

Addicionalment, el negoci de cogeneració de GAS NATURAL, amb una potència atribuïble de 17 MW, ha

generat 99 GWh. A curt termini hi ha prevista la posada en operació de dues noves plantes de purines, en fase

avançada de construcció, amb una potència total instal·lada de 22 MW.

L'any 2007, l'energia generada i venuda fonamentalment al mercat assoleix els 16.975 GWh, un 4,8% inferior a

la de l'any 2006, a causa en bona part de l'escenari desfavorable dels preus del pool.

La generació d'electricitat amb cicles combinats assoleix els 16.096 GWh en l'exercici. La quota acumulada

l'any 2007 de GAS NATURAL en generació d'electricitat en regim ordinari es situa en el 7,5%.

La producció amb cicles combinats de GAS NATURAL representa el 30% de la producció nacional amb aquesta

tecnologia, augmentant significativament els valors percentuals de l'any anterior (23%), la qual cosa, reforça el

seu posicionament en aquest sector. 
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El nombre d'hores equivalents de funcionament a plena càrrega ha estat de 5.057 hores, en base anual,

corresponents a un factor de càrrega de 57,7%, malgrat l'escenari de reducció de preus comentat.

En el regim de les energies renovables, la producció eòlica neta atribuïble dels parcs participats per 

GAS NATURAL durant el quart trimestre de 2007 ha estat de 221 GWh, molt similar a la de l'any anterior

malgrat l'increment de la potència eòlica instal·lada de GAS NATURAL, a causa d'una menor eolicitat en el

període. La producció de 2007 assoleix els 779 GWh, un 12,2% superior a la de l'any anterior gràcies a

l'eolicitat dels primers mesos de l'any.

En l'activitat de comercialització d'electricitat en el mercat liberalitzat, un cop fetes les modificacions

introduïdes pel Reial Decret 1634/2006, s'hi aprecia una tendència envers el creixement del mercat liberalitzat,

fonamentalment per a determinats grups tarifaris d'alta tensió. Aquest és el motiu que justifica l'evolució de la

quota de mercat liberalitzat elèctric nacional respecte al mercat total elèctric, i que està pujant des d'un mínim

el desembre 2006 d'un 20% fins a un 28% en acabar 2007. 

Dins de la política de segmentació i captació selectiva de clients elèctrics, la cartera de clients elèctrics de

GAS NATURAL és el 31 de desembre de 2007 d'uns 6.239 GWh/any, amb tendència a l'alça, amb un preu

mitjà de venda superior al registrat en la mateixa data de l'any anterior.

GAS NATURAL ha optimitzat notablement durant l'últim trimestre de 2007 la seva participació en el mercat

elèctric amb l'activitat de trading. En uns mercats cada cop més globals i interrelacionats, aquesta activitat es

centra en els mercats energètics de gas i electricitat així com també en el comerç de drets i crèdits d'emissió

de CO2, i són presents tant a Espanya com en alguns països d'Europa, Estats Units o de la resta del món en el

cas del CO2.

GAS NATURAL porta anys present en el mercat financer elèctric no organitzat espanyol OTC (Over The

Counter), incrementant substancialment la seva activitat aquest any. Membre del Mercat Ibèric a Termini

(OMIP) pràcticament des del seu inici a mitjans del 2006, també participa de les oportunitats que aquest

mercat ofereix, amb la transparència i la solvència garantida que posseeix en ser un mercat organitzat.

Gràcies a aquesta activitat, s'està realitzant una gestió activa de la posició i una optimització dels marges,

beneficis i exposició al risc. L'energia gestionada per l'activitat de trading l'any 2007 en aquests mercats ha

assolit els 6,6 TWh.

Dins dels mercats de drets d'emissió, GAS NATURAL opera tant bilateralment com a les borses més líquides:

Powernext per a contractació spot i ECX (European Climate Exchange) per a negociació de futurs. Igualment

s'analitzen les oportunitats relatives a CERs (Certified Emission Reductions) tant en el mercat primari com en

el secundari. D'altra banda, GAS NATURAL està desenvolupant diversos projectes emmarcats dins dels

Mecanismes de Desenvolupament Net, fonamentalment a l'Amèrica Llatina.

Per poder realitzar totes aquestes accions GAS NATURAL compta amb línia oberta amb els principals bancs i

empreses energètiques, així com amb els brokers, tant a nivell nacional com internacional.

El Ministeri d'Indústria va establir el febrer de 2007 un calendari de subhastes d'energia elèctrica per cobrir

l'energia de tarifa per períodes trimestrals. El 18 de desembre de 2007 es va celebrar la tercera d'aquestes

subhastes per a la compra de Contractes d'Energia per al Subministrament d'Últim Recurs (CESUR). Es van
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posar a la venda 6.500 MW en càrrega base per a les distribuïdores que subministren als consumidors

peninsulars a Espanya i Portugal al llarg dels pròxims tres mesos (un total de 14.190 GWh). Hi van participar

24 agents venedors, dels quals 23, entre els que hi havia GAS NATURAL, van resultar adjudicataris de la

venda d'energia a un preu de 64,65 e/MWh per al primer trimestre de l'any. L'adjudicació a GAS NATURAL li

ha permès d'optimitzar la seva posició de risc.

El llançament de les subhastes d'emissions primàries d'energia en el mercat de producció des del juny de

2007, per tal de fomentar la liquiditat del mercat a termini, ha permès GAS NATURAL prendre posicions que li

permeten optimitzar el portfoli conjunt de les seves posicions tant de trading com de proveïment elèctric. En el

mes de desembre de 2007 es va celebrar la tercera subhasta d'emissions primàries d'energia, en la qual es

van adjudicar 5,18 TWh enfront dels 2,5 TWh i 1,45 TWh de la segona i primera subhastes celebrades l'any

2007. Hi van participar 17 agents, entre els quals hi havia GAS NATURAL. L'energia gestionada l'any 2007 per a

trading en aquests nous productes ha assolit els 1.100 GWh.

Electricitat a Puerto Rico

GAS NATURAL és present a Puerto Rico des de l'octubre de 2003, quan va adquirir el 47,5% de l'empresa

EcoEléctrica, a més del dret exclusiu sobre l'entrada de gas natural addicional a l'illa i un contracte d'operació,

manteniment i gestió de combustibles.

Resultats

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 144,1 158,7 (9,2)
Proveïments (72,0) (80,8) (10,9)
Despeses de personal, net (3,3) (3,1) 6,5
Altres despeses/ingressos (9,9) (12,2) (18,9)

Ebitda 58,9 62,6 (5,9)

Dotació a l'amortització (17,4) (18,2) (4,4)
Dotació a provisions (0,3) 0,1 -

Beneficis d’explotació 41,2 44,5 (7,4)

Les activitats de GAS NATURAL a Puerto Rico assoleixen un Ebitda en moneda local de 80,6 milions de dòlars

nord-americans, amb un augment del 2,3% respecte al de l'any anterior.

Principals magnituds

Les instal·lacions d'EcoEléctrica consten d'una planta de regasificació amb una capacitat de 115.000 m3 i una

central de cicle combinat de 540 MW. És la primera planta privada de generació d'energia elèctrica que fa

servir gas natural com a combustible i està situada a Peñuelas, al sud de Puerto Rico.

Les vendes de generació elèctrica de l'any 2007 d'EcoEléctrica han estat de 3.450 GWh (l'energia atribuïble a

GAS NATURAL és de 1.725 GWh), amb un creixement del 2,5% i con un factor de càrrega del 77,7%,

lleugerament superior al 75,7% registrat l' any anterior.

El maig de 2007 GAS NATURAL va firmar un contracte amb l'autoritat elèctrica de Puerto Rico (PREPA) per

proporcionar, a partir de 2008, serveis de regasificació per un volum de 0,7 Bcm/any que serà destinat a



In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

193

Informe de Gest ió

generar electricitat a la central elèctrica d'Aguirre la transformació a gas natural de la qual es realitzarà en els

pròxims mesos.

Up & midstream

Inclou el desenvolupament dels projectes integrats de GNL, l'exploració, desenvolupament i producció

d'hidrocarburs, la gestió del transport marítim i l'operació del gasoducte del Magrib-Europa.

Resultats

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 259,2 284,9 (9,0)
Proveïments (47,0) (39,7) 18,4
Despeses de personal, net (5,3) (4,1) 29,3
Altres despeses/ingressos (49,4) (59,8) (17,4)

Ebitda 157,5 181,3 (13,1)

Dotació a l'amortització (45,9) (47,3) (3,0)
Dotació a provisions (6,1) 0,2 -

Beneficis d'explotació 105,5 134,2 (21,4)

L'import net de la xifra de negocis de l'activitat d'upstream & midstream assoleix els 259,2 milions d'euros,

amb un descens del 9,0%.

L'Ebitda de 2007 és de 157,5 milions d'euros, un 13,1% inferior al de l'any a causa, fonamentalment d'una

menor activitat en el transport de gas per gasoducte, a una menor utilització de la flota de vaixells metaners en

l'any en curs (91,2% vs. 96,5% de 2006) i fonamentalment a un tipus de canvi del dòlar desfavorable que

afecta les activitats d' EMPL.

Sense tenir en compte l'efecte negatiu de la variació de la moneda local respecte a l'euro, l'Ebitda disminuiria

tan sols en un 5,4% respecte a l'any anterior. Aquest efecte ha estat especialment important en el quart

trimestre en el que la devaluació del dòlar enfront de l'euro ha estat del 3,7%.

Les operacions d'exploració i producció de gas es registren pel mètode de successful-efforts, pel qual els

costos anteriors a la fase de perforació s'imputen a resultats en el moment en què es produeixen i els costos

de la fase de perforació es capitalitzen provisionalment com a immobilitzat material en curs, pendents de la

determinació de si hi ha reserves provades que en justifiquin el desenvolupament comercial.

Principals magnituds

Les principals magnituds en l'activitat de transport internacional de gas són les següents:

2007 2006 %

Transport de gas-EMPL (GWh): 124.150 129.499 (4,1)
Portugal-Marroc 28.094 28.838 (2,6)
GAS NATURAL 96.056 100.661 (4,6)
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L'activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc mitjançant les societats EMPL i Metragaz ha

representat un volum total de 124.150 GWh, amb un descens del 4,1%. D'aquesta xifra, 96.056 GWh han

estat transportats per a GAS NATURAL a través de la societat Sagane i 28.094 GWh per a Portugal i el Marroc.

El descens dels volums transportats te la causa fonamentalment en la caiguda de la demanda per la benignitat

de les temperatures hivernals. 

Continuen les activitats de desenvolupament del projecte d'exploració a Gassi Chergui (Algèria), en aquest

trimestre s'ha iniciat la perforació del primer pou, i dels projectes d'exploració Marismas (Espanya) i Tànger-

Larache (Marroc).

GAS NATURAL i Repsol YPF, en consorci amb altres empreses, han firmat un acord d'accionistes amb l'objectiu

de dur a terme els primers treballs per desenvolupar un projecte integrat de gas a Angola. Inicialment

s'avaluaran les reserves de gas per a, posteriorment, projectar les inversions necessàries per desenvolupar-les

i si s'escau exportar-les en forma de gas natural liquat (GNL). Els treballs s'iniciaran durant el primer trimestre

de l'any 2008.

L'empresa pública Sonatrach, ha comunicat a Repsol YPF i GAS NATURAL la seva decisió de resoldre el

contracte relatiu al Projecte Integrat Gassi Touil, del que aquestes companyies havien resultat adjudicatàries

l'any 2004 en un concurs internacional. Sonatrach en línia amb la decisió política manifestada en els últims

mesos per les autoritats algerianes, ha comunicat la seva intenció de ser ella qui reprengui en exclusiva el

control de les operacions, que en ser un projecte integrat, s'estén tant a les fases d'exploració i producció,

com a les de liqüefacció i comercialització del gas. Repsol YPF i GAS NATURAL faran valer els seus drets en el

procediment arbitral internacional que, d'acord amb el contracte, decidirà sobre la validesa de la pretesa

resolució i sobre els danys i perjudicis causats. El resultat d'aquest procediment s'estima que no tindrà

impacte negatiu significatiu en els estats financers.

Els projectes de GAS NATURAL per a la construcció de dues plantes de regasificació a Itàlia (Trieste i Taranto)

continuen avançant en la tramitació per a l'aprovació dels diferents permisos, tant a nivell regional com

nacional. En particular des de l'inici de 2008 GAS NATURAL ha mantingut reunions tècniques amb la Comissió

d'Anàlisis d'Impacte Ambiental del Ministeri de Medi Ambient Italià, així com amb els diferents grups de treball

a nivell regional. Així mateix, es continuen mantenint reunions d'avenç tècnic amb SNAM Rete Gas per tal

d'obtenir l'aprovació mediambiental per a la construcció dels dos gasoductes de connexió dels projectes de

regasificació.  

El 30 de novembre de 2007, l'armador Knutsen OAS Shipping va lliurar a GAS NATURAL i Repsol YPF un nou

metaner, el Sestao-Knutsen, que s'incorpora a la flota de Stream, la societat conjunta dedicada al transport i

comercialització de gas natural liquat (GNL).

El noliejament del vaixell s'ha realitzat a través d'un contracte de time-charter, amb una durada de 25 anys,

ampliable per períodes consecutius de 5 anys, i representa una inversió conjunta de 162 milions d'euros

corresponent al valor actual dels pagaments compromesos per Repsol YPF (50%) i GAS NATURAL (50%).

La incorporació del vaixell a la flota s'emmarca en un dels pilars estratègics de GAS NATURAL per al període

2008-2012, orientat a la integració vertical en Up i Midstream com avantatge competitiu clau en un entorn més

competitiu i volàtil. 
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El Sestao-Knutsen té una capacitat prr transportar fins a 138.000 m3 de gas natural liquat i pot assolir una

velocitat de 19,5 nusos. El vaixell metaner compta amb doble buc, doble fons a la zona de càrrega i quatre

tancs criogènics de doble membrana. L'eslora (longitud) ateny els 284,4 metres, la mànega (amplada) mesura

42,5 metres i el puntal (alçada) 25,4 metres. 

El vaixell és capaç de carregar i descarregar en un temps màxim de 12 hores, i es caracteritza per la seva

capacitat d'aprofitar el gas que es vaporitza durant el transport, cremant-lo a les calderes per alimentar la

pròpia turbina de vapor.

Actualment la flota que opera Stream és de 12 vaixells i assolirà un total 15 vaixells metaners en l'horitzó de

l'any 2010 després de diverses incorporacions i renovacions.

Majorista i minorista

Aquest epígraf agrupa les activitats de proveïment i comercialització de gas tant a Espanya com a l'exterior i la

comercialització d'altres productes i serveis relacionats amb la comercialització minorista a Espanya.

El proveïment de gas a altres distribuïdores correspon a les realitzades a Enagás amb destinació al mercat

regulat de distribució de gas.

Resultats

2007 2006 %

Import net de la xifra de negocis 6.037,4 6.346,4 (4,9)
Proveïments (5.368,3) (5.981,2) (10,2)
Despeses de personal, net (56,5) (21,3) -
Altres despeses/ingressos (166,8) (124,0) 34,5

Ebitda 445,8 219,9 -

Dotació a l'amortització (7,9) (6,6) 19,7
Dotació a provisions (9,9) (16,0) (38,1)

Beneficis d'explotació 428,0 197,3 -

L'import net de la xifra de negocis de l'activitat de subministrament de gas assoleix els 6.037,4 milions

d'euros, que suposa un descens del 4,9% respecte a l'any anterior. El descens de l'import net de la xifra de

negocis l'any 2007 té la causa fonamentalment en el descens dels volums comercialitzats a Europa i al menor

tipus de canvi dòlar/euro, si bé en el quart trimestre ha experimentat un augment del 10,8% fonamentalment

per les majors vendes de gas para generació d'electricitat.

L'Ebitda l'any 2007 registra uns resultats de 445,8 milions d'euros, enfront dels 219,9 milions d'euros l'any

anterior. 

Com a conseqüència de les mesures adoptades per afavorir la liberalització, així com la política comercial

seguida per GAS NATURAL, l'evolució de l'Ebitda continua el camí de creixement gràcies a l'optimització de la

cartera de contractes de gas en el mercat liberalitzat, així com a l'increment de l'eficiència derivat de la gestió

del risc de la cartera de commodities i del tipus de canvi associat a la cartera comercial.
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L'Ordre ITC 3992/2006 que estableix les tarifes de gas natural per al 2007, ha continuat amb la liberalització de

les tarifes suprimint les superiors a una pressió de 4 bars a partir de l'1 de juliol de 2007. 

Principals magnituds

Les principals magnituds en l'activitat de proveïment i comercialització són les següents:

2007 2006 %

Subministrament de gas (GWh): 292.730 294.451 (0,6)
Espanya: 245.566 251.410 (2,3)

Mercat espanyol regulat 45.024 58.678 (23,3)
Mercat espanyol liberalitzat: 200.542 192.732 4,1
Comercialització GAS NATURAL (1) 167.389 160.624 4,2
Proveïment a tercers 33.153 32.108 3,3

Internacional: 47.164 43.041 9,6
Proveïment 40.708 31.476 29,3
Comercialització Europa 6.456 11.565 (44,2)

Contractes multiproducte (el 31/12) 1.904.663 2.137.135 (10,9)

Contractes per client (el 31/12) 1,37 1,43 (4,2)

(1) No inclou operacions d' intercanvi amb empreses energètiques.

El proveïment i la comercialització total de GAS NATURAL ha estat de 292.730 GWh, amb un descens del

0,6%, dels que 245.566 GWh han tingut com a destinació el mercat espanyol (-2,3%) i la resta de 47.164 GWh

els mercats internacionals (+9,6%).

El proveïment de gas al mercat regulat correspon a Enagás que, junt amb la gestió d'existències que realitza,

subministra a les societats distribuïdores de gas, tant a la pròpia GAS NATURAL com a tercers. L'any 2007

aquesta activitat ha assolit els 45.024 GWh, amb una disminució del 23,3% a causa de la major obertura del

mercat i, al fet que el mateix període de 2006, inclou consums de centrals tèrmiques convencionals de tarifa

(2.145 GWh). 

Pel que fa al mercat liberalitzat, les vendes han estat de 200.542 GWh amb un augment del 4,1% respecte a

les de l'any anterior. El menor consum de gas per a la generació d'electricitat en el conjunt de l'any, a causa de

l'alta hidraulicitat, ha afectat el creixement d'aquesta magnitud. D'aquestes vendes, 167.389 GWh han estat

comercialitzats a clients finals per GAS NATURAL, i s'han destinat principalment al mercat industrial, a més del

subministrament a cicles combinats i al mercat residencial. D'altra banda el proveïment al mercat liberalitzat

d'altres comercialitzadores de gas assoleix els 33.153 GWh, amb un augment del 3,3%. 

GAS NATURAL i General Motors España han firmat un acord de col·laboració que permetria impulsar el

desenvolupament a Espanya de l'ús del gas natural per a vehicles tant en el sector públic com privat. En virtut

de l'acord, General Motors España es compromet a oferir la seva gamma de vehicles amb gas natural en

condicions de preu i finançament atractives enfront del diesel i amb terminis ajustats a la demanda.

GAS NATURAL realitzarà estudis sobre la ubicació dels assortidors públics en estacions de serveis existents o

en nous emplaçaments, aportarà els mitjans tècnics i les inversions per a l'explotació i el manteniment

d'aquestes instal·lacions i subministrarà el gas natural que s'hi consumeixi.
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GAS NATURAL és experta en aquesta línia de negoci, que ja té desenvolupada a països de l'Amèrica Llatina,

on l'ús del gas natural per a l'automoció hi està molt arrelat. A Espanya ja ha iniciat la comercialització

d'aquesta aplicació del gas natural als anomenats “gnAuto” i és la marca Opel la primera a realitzar aquest

tipus de vehicles.

Així mateix, GAS NATURAL ha llançat una nova línia de negoci, “gnSolar“, per impulsar l'ús conjunt de l'energia

solar i el gas natural als edificis residencials i del sector terciari i ha firmat un acord de col·laboració amb el

proveïdor de sistemes solars Schüco International KG per fomentar el desenvolupament de l'energia solar

tèrmica utilitzant el gas natural com a energia de suport, per a la producció d'aigua calenta sanitària als edificis

residencials. D'altra banda, GAS NATURAL i APPLUS+ han firmat un acord de col·laboració per certificar els

processos de disseny, instal·lació i operació de les instal·lacions solars que està promovent la companyia

energètica.

Pel que fa a l'activitat multiproducte de GAS NATURAL, l'abandonament temporal i selectiu de la

comercialització residencial d'electricitat en els últims mesos ha originat una disminució del nombre de

contractes que unit al continu augment de la base de clients resulta en una reducció de la ratio de contractes

per client. No obstant, GAS NATURAL compta amb 1.532.000 contractes de manteniment amb els seus clients

el 31 de desembre de 2007.

2. Principals riscos associats a l’activitat de GAS NATURAL

L'activitat de GAS NATURAL es desenvolupa en un entorn en el que hi ha riscos que poden afectar les seves

operacions, i que són els següents:

a) Les activitats de GAS NATURAL estan sotmeses al compliment de determinades 

regulacions. El seu incompliment i de les seves modificacions pot afectar d'una manera

adversa les activitats, resultats i situació financera de GAS NATURAL.

GAS NATURAL està obligada a complir la normativa legal aplicable als sectors de gas natural i d'electricitat. Tot

i que GAS NATURAL considera que compleix substancialment la legislació aplicable a la seva activitat, aquesta

està sotmesa a un conjunt complex de normes que tant els organismes públics com privats poden interpretar

de manera diferent al criteri de GAS NATURAL 

En especial, la distribució de gas és una activitat regulada en la major part dels països en els quals GAS

NATURAL realitza aquesta activitat. Durant els exercicis 2007 i 2006, la distribució de gas va representar,

respectivament, un 40,0% i un 37,2% de la xifra de negocis consolidada de GAS NATURAL. Així mateix, la

distribució de gas va representar, respectivament, un 56,7% i un 63,2% dels beneficis d'explotació.

La introducció de canvis en el mercat regulat de distribució de gas podria incidir en l'actual esquema de

retribució, així com en els costos operatius, de capital, de primeres matèries i incentius a l'eficiència, així

mateix l'activitat d'electricitat de GAS NATURAL està exposada a un canvi o modificació de l'actual marc

regulador del sector elèctric. Per això, qualsevol modificació de l'actual marc regulador del sector del gas

natural i d'electricitat podria afectar d'una manera adversa les activitats, beneficis, subvencions i situació

financera de GAS NATURAL.
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b) La distribució de gas i electricitat està sotmesa al manteniment de determinades concessions

i autoritzacions administratives; una resolució anticipada afectaria al retorn de les inversions de

GAS NATURAL, així com als seus beneficis futurs. 

Atès el caràcter regulat de part de l'activitat de gas de GAS NATURAL (Espanya, Amèrica Llatina, Itàlia, Marroc i Algèria),

alguna de les activitats de GAS NATURAL estan sotmeses a l'obtenció de les corresponents concessions o autoritzacions

que, amb caràcter general, són de llarga durada. Per a això, i principalment a l'Amèrica Llatina i Itàlia, GAS NATURAL subscriu

contractes o acords de distribució i transport de gas amb les corresponents autoritats reguladores. Igualment, aquests

contractes, asseguren els esquemes de retribució i, amb això, el retorn de les inversions realitzades en aquestes activitats. 

Addicionalment, cal tenir en compte que les concessions estan sotmeses al compliment de determinats

compromisos que, si no són acomplerts, poden causar la seva revocació i l'execució d'eventuals garanties o avals

atorgats afectant el retorn de les inversions de GAS NATURAL, així com els seus beneficis futurs. 

c) Els negocis de GAS NATURAL estan sotmesos a riscos operatius inherents al mercat que

poden causar interrupcions en el seu subministrament. 

Les activitats de GAS NATURAL estan exposades a diferents riscos operatius, com per exemple avaries a la xarxa de

distribució, a les instal·lacions de generació d'electricitat i als vaixells metaners, explosions, emissions contaminants,

abocaments tòxics, incendis, condicions meteorològiques adverses, incompliments contractuals, sabotatges o

accidents a la xarxa de distribució o actius de generació d'electricitat. Hi ha esdeveniments impredibles i poden

causar interrupcions en el subministrament de gas i la generació d'electricitat. En aquest tipus de situacions malgrat

existir les pertinents cobertures a través de la contractació d'assegurances davant de potencials pèrdues de benefici,

determinades circumstàncies poden generar pèrdues econòmiques. Destaca especialment les actuacions

relacionades amb garantir la continuïtat de subministrament. En aquests casos GAS NATURAL accedeix al mercat

spot on adquireix el gas necessari; si bé, aquestes adquisicions es poden realitzar en unes condicions més

oneroses. El mercat spot és un mercat no organitzat orientat a la compra-venda de gas físic de curt termini

(fonamentalment gas natural liquat o GNL). 

GAS NATURAL subscriu contractes per al seu proveïment de gas, i en conseqüència, la disponibilitat de gas depèn

del compliment d'aquests contractes. Per això davant d'un eventual incompliment dels contractes de proveïment,

GAS NATURAL ha de buscar altres fonts alternatives que, si s'escau, podrien fer-se en condicions més oneroses. A

més, els resultats i la situació financera de GAS NATURAL podrien quedar afectats d'una manera adversa, si les

assegurances contractades no cobreixen íntegrament tots els danys o perjudicis.

GAS NATURAL podria ser objecte de reclamacions de responsabilitat civil per danys causats en el desenvolupament

ordinari de les seves activitats, com ara avaries a la xarxa de distribució, explosions de gas o danys provocats pels

vaixells metaners que transporten el gas natural. La interposició d'aquestes reclamacions podria comportar el

pagament d'indemnitzacions d'acord amb la legislació aplicable en aquells països en els que GAS NATURAL opera,

en la mesura en què les pòlisses d'assegurances contractades no cobreixin l'import d'aquestes indemnitzacions.

d) Un augment dels preus del cru i del gas natural pot afectar d'uns manera adversa i

significativa els resultats i la situació financera de GAS NATURAL.

Una part important de les despeses operatives de GAS NATURAL estan vinculades a la compra de gas natural i

de gas natural liquat (GNL) per a la seva comercialització en el mercat lliure i subministrament a mercats regulats.
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Igualment, les seves plantes de cicle combinat fan servir com a combustible el gas natural. En aquest sentit,

malgrat que els preus que GAS NATURAL aplica en la venda de gas als seus clients es corresponen amb els

preus de mercat, en entorns de molta volatilitat, les fluctuacions dels seus preus de venda poden arribar a no

evolucionar d'una manera proporcional al cost de la primera matèria, especialment en els mercats regulats. Els

preus de les primeres matèries experimenten variacions significatives, i per això, no hi ha cap garantia que es

mantingui en els nivells estimats. Durant els últims anys s'han produït variacions significatives en el preu del

cru, circumstància que n'ha incrementat notablement el preu i n'ha accentuat la volatilitat. La mitjana anual del

preu del barril Brent el desembre 2006 era de 65,14 dòlars, augmentant un 11,1% durant l'any 2007 per assolir

un preu de 72,39 dòlars. Els preus del gas natural també són sensibles a factors geopolítics. A més dels costos

associats al negoci del gas, els augments en els preus del cru i del gas natural provocarien un increment dels

costos de generació elèctrica. Aquests increments augmentarien els costos operatius i podrien afectar d'una

manera adversa els beneficis de GAS NATURAL. 

e) GAS NATURAL es podria veure obligat a comprar més gas del que necessita per al

desenvolupament de la seva activitat d'acord amb els contractes amb clàusules “take-or-pay”.

La major part de les compres de gas natural i GNL es realitzen a través de contractes a llarg termini. D'acord

amb aquests contractes, GAS NATURAL té l'obligació de comprar anualment determinats volums de gas. O

sigui, malgrat que GAS NATURAL no necessiti adquirir el volum de gas compromès per a un moment

determinat, estarà obligat contractualment a pagar la quantitat mínima compromesa d'acord amb les clàusules

“take-or-pay”. En qualsevol cas, aquests contractes contenen uns volums de gas que es corresponen amb les

necessitats estimades de GAS NATURAL. No obstant, en cas que es produïssin variacions significatives en

aquestes estimacions, GAS NATURAL estarà obligat a adquirir un major volum de gas del que necessita o

haurà d'adquirir quantitats addicionals de gas. Això podria afectar d'una manera adversa i significativa als

costos operatius de GAS NATURAL. 

f) Les activitats de GAS NATURAL estan sotmeses al compliment de la normativa en matèria de

protecció mediambiental. L'incompliment d'aquesta normativa pot afectar d'una manera adversa i

significativa el negoci, els beneficis i la situació financera de GAS NATURAL.

GAS NATURAL i les seves societats filials estan sotmeses al compliment de la normativa en matèria de protecció

mediambiental que exigeix, entre altres aspectes, l'elaboració d'estudis d'avaluació de l'impacte mediambiental,

l'obtenció de les pertinents autoritzacions, llicències i permisos, així com el compliment de determinats requisits.

Entre altres, GAS NATURAL ha de tenir en compte els riscos següents: 

-  Que els estudis d'avaluació de l'impacte mediambiental no siguin aprovats per les autoritats competents.

-  Que l'opinió pública s'oposi als projectes proposats per GAS NATURAL i d'això se'n derivi un retard o la seva

cancel·lació.

-  El marc regulador o la seva interpretació per part de les autoritats pugui experimentar modificacions o canvis,

cosa que pot provocar un augment dels costos o terminis; que afectaria d'una manera adversa i significativa

les activitats o projeccions de GAS NATURAL i les seves filials. 
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En els últims anys s'han intensificat els requisits en matèria de protecció mediambiental en els diferents

països en els que GAS NATURAL opera. Tot i que GAS NATURAL ha realitzat les inversions necessàries per

complir amb la legislació aplicable, la seva modificació i aplicació pot suposar l'exigència de majors inversions

per al seu acompliment, cosa que pot afectar d'una manera adversa les activitats, beneficis i situació financera

de GAS NATURAL. 

Els canvis a la legislació en matèria de protecció mediambiental poden augmentar el cost relatiu a la posada en

funcionament de les plantes de cicles combinats, així com afectar adversament els clients industrials, que

compren gas per als seus negocis. L'augment de les restriccions o càrregues per als clients del mercat

industrial pot provocar un descens del consum de gas, circumstància que podria afectar d'una manera adversa

i significativa les activitats i beneficis de GAS NATURAL. 

A més, a partir de l'any 2002, s'han transposat a l'ordenament jurídic espanyol determinades directives

comunitàries que poden afectar l'activitat de GAS NATURAL, limitant l'emissió d'agents contaminants a

l'atmosfera provinents de grans instal·lacions de combustió. D'acord amb el nou Pla Nacional d'Assignació de

Drets d'Emissió, els drets d'emissió assignats a GAS NATURAL assoleixen els 14 milions de tones de CO2 per

al període 2008-2012. Els drets d'emissió es negocien en un mercat organitzat en funcionament des de l'1 de

gener de 2005, i per tant estan sotmesos a fluctuacions en el preu. La compra d'aquests drets constitueix un

cost per a GAS NATURAL. Tot plegat podria afectar d'una manera adversa i significativa les operacions, els

beneficis i la situació financera de GAS NATURAL. 

g) Els resultats i la situació financera de GAS NATURAL poden quedar afectats d'una manera

adversa i significativa si no és capaç de gestionar els possibles riscos derivats dels tipus

d'interès i tipus de canvi de divisa estrangera. 

GAS NATURAL està exposada, entre altres, als riscos lligats als canvis de tipus d'interès o de tipus de canvi

de divises. Per això, GAS NATURAL porta a terme polítiques pro-actives de gestió de riscos amb l'objecte de

minimitzar-ne l'impacte en els seus resultats. En data 31 de desembre de 2007, un deute net de 1.132,5

milions d'euros, que suposa un 30,7% del deute net total, era denominat en moneda diferent a l'euro,

predominantment en dòlars nord-americans. El deute a tipus variable de GAS NATURAL està sotmès a

l'aplicació dels tipus d'interès. GAS NATURAL té com a política mantenir, com a mínim, un 30% del seu

deute a tipus d'interès fix. Aquest percentatge es podria augmentar en el futur depenent de quines siguin

les estimacions dels tipus d'interès per a cada una de les diferents jurisdiccions. El 31 de desembre de

2007 el deute a tipus fix és del 45,5%.

Addicionalment, cal destacar que GAS NATURAL paga la major part de les vegades per la compra de gas i gas

natural liquat (GNL) en dòlars, i al mateix temps, els seus costos i beneficis a Puerto Rico estan referenciats en la

mateixa moneda. Una apreciació del dòlar contra l'euro incidiria d'una manera negativa en els costos de la

Societat. El 31 de desembre de 2007, aproximadament un 20,0% dels beneficis d'explotació que obté 

GAS NATURAL van provenir de les seves companyies llatinoamericanes, essent generats en les respectives

monedes locals. Per mitigar els riscos inherents a la volatilitat d'aquestes divises enfront de l'euro, 

GAS NATURAL realitza, en la mesura del possible, les seves inversions a l'Amèrica Llatina, Puerto Rico 

i gasoducte de Magrib en la moneda local, i igualment intenta fer coincidir, sempre que sigui possible, els costos 

i els ingressos referenciats en dòlars. En qualsevol cas, cal destacar que les estratègies de GAS NATURAL per

mitigar els efectes adversos inherents a les fluctuacions dels tipus de canvi, poden resultar ineficaços, i que això

pot afectar de forma adversa i significativa els resultats i la situació financera de GAS NATURAL. 
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h) La construcció i el desenvolupament de noves infraestructures pot quedar afectada per

factors que excedeixin del control de GAS NATURAL.

La construcció i desenvolupament de noves infraestructures de distribució i subministrament de gas natural,

l'exploració, producció i la venda de GNL, així com els projectes de generació, transport i distribució

d'electricitat, poden ser complexos i requerir amplis períodes de temps per a la seva execució. 

Respecte a aquests nous projectes, no es pot garantir que no hi siguin: 

-  Retards en l'obtenció de les autoritzacions, llicències o permisos necessaris, inclosos aquells en matèria de

protecció mediambiental. 

-  Modificacions en els preus de la maquinària, materials o mà d'obra, així com la seva insuficiència.

-  Oposició al desenvolupament d'infraestructures energètiques, incloent-hi aquelles àrees sensibles des del

punt de vista mediambiental.

-  Oposició de determinats grups polítics.

-  Canvis adversos en el marc legal i regulador en aquells països en els que operen GAS NATURAL i les seves

filials.

-  Expiració o resolució dels contractes vigents sobre actius immobiliaris.

-  Condicions meteorològiques adverses que poden retardar la construcció de la xarxa de distribució de gas, de

plantes o subestacions d'electricitat, així com supòsits de força major (catàstrofes, accidents, etc.). 

-  Incapacitat d'obtenir finançament a interessos satisfactoris per a la societat.

-  Competència en l'àrea de servei.

-  Canvis adversos en el preu del gas natural i del GNL.

Qualsevol d'aquests factors pot causar retards o cancel·lacions en l'inici o execució de nous projectes, amb

possibilitat que es produeixi un augment dels costos inicialment estimats. En cas de no poder completar un

nou projecte, els costos en els que s'hagués incorregut no serien recuperables, fet que disminuiria la

rendibilitat del negoci. Addicionalment, GAS NATURAL podria no assolir els objectius projectats en les àrees

d'exploració i producció.

i) Les condicions meteorològiques poden afectar d'una manera adversa la demanda de gas i

electricitat, provocant un impacte negatiu en els resultats i els ingressos de GAS NATURAL

La demanda d'electricitat i de gas natural està lligada a les condicions meteorològiques. Normalment a Europa

i a Mèxic es produeix un augment de la demanda durant els mesos d'hivern, des de l'octubre fins al març (o

des d'abril fins a setembre a l'Argentina, i en menor mesura al Brasil), i un descens durant els mesos des de
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l'abril fins al setembre (o des d'octubre fins a març a l'Argentina, i en menor mesura al Brasil). Una part

important del consum de gas durant els mesos d'hivern depèn de la producció d'electricitat i de calor, mentre

que durant els mesos d'estiu el consum depèn de la producció d'electricitat destinada a les instal·lacions d'aire

condicionat. Els ingressos i resultats de GAS NATURAL derivats de les activitats de distribució i

comercialització de gas natural podrien variar en el cas que es produïssin estius temperats o hiverns menys

freds. Igualment, la demanda d'electricitat podria minvar si es produeixen estius menys calorosos a causa

d'una menor demanda d'aire condicionat. Tot plegat afectaria d'una manera adversa i significativa els beneficis

vinculats a l'activitat de generació i distribució d'electricitat de GAS NATURAL. 

j) El desenvolupament del negoci elèctric de GAS NATURAL està sotmès a diferents factors

que estan fora del control de Gas Natural.

Els nous projectes de GAS NATURAL en el sector elèctric estan sotmesos a diferents factors que van més

enllà del control de la Societat, entre els quals, cal esmentar:

-  Increments en el cost de generació, incloent-hi els increments en el preu del combustible.

-  Una possible disminució de la taxa de creixement de consum d'electricitat a causa de diferents factors, com

ara condicions econòmiques o la implementació de programes d'estalvi d'energia.

-  Riscos inherents a l'operació i manteniment de les plantes de generació.

-  Impagament per part dels clients de contractes de compra d'electricitat.

-  La creixent volatilitat dels preus causada per la liberalització del sector i pels canvis en el mercat.

-  Una situació de sobrecapacitat de generació en els mercats en els que GAS NATURAL és propietari de

plantes de generació o hi té una participació. 

-  Imposició d'eventuals condicions per part de les autoritats reguladores a mesura que es vagin liberalitzant els

mercats on GAS NATURAL actua.

-  L'aparició de fonts energètiques alternatives gràcies a les noves tecnologies i al creixent interès per les

energies renovables i la cogeneració.

k) Les societats filials llatinoamericanes de GAS NATURAL estan exposades a una sèrie de

riscos, que inclouen crisis econòmiques i riscos polítics.

Una part important dels beneficis de GAS NATURAL són generats per les seves filials llatinoamericanes. Les

operacions a l'Amèrica Llatina estan exposades als riscos inherents a la inversió a la regió. En l'exercici de

2007, l'aportació a l'Ebitda del negoci de GAS NATURAL a l'Amèrica Llatina representa aproximadament un

18,7% i en l'exercici de 2006 fou del 20,2%. Entre els factors de risc lligats a la inversió i negoci a l'Amèrica

Llatina, cal esmentar els següents:

-  Important influència en l'economia per part dels governs locals.
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-  Significativa fluctuació a la taxa de creixement econòmic.

-  Alts nivells d'inflació.

-  Devaluació o depreciació de les divises locals.

-  Controls o restriccions relatius a la repatriació de guanys.

-  Tipus d'interès alts.

-  Canvi a les polítiques financeres, econòmiques i fiscals.

-  Canvis inesperats en els marcs reguladors.

-  Tensions socials.

-  Inestabilitat política i macroeconòmica.

La major part d'aquests esdeveniments han passat al llarg de les dues últimes dècades en els mercats

llatinoamericans més importants, como ara el Brasil, Colòmbia, Mèxic i Argentina. 

A més els ingressos de les filials llatinoamericanes de GAS NATURAL, el seu valor de mercat i els dividends

recaptats per aquestes filials estan exposats als riscos propis del país en què operen, cosa que pot afectar

negativament la demanda, el consum i els tipus de canvi de divises. 

A títol il·lustratiu, les societats filials argentines van veure afectats els seus resultats i situació financera a

causa de la crisi econòmica i la inestabilitat política dels últims anys. Davant d'aquesta situació, les

autoritats governamentals van derogar determinades disposicions dels contractes de concessió subscrits

per les filials de GAS NATURAL que permetien referenciar les seves tarifes de distribució al dòlar, recorrent

a determinats mecanismes d'indexació i convertint en pesos els preus de tots els contractes privats i del

mercat spot d'energia. Igualment, les tarifes de les activitats de transport i distribució de gas es van

congelar a valors de tancament 1999. Posteriorment, es va suspendre legalment el marc regulador aplicable

a l'activitat de transport i distribució, convertint en pesos les tarifes i suspenent l'actualització per inflació.

També es va establir que es procediria a renegociar amb les empreses un nou marc legal del sector. A

l'actualitat GAS NATURAL ha assolit un acord amb el govern argentí, pendent d'aprovació parlamentària, en

el que es preveu l'actualització de tarifes.

GAS NATURAL no pot predir la forma com afectaria qualsevol empitjorament futur de la situació política i

econòmica de l'Amèrica llatina, inclosa Argentina, o qualsevol altre canvi a la legislació o normativa als països

llatinoamericans en els quals opera, inclosa qualsevol modificació de la legislació vigent o de qualsevol altre

marc regulador, a les filials de GAS NATURAL o a les seves activitats, situació econòmica o resultats de les

seves operacions. 

Els riscos financers s'esmenten a les Notes 18 i 19 de la Memòria.
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3. Informació article 116 bis de la Llei de Mercat de Valors

D'acord amb allò que estableix l'article 116 bis de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, introduït

per la Llei 6/2007, de 12 d'abril, a continuació es presenta la següent informació:

a) L'estructura del capital, inclosos els valors que no es negociïn en un mercat regulat

comunitari, amb indicació, si s'escau, de les diferents classes d'accions i, per a cada classe

d'accions, els drets i obligacions que confereixi i el percentatge del capital social que

representi.

D'acord amb els articles 5 i 6 dels Estatuts Socials, el capital social de Gas Natural SDG, S.A. és de

447.776.028.- euros i està íntegrament subscrit i desemborsat. El capital social està integrat per 447.776.028

accions, d'un euro de valor nominal cada una, representades per mitjà d'anotacions a compte i que

pertanyen a una mateixa classe.

Totes les accions tenen els mateixos drets polítics i econòmics.

Així mateix, d'acord amb l'article 33, primer paràgraf, dels Estatuts Socials, podran assistir a la Junta General

els accionistes que, de forma individualitzada o agrupadament amb altres, siguin titulars de 100 accions,

sempre que les tinguin inscrites en el corresponent registre comptable amb cinc dies d'antelació a la seva

celebració, i es proveeixin, en la forma prevista a la convocatòria, de la corresponent targeta d'assistència,

acreditativa del compliment dels esmentats requisits, que s'expedirà amb caràcter nominatiu per part de les

entitats a les quals legalment correspongui.

b) Qualsevol restricció a la transmissibilitat de valors:

No hi ha restriccions a la transmissibilitat de valors. D'acord amb l'article 11 dels Estatuts Socials de 

Gas Natural SDG, S.A. les accions són transmissibles en la forma en què les disposicions vigents ho regulin. 

Tot plegat sense perjudici de l'aplicació de determinades normes, que s'exposen tot seguit.

Com a entitat cotitzada, l'adquisició de participacions significatives està sotmesa a comunicació a l'emissor i a

la Comissió Nacional del Mercat de Valors, d'acord amb l'article 53 de la Llei 24/1988 del Mercat de Valors,

amb l'article 23.1 del Reial Decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i Circular 2/2007, de 19 de desembre, de la

Comissió Nacional del Mercat de Valors, que preveuen com a primer llindar de notificació el 3% del capital o

dels drets de vot.

També, quant a la societat cotitzada, l'adquisició d'un percentatge igual o superior al 30% del capital o els

drets de vot de la societat, determina l'obligació de formular una Oferta Pública d'Adquisició de Valors en els

termes establerts a l'article 60 de la Llei 24/1988 del Mercat de Valors. 

c) Les participacions significatives en el capital, directes o indirectes

Les participacions en el capital s'esmenten a la Nota 13 de la Memòria.
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d) Qualsevol restricció al dret de vot.

No hi ha restriccions al dret de vot.

e) Pactes parasocials.

La societat té coneixement que els accionistes de referència “la Caixa” i Repsol YPF, S.A. han subscrit els

pactes parasocials següents:

-  Acord d'11 de gener de 2000.

-  Novació de 16 de maig de 2002.

-  Addenda de 16 de desembre de 2002.

-  Addenda de 20 de juny de 2003.

Tots aquests pactes per mantenir la paritat entre ambdós accionistes en el si del Consell d'Administració i de la

Comissió Executiva, establint, també, diversos principis d'acció industrial.

f) Las normes aplicables al nomenament i substitució dels membres de l'òrgan

d'administració i a la modificació dels estatuts de la societat.

f.1) El nomenament i la substitució dels membres de l'òrgan d'administració està regulat pels articles

41 i 42 dels Estatuts Socials i 11 a 15 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell

d'Administració i les seves Comissions.

Consell d'Administració.

- L'administració de la Societat es confia al Consell d'Administració, que estarà format per deu consellers com

a mínim i vint com a màxim, reelegibles indefinidament.

- Correspon a la Junta General la determinació del seu nombre, així com el nomenament i la separació de

consellers.

- El càrrec de conseller és renunciable, revocable i reelegible.

- Queda prohibit que ocupin càrrecs a la Societat i, si s'escau, exercir-los, a aquelles persones declarades

incompatibles en la mesura i condicions assenyalades per la Llei 12/1995, d'11 de maig, així com les que

estiguin incurses en les prohibicions de l'article 124 de la Llei de Societats Anònimes o altres disposicions

legals (art. 41 dels Estatuts Socials).

Nomenament de consellers

-  Los consellers seran designats per la Junta General o pel Consell d'Administració, d'acord amb les previsions

contingudes a la Llei de Societats Anònimes i als Estatuts Socials.

-  El nomenament haurà de recaure en persones que, a més de complir els requisits legals i estatutaris que el

càrrec exigeix, gaudeixin de reconegut prestigi i tinguin els coneixements i experiència professionals adequats

a l'exercici de les seves funcions. Les propostes de nomenament de consellers que sotmeti el Consell

d'Administració a la consideració de la Junta General i les decisions de nomenament que adopti aquest òrgan
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en virtut de les facultats de cooptació que té legalment atribuïdes hauran d'estar precedides del corresponent

informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. Quan el Consell s'aparti de les recomanacions

d'aquesta Comissió haurà de motivar i deixar constància en acta de les raons del seu procedir.

-  El perfil professional i biogràfic actualitzat de tots els consellers es farà públic a la pàgina web de la

companyia, a més d'altres Consells d'Administració als quals pertanyin, es tracti o no de societats

cotitzades, la indicació de la categoria de conseller a la que pertanyi segons que correspongui, assenyalant-

hi, en el cas dels consellers dominicals, l'accionista al qual representin o amb quin tinguin vincles, la data del

seu primer nomenament com a conseller a la Societat, així com dels posteriors i les accions de la companyia

i opcions sobre aquestes, de les quals sigui titular (art. 11 del Reglament del Consell)

Durada i cooptació

-  La durada del càrrec de conseller serà de tres anys. A l'acabament del termini per al qual foren designats, els

consellers podran ser reelegits.

-  Als efectes d'aquest article, cal entendre que el nomenament caducarà quan, vençut el termini s'hagi celebrat

la següent Junta, o hagi passat el termini legal per a la celebració de la següent Junta General Ordinària.

-  Si durant el termini per al qual foren nomenats els administradors es produïssin vacants, el Consell podrà

designar entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta

General (art. 42 dels Estatuts Socials).

-  Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini màxim de tres anys, amb possibilitat de ser reelegits.

Mai els consellers externs independents no romandran al seu càrrec com a tals per un període superior a

dotze anys. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de reunió de la

primera Junta General (art. 13 del Reglament del Consell).

Designació de consellers externs independents

-  No podran ser proposats o designats com a consellers externs independents els qui:

a)  Hagin estat empleats o consellers executius de societats del Grup GAS NATURAL, excepte que haguessin

passat tres o cinc anys, respectivament, des del cessament en aquesta relació.

b)  Percebin de la societat, o del Grup GAS NATURAL, qualsevol quantitat o benefici per un concepte diferent

de la remuneració de conseller, excepte que no sigui significativa. No es tindran en compte, als efectes

d'allò que disposa aquest apartat, els dividends ni els complements de pensions que rebi el conseller per

raó de la seva anterior relació professional o laboral, sempre que aquests complements tinguin caràcter

incondicional i, en conseqüència, la societat que els satisfaci no pugui de forma discrecional, sense que hi

intervingui incompliment d'obligacions, suspendre, modificar o revocar-ne l'acreditament.

c)  Siguin, o hagin estat durant els últims tres anys, soci de l'auditor extern o responsable de l'informe

d'auditoria, ja es tracti de l'auditoria durant l'esmentat període de la societat o de qualsevol altra societat

del Grup GAS NATURAL.

d)  Siguin consellers executius o alts directius d'una altra societat diferent en la qual algun conseller executiu o

alt directiu de Gas Natural SDG, S.A. sigui conseller extern.
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e)  Mantinguin, o hagin mantingut durant l'últim any, una relació de negocis important amb la Societat o amb

qualsevol societat del Grup GAS NATURAL, ja siguin en nom propi o com a accionista significatiu, conseller o alt

directiu d'una entitat que mantingui o hagués mantingut aquesta relació. Es consideraran relacions de negocis

les de proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers, la d'assessor o consultor.

f)  Siguin accionistes significatius, consellers executius o alts directius d'una entitat que rebi, o hagi rebut

durant els últims tres any, donacions significatives d'alguna de les societats del Grup GAS NATURAL. No

es consideraran inclosos en aquesta lletra els qui siguin simples patrons d'una Fundació que rebi

donacions.

g)  Siguin cònjuges, persones lligades per anàloga relació d'afectivitat, o parents fins a segon grau, d'un

conseller executiu o alt directiu de la societat.

h)  No hagin estat proposats, ja sigui per al seu nomenament o renovació, per la Comissió de Nomenaments i

Retribucions.

i)  Estiguin, respecte a algun accionista significatiu o representat en el Consell, en algun dels supòsits

assenyalats a les lletres a), e), f) o g) d'aquest apartat. En el cas de la relació de parentiu assenyalada a la

lletra g), la limitació s'aplicarà no tan sols respecte a l'accionista, sinó també respecte als seus consellers

dominicals a la societat participada.

-  Els consellers dominicals que perdin aquesta condició com a conseqüència de la venda de la seva

participació per l'accionista al que representaven només podran ser reelegits com a consellers independents

quan l'accionista al que representaven fins a aquest moment hagués venut la totalitat de les seves accions a

la Societat.

-  Un conseller que tingui una participació accionarial a la Societat podrà tenir la condició d'Independent,

sempre que satisfaci totes les condicions establertes en aquest article i, a més, la seva participació no sigui

significativa (art. 12 del Reglament del Consell).

Reelecció de consellers

-  La Comissió de Nomenaments i Retribucions, encarregada d'avaluar la qualitat del treball i la dedicació al

càrrec dels consellers proposats durant el mandat precedent, informarà amb caràcter preceptiu sobre la

proposta de reelecció de Consellers que el Consell d'Administració decideixi presentar a la Junta General (art

14 del Reglament del Consell).

Cessament dels consellers 

-  Els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual foren nomenats i en tota

la resta de supòsits en què així procedeixi d'acord amb la Llei, els Estatuts i el present Reglament. 

- Els consellers hauran de posar els seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si aquest

ho considera convenient, la corresponent dimissió en els casos següents: 

a) Quan els consellers Interns cessin en els llocs executius aliens al Consell als quals estigués associat els seu

nomenament com a conseller. 
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b)  Quan es vegin incursos en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició previstos a les lleis, Estatuts

Socials o en aquest Reglament. 

c)  Quan infringeixin greument les seves obligacions com a consellers, posant en risc els interessos de la

Societat. 

d)  Quan desaparegui la causa per la qual foren nomenats com a consellers independents, executius o

dominicals (art. 15 del Reglament del Consell).

f.2) D'altra banda, quant a la modificació dels Estatuts Socials, s'estableix en els articles 24, 32 68 dels

Estatuts Socials i 2 del Reglament de la Junta General d'Accionistes.

Junta General

-  Els accionistes constituïts en Junta General, degudament convocada, decidiran per majoria en els afers

propis de la competència de la Junta.

-  Tots els socis, i fins i tot els dissidents i els que no hagin participat a la reunió, queden sotmesos als acords

de la Junta General (art. 24 dels Estatuts Socials).

Acords especials i majories. Constitució.

-  Per tal que la Junta General, ordinària o extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions,

l'augment o la disminució del capital, la transformació, fusió o escissió de la societat i en general, qualsevol

modificació dels Estatuts socials, caldrà, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o

representats que tinguin, com a mínim, el 50% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria

n'hi haurà prou amb la concurrència del 25% de l'esmentat capital.

- Quan hi concorrin accionistes que representin com a mínim el 50% del capital subscrit amb dret a vot, els

acords als quals es refereix el paràgraf anterior, només es podran prendre vàlidament amb el vot favorable

dels dos terços del capital present o representat a la Junta (art. 32 dels Estatuts Socials).

Modificació d'Estatuts

-  La modificació dels Estatuts haurà de ser acordada per la Junta General i exigeix la concurrència dels

requisits següents: 

• Que el Consell d'Administració o, si s'escau els accionistes autors de la proposta formulin un informe

escrit, amb la seva justificació. 

• Que s'expressin a la convocatòria, amb la corresponent claredat, els extrems la modificació de la qual es

proposa, així com el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar, al domicili social, el text íntegre de

la modificació proposada i el seu informe i el de demanar el lliurament o la tramesa gratuïta d'aquests

documents. 

• Que l'acord sigui pres per la Junta General, d'acord amb allò que disposen aquests Estatuts. 
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• En qualsevol cas, l'acord es farà constar en escriptura pública, que s'inscriurà en el Registre Mercantil i es

publicarà en el seu Butlletí Oficial (art. 68 dels Estatuts Socials).

Competències de la Junta General d'Accionistes.

-  La Junta General de Accionistes, com a màxim òrgan de decisió de la Societat, té facultats per a la presa de

tota mena d'acords referents a la Societat i, en particular, li correspon: acordar l'emissió d'obligacions,

l'augment o la reducció de capital, la transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat i, en general,

qualsevol modificació dels Estatuts Socials (art. 2 del Reglament de la Junta General).

g) Els poders dels membres del Consell d'Administració i, en particular, els relatius a la

possibilitat d'emetre o recomprar accions:

La Companyia ha atorgat a favor del president del Consell d'Administració i del conseller delegat àmplies

facultats de representació i gestió, que els permeten atendre els assumptes ordinaris de la Societat,

exceptuant les indelegables que per Llei, Estatuts o Reglaments corresponen a la Junta General, al Consell

d'Administració a les seves comissions. 

Per a l'execució de determinats acords que, per qüestions diverses, requereixen d'un mandat específic, el

Consell d'Administració o la Comissió Executiva han atorgat poders especials a favor del president o del

conseller delegat, que s'exhaureixen, en un sol acte, amb el seu exercici.

A la Nota 13 de la memòria s'hi descriuen les autoritzacions del Consell d'Administració, sobre emissió o

recompra d'accions.

El Consell d'Administració no ha fet ús de la facultat atorgada per la Junta General.

h) Els acords significatius que hagi celebrat la Societat i que entrin en vigor, siguin

modificats o concorrin en cas de canvi de control de la Societat arran d'una oferta pública

d'adquisició, i les seus efectes, excepte quan la seva divulgació resulti seriosament

perjudicial per a la societat. Aquesta excepció no s'aplicarà quan la Societat estigui obligada

legalment a donar publicitat a aquesta informació.

La societat no ha subscrit acords significatius que entrin en vigor, es modifiquin o concloguin en cas de canvi

de control de la Societat arran d'una oferta pública d'adquisició.

i) Acords entre la Societat i els seus càrrecs d'administració i direcció o empleats que disposin

indemnitzacions quan aquests dimiteixin o siguin acomiadats de forma improcedent o si la relació

laboral arriba al seu fi amb motiu d'una oferta pública d'adquisició.

Els acords entre la Societat i els seus càrrecs d'administració i direcció, s'esmenten a la Nota 35 de la

Memòria.

Addicionalment als acords entre el Grup i els seus càrrecs d'Administració i Direcció, hi ha acords

d'indemnització amb dotze empleats, els imports dels quals estan calculats en funció de les condicions

salarials i professionals de cada un d'ells.
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4. Medi ambient i activitats d'innovació tecnològica

La informació relativa a medi ambient s'inclou a la Nota 38 de la Memòria.

Les activitats d' innovació tecnològica desenvolupades per la societat durant l'any 2007 s'han concentrat en

l'avaluació, desenvolupament i demostració de noves tecnologies energètiques, per tal d'augmentar i millorar

la competitivitat del Grup, focalitzant l'esforç tecnològic en projectes d'alt valor estratègic i centrats en la

millora de l'eficiència i el respecte al medi ambient.

Les activitats s'han desenvolupat dins d'un pla coordinat d'actuació amb intervenció de les diferents àrees i

societats del Grup.

5. Perspectives de futur

2007 ha confirmat les favorables perspectives que s'anunciaven a principis d'any, amb un creixement de doble

dígit en les seves principals magnituds financeres.

2007 ha estat l'any del llançament del nou Pla Estratègic 2008-2012, que es va presentar a la comunitat

d'accionistes i inversors el passat 6 de novembre. 

L'evolució dels negocis i de les magnituds financeres del Grup permeten avançar el compliment dels

principals objectius del Pla Estratègic 2004-2008, que són: creixement mitjà acumulat del 16% de l'Ebitda

fins a assolir 2.500 milions d'euros l'any 2008; creixement mitjà acumulat del benefici net superior al 10%;

pay-out del 52%-55%; inversions de 8.800 milions d'euros en el període; i una potència elèctrica instal·lada

de 6.800 MW. 

El nou Pla Estratègic 2008-2012 suposa un nou repte del Grup, palanquejat sobre les seves fortaleses

competitives, amb l'objectiu d'esdevenir un dels principals operadors gasistes del món. El Pla té quatre pilars

bàsics:

I) Consolidar la seva posició en els seus mercats principals: Espanya, Itàlia i Amèrica Llatina.

II) Integració vertical aigües amunt en la cadena gasista.

III) Exportar el model espanyol d'aigües avall a altres països integrables a la cadena del gas natural/gas natural

liquat.

IV) Focus continu en l'eficàcia i l'eficiència.

Per a això, el Grup es marca, en els seus principals negocis, importants objectius de creixement: 

-  Una cartera de contractes de gas de 35 bcms.

-  Vendes de gas fora d'Espanya superior a 11 bcms.
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-  16 milions de punts de connexió en distribució arreu del món.

-  Superar els 10 milions de contractes a Espanya (energia i serveis). 

-  10.000 MW de potència elèctrica instal·lada.

-  70 milions d'euros en estalvis de costos.

Assolir aquests objectius situaria Gas Natural en una posició de lideratge en les seves principals línies de

negoci:

1)  Líder mundial en distribució de gas.

2)  3ª Utility a la Península Ibèrica.

3)  Un dels quatre principals operadors mundials de GNL.

4)  Un dels quatre principals operadors de cicles combinats.

5)  Líder en eficiència a la Península Ibèrica i l'Amèrica Llatina.

Per assolir aquests objectius el Grup ha aprovat un Pla Inversor de 12.500 milions d'euros que, a més, li

permetran optimitzar la seva estructura financera. D'acord amb els càlculs realitzats, la ratio d'apalancament

al final del període es situaria en el 50%, percentatge que permetria mantenir al Grup una sòlida qualitat

creditícia en tot el període. El Pla d'Inversions inclou, a més, desinversions en actius, per un import

aproximat de 500 milions d'euros.

En termes econòmics, l'objectiu del Grup és un creixement mitjà acumulat de l'Ebitda superior al 10%, i un

creixement mitjà acumulat del benefici net superior al 8%. Això permetria continuar augmentant la retribució

via dividends als seus accionistes, per a la qual cosa s'estableix una ratio pay-out objectiu en el període del

55%-60%.

Perspectives per al 2008

2008 hauria de ser un any més de progressió tant en resultats com en rendibilitat en línia amb el nostre nou

Pla Estratègic:

-  La continuació en el ritme de creixement del negoci de distribució de gas a Espanya, Itàlia i l'Amèrica Llatina.

-  Una major contribució del negoci elèctric gràcies a la incorporació de la nova planta de cicle combinat de

Plana del Vent de 800 MW de potència, l'optimització de la cartera de comercialització i l'augment esperat en

els preus de generació.

-  La incorporació dels actius elèctrics adquirits a Mèxic a finals de l'any passat.



In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
0

7

212

Informe de Gest ió

-  En el negoci de comercialització majorista i minorista de gas s'espera un entorn de més competència al final

de l'exercici.

En conclusió, l'evolució en aquests últims mesos del sector energètic mundial ha reforçat de fet la lògica i

potencial de creixement del sector gasista en general, i de GAS NATURAL en particular. 

L'objectiu últim de la companyia és continuar desenvolupant-se com a empresa líder del gas natural liquat a la

zona de l'Atlàntic i en la distribució de gas, així com continuar creixent en el negoci elèctric i en la

convergència gas-electricitat, en benefici dels seus accionistes i empleats, tot plegat garantint la seguretat de

subministrament.

6. Accions pròpies

El 31 de diciembre de 2007 y 2006 cap de los societats de GAS NATURAL posseeix accions pròpies.

7. Proposta d'aplicació de resultats

La informació relativa a la proposta d'aplicació de resultats s'inclou a la Nota 13 de la Memòria.

8. Esdeveniments posteriors al tancament

La informació relativa als esdeveniments posteriors al tancament de l'exercici s'inclou a la Nota 39 de la

Memòria.
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Datos Consol i tats  20 03-20 07

> Estadístiques d'explotació

2007 2006 2005 2004 2003

Distribució de gas (GWh) 453.172 432.956 422.912 385.655 352.134

Espanya 271.058 258.758 254.774 228.954 211.200
Vendes de gas de tarifa 38.288 44.660 51.121 51.449 63.437
ATX 232.770 214.098 203.653 177.505 147.763

Amèrica Llatina 179.314 171.750 165.408 155.346 140.934
Vendes de gas de tarifa 115.367 106.849 99.891 92.097 83.140
ATX 63.947 64.901 65.517 63.249 57.794

Itàlia 2.800 2.448 2.730 1.355 -
Vendes de gas de tarifa 2.635 2.347 2.652 1.315 -
ATR 165 101 78 40 -

Subministrament de gas (GWh) 292.730 294.451 305.324 288.055 266.204

Espanya (1) 245.566 251.410 259.649 243.510 233.140
Internacional 47.164 43.041 45.675 44.545 33.064

Transport de gas/EMPL (GWh) 124.150 129.499 145.923 115.637 101.803

Xarxa de distribució de gas (km) 109.759 104.528 100.150 95.155 85.905

Espanya 45.429 42.364 39.611 37.534 34.701
Amèrica Llatina 59.555 58.152 56.763 54.120 51.204
Itàlia 4.775 4.012 3.776 3.501 -

Increment punts de subministrament de

distribució de gas, en milers 453 483 615 620 625

Espanya 246 301 325 326 308
Amèrica Llatina 170 150 253 280 317
Itàlia 37 32 37 14 -

Punts de subministrament de gas, en milers (a 31/12) 11.115 10.662 10.179 9.565 8.707

Espanya 5.681 5.435 5.134 4.808 4.482
Amèrica Llatina 5.077 4.907 4.757 4.505 4.225
Itàlia 357 320 288 252 -

Contractes per client a Espanya (a 31/12) 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3

Empleats (a 31/12) (2) 6.953 6.686 6.717 6.697 6.150

Vendes d'electricitat a Espanya (GWh) 2.214 2.761 6.296 4.457 3.023

Energia elèctrica produïda (GWh) 18.700 19.514 10.466 7.272 4.324

Espanya 16.975 17.831 8.904 5.802 4.042
Amèrica 1.725 1.683 1.562 1.470 282

(1) No inclou operacions d'intercanvi amb empreses energètiques.
(2) Per a una adequada comparació les magnituds corresponents a Enagás no s'hi han inclòs.
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Datos Consol i tats  20 03-20 07

Estadístiques financeres

Magnituds del Balanç (en milions d'euros)

Les magnituds corresponents a l'exercici 2003 estan expressades d'acord amb els principis comptables

espanyols, mentre que les corresponents als exercicis 2004-2007 es presenten d'acord amb les NIIF.

2007 2006 2005 2004 2003

Immobilitzat material i immaterial brut 15.638 13.592 12.706 10.639 8.854
Provisions i amortitzacions (4.838) (4.298) (3.801) (3.164) (2.548)

Immobilitzat material i immaterial net 10.800 9.294 8.905 7.475 6.306

Immobilitzat financer (1) 757 560 884 641 668

Fons de comerç de consolidació 541 441 456 334 208

Patrimoni atribuïble als accionistes de la Societat 6.070 5.652 5.411 4.571 4.308

Interessos minoritaris 357 344 355 220 212

Ingressos diferits 543 478 433 409 297

Deute financer a llarg termini 3.075 2.590 3.304 2.152 1.936

Deute financer a curt termini 1.004 628 512 704 536

(1) Immobilitzat financer dels exercicis sota prinicipis comptables espanyols adaptat per facilitarne la comparabilitat amb informació NIIF.
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Datos Consol i tats  20 03-20 07

Magnituds del Compte de Pèrdues i Guanys (en milions d'euros)

Les magnituds corresponents a l'exercici 2003 estan expressades d'acord amb els principis comptables

espanyols, mentre que les corresponents als exercicis 2004-2007 es presenten d'acord amb les NIIF. 

2007 2006 2005 2004 2003

Import net de la xifra de negocis 10.093 10.348 8.527 6.266 5.628
Altres ingressos 81 124 108 87 85

Ingressos de l'explotació 10.174 10.472 8.635 6.353 5.713

Resultat brut d'explotació 2.277 1.912 1.519 1.335 1.202

Resultat net d'explotació 1.567 1.263 969 862 799

Resultat financer (224) (267) (221) (154) (58)

Benefici consolidat abans d'impostos 1.415 1.231 1.068 926 790

Resultat consolidat de l'exercici 1.056 929 827 695 612

Benefici d'exercici atribuïble als accionistes 

de la societat dominant 959 855 749 642 568

Magnituds de l'estat de fluxos d'efectiu (en milions d'euros)

Les magnituds corresponents a l'exercici 2003 estan expressades d'acord amb els principis comptables

espanyols, mentre que les corresponents als exercicis 2004-2007 es presenten d'acord a les NIIF. 

2007 2006 2005 2004 2003

Efectiu net generat per 

activitats d'explotació 1.829 1.454 838 806 793

Adquisició immobilitzat material 

i actius intangibles 1.135 1.159 1.151 1.015 933

Resta adquisicions/inversions 1.041 46 436 420 74

Desinversions 176 358 472 390 112

Dividends pagats 521 451 368 296 207

Deute financer rebut/(cancel·lat) 730 (451) 560 241 (162)
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Estadístiques borsàries 

2007 2006 2005 2004 2003

Nombre d'accions negociades (miilons) 406,7 309,2 240,6 258,9 345,0
Efectiu negociat (milers d'euros) 15.648.804 8.019.065 5.537.046 5.169.724 5.946.824
Última cotització (euros) 40,02 29,99 23,66 22,76 18,55
Màxim (euros) 45,76 32,88 24,88 22,99 19,85
Mínim (euros) 29,00 21,74 21,33 18,18 14,92

Valor comptable per acció (euros) 14,35 13,39 12,88 10,70 9,62
Ebitda per acció (euros) 5,08 4,27 3,39 2,98 2,68
Benefici net per acció (euros) 2,14 1,91 1,67 1,43 1,27
Dividend per acció (euros) 1,14 0,98 0,84 0,71 0,60

Relació cotització-valor comptable 2,8 2,2 1,8 2,1 1,9
Relació valor empresa-Ebitda 9,6 8,6 9,4 9,6 8,5
Relació cotització-benefici 18,7 15,7 14,1 15,9 14,6
Relació dividend-benefici (%) 53,2 51,4 50,2 49,5 47,3

Relació dividend-cotització (%) 2,8 3,3 3,6 3,1 3,2

Capital social (nombre d'accions el 31/12) 447.776.028 447.776.028 447.776.028 447.776.028 447.776.028

Capitalització borsària (milers d'euros) 17.919.997 13.428.803 10.594.381 10.191.382 8.306.245




