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A l'igual que en anys anteriors, tinc l'honor de presentar i sotmetre a la vostra aprovació, en nom del

Consell d'Administració, els Comptes anuals i l'Informe de gestió de l'exercici corresponent a 1999. Els

resultats de l'economia espanyola per al 1999 han estat satisfactoris. Els efectes de la crisi financera

internacional, iniciada en el segon semestre de 1998, no han estat catastròfics, com es va pensar en un

inici. El creixement econòmic ha continuat la seva trajectòria ascendent al llarg del passat exercici.

L'augment anual del PIB al 1999, en termes reals, va ser del 3,7%. El creixement de 1999 s'ha basat, en

gran mesura, en la fortalesa de la demanda interna i en una lleugera recuperació del sector exterior.

En els darrers mesos de l'any passat, el patró de creixement va començar a canviar, gràcies a un entorn més

favorable i a la depreciació de l'euro, que ha revitalitzat les exportacions. Tots els indicadors econòmics, en el seu conjunt, han tingut

una evolució favorable al 1999, a excepció de la inflació que després de les oscil·lacions al llarg de l'exercici, i malgrat les mesures

correctores del Govern, ha tancat en el 2,9%, davant d'una estimació inicial del Govern per al 1999 situada en l'1,8%.

La tendència per al 2000 és de continuïtat en la trajectòria ascendent del PIB. Les darreres estimacions del Govern situen el creixement

del PIB per a l'any en curs en un 3,6%. Per al conjunt de l'economia dels 11 països de l'euro, els experts estimen una recuperació a l'any

2000 fins assolir un creixement del 2,7%, el més alt dels últims dos anys. Segons l'informe de tardor de la Comissió Europea, la

recuperació econòmica de la Unió Europea, iniciada a l'estiu de 1999, ha estat causat sobretot per la millora de l'entorn internacional i

preveu una bona evolució per als anys 2000 i 2001. Segons aquest informe, Espanya se situarà en el grup de països més dinàmics,

juntament amb Grècia, Luxemburg, Holanda, Portugal, Finlàndia, Suècia i Irlanda.
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L'exercici 1999 del Grup Agbar ha estat marcat per la fortainternacionalització de les activitats, especialment en el mercat del

cicle integral de l'aigua a Amèrica Llatina, per la millora de laposició en el mercat dels residus urbans i industrials a Espanya,

per laconsolidació de l'activitat d'inspecció tècnica de vehicles, pel llançament de l'activitat de comerç electrònic a través

d'Agbar GlobalMarket i per un creixement molt significatiu de les magnitudseconòmiques consolidades del Grup: cash-flow

d'explotació, resultat ordinari i resultat net atribuït a la societat dominant.

La xifra neta de negocis consolidada del Grup Agbar per al 1999 va ser de 283.297 MPTA (1.702,6 MEUR), cosa que representa

un increment del 18,7% en comparació amb l'exercici anterior. El total d'ingressos d'explotació consolidats va pujar a 302.128

MPTA (1.815,8 MEUR), que suposa un augment del 19% respecte a 1998. A causa de la presència

d'Agbar amb caràcter minoritari en activitats i consorcis, principalment en el cicle integral de l'aigua a Llatinoamèrica, la xifra

neta de negocis consolidada i els ingressos d'explotació consolidats del Grup Agbar són poc significatius respecte a la seva

presència real en la gestió. En aquest aspecte, és útil conèixer que el conjunt de societats

en què Aigües de Barcelona participa activament va suposar uns ingressos d'explotació agregats de 500.000 MPTA (3.005

MEUR), proporcionant un servei d'aigua a més de 38 milions de persones i assistència sanitària a

1.500.000 persones a Espanya i 70.000 a Argentina.

El cash-flow d'explotació (EBITDA) consolidat va ser de 46.488 MPTA (279,4 MEUR), cosa que representa un increment del

25,7% en comparació amb l'exercici anterior. Aquest creixement va ser ocasionat tant per la

bona marxa de les societats del Grup Agbar com per la incorporació, per primer cop, de les societats adquirides en els

diferents sectors d'activitat durant el 1998, totes elles societats madures i ben implantades en les seves respectives àrees

d'activitat. En els últims tres anys l'EBITDA consolidat del Grup Agbar s'ha doblat, i ha passat de

23.519 MPTA el 1996 fins als 46.488 MPTA del 1999.
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El benefici consolidat de les activitats ordinàries abans de l'amortització de fons de comerç va ser de 25.100 MPTA (150,9 MEUR), cosa que

representa un creixement del 30,3% respecte de l'exercici anterior, a causa de l'evolució favorable del resultat d'explotació i de la

imputació dels resultats de les societats consolidades per la posada en equivalència, on es mereix destacar l'important augment de

participació a Aguas Argentinas i la favorable evolució del resultat net d'aquesta companyia a l'any 1999.

El creixement del Grup Agbar mitjançant l'adquisició de companyies madures i en bona posició en els diversos sectors en què actua,

comporta el pagament d'un fons de comerç que s'amortitza, linealment, en 20 o 10 anys o en el període de vida de la concessió, depenent

del sector. L'amortització del fons de comerç va suposar una càrrega en el compte de resultats consolidat de l'exercici 1999 de 2.365 MPTA.

L'efecte d'aquesta comptabilització va fer que el benefici consolidat de les activitats ordinàries fos de 22.735 MPTA (136,6 MEUR), cosa que

suposa un creixement del 34,5% respecte a l'exercici anterior.

Al 1999, el benefici net consolidat part Grup, va ser de 16.828 MPTA (101,1 MEUR), un 25,2% d'increment respecte a 1998, a causa del ja

comentat anteriorment. Els resultats extraordinaris consolidats el 1999 van ascendir a 858 MPTA (5,2 MEUR). Dels ingressos extraordinaris,

cal destacar les plusvàlues per la venda de 41.720 accions de Suez Lyonnaise des Eaux (1.026 MPTA) i les vendes de les filials Ocibar i Grup

Eltec (1.072 MPTA). A més, hi ha diferents provisions en el conjunt del Grup Agbar, que juntament amb les plusvàlues comentades

anteriorment configuren el resultat extraordinari esmentat.

Amb aquests resultats, el benefici per acció, al tancament de 1999, va ser de 122 PTA (0,73 EUR), amb un creixement del 24,5% respecte a

l'exercici 1998, en què el benefici per acció es va situar en 98 PTA, un cop incorporat l'efecte de l'split 3x1 realitzat pel juliol de 1999.
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ancar l'exercici 1999, la plantilla del conjunt de societats que constitueixen el perímetre de consolidació p Agbar comptava amb

13 empleats; d'aquests, 24.360 eren persones en plantilla de les societats consolidades per inte global i proporcional.

999 va continuar el fort procés inversor del Grup que va suposar, en termes agregats, un total de 15 PTA (934 MEUR), sense

ure les inversions realitzades per les companyies argentines del sector Aigua i Sanejament, a causa de icipació minoritària que

 posseeix.

Les inversions realitzades per les societats d'aigua a l'Argentina van pujar a més de 40.000 MPTA, cosa qu

d'extensió i millora del servei que es realitza en aquestes concessions. En termes consolidats, les inversi

societats incloses al perímetre de consolidació del Grup Agbar, van ser de 142.719 MPTA (857,8 MEUR), del

immobilitzat material, 10.115 milions a immobilitzat immaterial i 100.235 MPTA a inversions financeres. 

financeres realitzades pel Grup Agbar durant el 1999, està justificat per la compra del 51% del capital d

Obras Sanitarias de Santiago de Chile (EMOS) que puja a 88.522 MPTA (532,0 MEUR), i de la qual se'n f

aquesta comunicació, a l'apartat relatiu a l'activitat aigua i sanejament.

Les inversions consolidades realitzades pel Grup Agbar el 1999 han estat un 67% superiors a les de l'exercici

Atès el fort procés inversor realitzat pel Grup Agbar en els últims anys, es va sol·licitar a inici de 1999 el 

companyies: Standard & Poor's i Moddy's. Pel juny de 1999 es van concedir al Grup Agbar els ràtings d'AA

per Moddy's, ratificant en els mercats financers l'excel·lent  qualitat de   l'endeutament   del conjunt   del G
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solament l'11% de les societats amb ràting tenen una qualificació AA o superior. La categoria de ràting més comuna és la A, un 30% del

total. Si ens centrem en les empreses de l'Ibex-35, solament un terç tenen ràting, amb les qualificacions obtingudes, Agbar se situa entre

les cinc empreses de l'Ibex-35 que han merescut millor avaluació.

A l'octubre passat, i aprofitant les qualificacions de ràting rebudes, es va procedir a l'emissió d'eurobons (Euro Medium Term Notes ?

EMTN) a 10 anys per un import total de 500 MEUR.

A l'anàlisi de l'evolució registrada pels diversos sectors d'activitat, el sector Aigua potable i Sanejament va completar un bon exercici,

malgrat la convocatòria d'eleccions municipals pel juny de 1999 que va suposar un alentiment dels concursos en aquesta activitat. En la

gestió del servei d'aigua i sanejament, es van obtenir, entre els nous contractes i renovacions, més de 970.000 habitants a Espanya. D'entre

els nous contractes i les renovacions, cal destacar els d'Aguas de la Vega ? Sierra Elvira a Granada, Cieza i Jumilla a Múrcia, Silla a

València, l'adquisició de l'empresa Aguas Potables y Riegos, que gestiona les poblacions de Lliria, Pobla de Vallbona i Benisanó a

València i Pego a Alacant, el Masnou, Ripollet i Sant Pere de Ribes a Barcelona, Plasencia a Càceres, Camargo a Cantàbria i Marchena a

Sevilla, entre els més representatius. El Grup ha renovat el 97% dels contractes de gestió d'aigua negociats, cosa que suposa un

reconeixement a la tasca realitzada.

A l'àmbit internacional, el Grup Agbar, en un consorci al 50% amb el seu accionista Suez Lyonnaise des Eaux, va resultar adjudicatari al

mes de juny del 42% de l'Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), concessionària per temps il·limitat dels serveis del cicle

integral de l'aigua a la regió metropolitana de Santiago de Xile, prestant servei a una població de més de 5 milions d'habitants.
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EMOS és per tant, la majorempresa d'aigua i clavegueram de Xile. Amb posterioritat a aquesta adjudicació, el consorci format per Agbar i

SLE va adquirir un 9% addicional d'EMOS, per la qual cosa actualment la participació en

aquesta companyia és del 51%. La inversió a EMOS, on Agbar és l'operador, és la més important del Grup al 1999, i puja a 88.522 MPTA.

Després de l'adquisició d'EMOS, el Grup Agbar està present a 5 països d'Amèrica Llatina, i dóna servei a més de 21 milions d'habitants.

Al mes de gener de l'any en curs, es va signar el contracte per a la gestió del cicle integral de l'aigua a l'Havana (2.200.000 habitants).

Les negociacions per a aquest contracte es van realitzar al llarg del 1999. El Grup Agbar ha creat la societat Aguas de La Habana,

juntament a l'Institut Nacional de Recursos Hidràulics (INRH) del govern cubà.

La xifra de negocis consolidada el 1999 corresponent a les activitats d'aigua potable i sanejament va ascendir a 97.455 MPTA, un 8,0% més

que en l'exercici precent, i suposa un 34,4% de la xifra de negocis de tot el Grup. En termes agregats, els ingressos d'explotació de

l'activitat aigua i sanejament van pujar a 282.298 MPTA.

En l'activitat d'assegurances d'assistència sanitària, l'any 1999 ha marcat l'inici i la consolidació d'importants projectes, d'entre els

quals, destaca la inauguració de l'Hospital de la Ribera, projecte pioner de concessió administrativa aplicada a la gestió hospitalària, i

la consolidació del Grup en el mercat d'assegurances d'assistència sanitària a l'Argentina.

L'1 de gener de 1999, l'Hospital de la Ribera inicia la seva activitat. Es tracta del primer cas en el nostre país, d'un hospital de

titularitat pública construït i gestionat per institucions privades, sota la fórmula de concessió administrativa. Adeslas posseeix

el 51% de la Unió Temporal d'Empreses encarregada de la seva gestió.
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ertura sanitària als 235.000 habitants de la comarca de la Ribera (València) on es troba. Al tancament del 1999, el grau

 els usuaris de l'hospital ha estat del 93%.

dad del Magisterio Leonés, adquirida el 1998, ha estat absorbida per Adeslas sota l'autorització de la Direcció General

b aquesta operació Adeslas es consolida com la companyia d'assegurances de salut, líder a la comunitat autònoma de

més de 120.000 assegurats i una facturació superior als 7.000 MPTA.

la prórroga del concert d'assistència sanitària amb MUFACE per al 1999. S'inclouen importants novetats com són els

ius de vacunació, d'atenció bucodental i de detecció precoç del càncer de cèrvix i de mama.

tratègia d'adquisició d'altres companyies d'assegurances d'asistència sanitària a Espanya, Adeslas ha adquirit al llarg del

de La Coruña (98%), l'Igualatorio Médico Colegial de Álava, Iquimesa (100%) i l'Igualatorio Médico-Quirúrgico de

bertura de les necessitats dels nostres assegurats, Adeslas ha inaugurat una clínica dental amb 30 gabinets odontològics

adrid, el nou Hospital de Salamanca (participat al 100% per Adeslas), una policlínica a Lleó i la nostra Delegació a Osca

ment els assegurats d'aquesta província.

ional i amb la intenció d'augmentar la presència en elmercat argentí, BBVA i Adeslas han signat un acord pel

nyol participa al 50% en el negoci d'assistència sanitària d'Adeslas a l'Argentina.
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L'acord permetrà la comercialització de l'assegurança d'assistència sanitària a través de la xarxa comercial de les filials

del BBVA en aquest país llatinoamericà. Adeslas i el banc espanyol BBVA, han creat la societat Euromédica per canalitzar les actuacions

d'aquest mercat. Per als propers cinc anys l'objectiu d'Euromédica és assolir els 300.000 assegurats.

En la línia de consolidació de la presència a l'Argentina, Adeslas ha adquirit la Clínica Bazterrica a Buenos Aires, per ampliar la capacitat

assistèncial dels seus assegurats en aquest país. La Clínica Bazterrica compta amb 200 habitacions, de les quals 50 corresponen a serveis

especialitzats com Neonatologia i Unitat de Cures Intensives.

A l'any 1999, la xifra de negocis consolidada del sector Salut es va situar en 86.232 MPTA, un 22,1% més que la registrada a l'exercici

precedent. Aquesta activitat representa el 30,4% de la xifra de negocis de tot el Grup Agbar. En termes agregats, els ingressos d'explotació

de l'activitat d'assistència sanitària van ascendir a 105.927 MPTA. En aquest any, les inversions realitzades per aquest sector van ser de

17.555 MPTA.

En el sector Residus sòlids, encapçalat per Cespa, S.A., l'activitat comercial i les noves inversions han permès assolir una xifra de negocis

consolidada de 56.865 MPTA, cosa que representa un increment del 32,9% respecte al 1998. En conjunt, el sector Residus sòlids representa

el 20,1% del total de la xifra de negocis consolidada. En termes agregats, els ingressos d'explotació d'aquesta activitat van ser de 61.100

MPTA.

El passat 10 de desembre de 1999, la comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona va donar la seva aprovació a l'adjudicació del

nou contracte de neteja viària i recollida de residus de Barcelona, que va quedar ratificada en el ple municipal del 22 de desembre.
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contracte, s'ha adjudicat a Cespa, S.A. i a Cespa Ingeniería Urbana, S.A., la zona est de la ciutat, que comprèn els

ple i Sant Martí. L'import de l'oferta adjudicada a Cespa és de 32.903 MPTA, més l'IPC europeu. Amb aquesta adjudicació,

Barcelona ha fet prevaldre la millora del servei i ha reunit per a cada zona del municipi, els serveis de neteja viària i

braries en una mateixa empresa.

 Cespa G.R. va formaltizar un acord per a la compra del 100% de la Compañía Coacon, S.L., ubicada a la Coruña, que

ocador de deixalles autoritzat de la província.

a empresa conjunta entre Cespa G.R., Teris i Trasa per tal de posar en comú i desenvolupar totes les activitats del sector

cials i perillosos de les tres empreses a través d'una filial única: Ecocat. L'objectiu és unir el potencial de les tres

ir la nostra presència en el sector dels residus especials a Espanya i Portugal.

ueix com l'empresa capçalera de TQMA, Scoreco i la Planta de Villarreal de Secolén, i participa també a Cespa

ientales.

titat gestionarà i desenvoluparà les activitats de gestió de residus en petites quantitats i/o molt reactius,

químic i biològic; tractament tèrmic per incineració, cogeneració i valoració energètica; dipòsits de seguretat.

ctar els residus s'han posat a disposició els centres de transferència de residus especials i perillosos a La Coruña, Madrid,

ca, Villarreal, Martos (Granada) i Sevilla, a més de les plantes de tractament fisicoquímic a Villarreal, Barcelona i La
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Cespa, S.A. ha arribat a un acord amb Sita (filial al 100% de Suez Lyonnaise des Eaux) per a l'adquisició de la societat portuguesa Resin,

empresa líder en el nord de Portugal i les activitats principals de la qual són la recollida de residus sòlids urbans, i presta servei a un

total de més de 500.000 habitants; explotació de 4 dipòsits controlats a les zones de Planalto Beiráo, Felgeiras, Lousada i Lipor, cosa que

representa el tractament de més de 202.000 m3 de residus a l'any; recollida selectiva; serveis de neteja viària; gestió d'un total de 16

centres de recollida de residus; plantes de selecció i transferència i plantes de compostatge.

El proppassat mes de juliol, Cespa Conten, filial de Cespa G.R., va adquirir el 80% de la societat Borg Service, S.A., especialitzada en els

serveis de neteja i descontaminació industrial.

El conjunt d'adquisicions realitzades pel sector Residus sòlids al llarg de l'exercici 1999 va suposar una inversió d'11.559 MPTA.

Amb aquestes operacions, el Grup Cespa se situa clarament en el segon lloc del mercat espanyol de residus urbans i en el primer lloc en el

mercat espanyol de residus industrials. 

Durant 1999, el Grup Agbar ha seguit la seva expansió en l'activitat d'inspecció tècnica de vehicles. S'han mantingut el total de les

inspeccions a tota Espanya malgrat ser un any en què, a causa de les matriculacions dels anys anteriors haurien d'haver disminuït, cosa que

confirma la bondat d'una gestió més pròxima a les necessitats del públic (més instal·lacions, més horari, millor servei).

Les concessions a Argentina han perllongat el període concessional per 19 mesos més, en considerar-se com inici efectiu d'operacions el

mes d'agost de 1998.

En els primers mesos de 1999, es va adquirir el 40% de Condein a la corporació IBV, amb la qual cosa el Grup Agbar passa a controlar el
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100% d'aquesta societat, augmentant amb això la participació indirecta d'Agbar en totes les filials d'aquesta companyia (Contmar i Cevsa

a les zones de Mar de Plata i Bahía Blanca d'Argentina; ITV Ltda. a Portugal; Control d'ITV de Brasil; Cisa, Cisa Andalucía i Cisa Alicante a

Espanya).

Un cop controlat el 100% de Condein s'ha procedit al canvi de la denominació social d'aquesta societat per la d'Agbar ITV i s'ha convertit

en la capçalera del Grup Agbar en el sector d'Inspecció tècnica de vehicles.

Pel 1999, s'han iniciat les activitats a Menorca on Agbar ITV administra les dues estacions de l'illa, ubicades a Maó i Ciutadella.

S'han inaugurat les noves instal·lacions en el CIM (Centre Integral de Mercaderies) del Vallès i els primers boxs (Reus i Alacant) per a les

noves revisions de gasos, que d'acord amb les directives europees, començaran a ser obligatòries a l'any 2000.

Agbar ITV ha resultat adjudicatari de la gestió del IDIADA, en ser seleccionat com a soci majoritari per constituir una societat que gestioni

els béns i les activitats de l'Institut per al Desenvolupament i la Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA), cosa que suposa el maneig

d'uns actius amb un valor brut de més de 14.000 MPTA, una facturació anual de més de 2.700 MPTA i unes inversions, a càrrec de la

Generalitat de Catalunya, de més de 700 MPTA anuals, durant 20 anys.

Amb aquesta adjudicació el Grup Agbar, a través de la seva filial, Agbar ITV, assoleix el major nivell tecnològic possible, s'allunya de la

resta de la competència espanyola, es col·loca a nivell de la competència mundial i obre noves vies de negoci en el camp de la seguratat

vehicular que podrien suposar 1.300 MPTA de facturació anual addicional.
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En aquest context, s'ha constituit la societat Idiada Automotive Technology com a gestora de la concessió del Idiada i que en els quatre

primers mesos d'operació (setembre-octubre del 1999) ha facturat 907 MPTA i ha iniciat la firma de contractes a llarg termini (15 anys)

amb els principals fabricants mundials.

Pel que fa a la presència internacional, Agbar ITV ha estat adjudicatari del concurs per a la prestació del servei d'inspecció tècnica de

vehicles a Costa Rica, sota el règim de concessió administrativa (500.000 vehicles).

Al tancament del 1999, s'han assolit els 4.000.000 d'inspeccions a escala mundial. Així, Agbar consolida el seu liderat en el sector de les

ITV's a Espanya i la seva posició en el món. 

En el sector d'Inspecció tècnica de vehicles, la xifra de negocis consolidada va ascendir a 9.640 MPTA, amb un creixement del 48,2%

respecte a l'exercici precedent. El conjunt d'aquesta activitat representa el 3,4% del total de la xifra de negocis consolidada del Grup

Agbar. Els ingressos d'explotació agregats van ser de 12.821 MPTA. Durant l'exercici 1999, el total d'inversions realitzades pel Grup va

ser de 2.735 MPTA.

En el sector d'Informàtica i comunicacions, la xifra de negocis consolidada va ascendir a 18.011 MPTA, amb un creixement del 22,6%

respecte a l'exercici precedent. Aquest sector representa un 6,4% de la xifra de negocis consolidada del Grup. En termes agregats, els

ingressos d'explotació van ascendir a 18.478 MPTA. L'import global de les inversions realitzades pel sector durant l'exercici 1999 va ser de

1.009 MPTA.

Durant el 1998, el Grup Agbar va procedir al desenvolupament i llançament del negoci de comerç a distància, a través de la seva filial

Agbar Global Market (AGM) participada al 100% per Aigües de Barcelona.
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Ha estat durant l'exercici 1999, quan ha tingut lloc la consolidació d'aquesta activitat i s'ha desenvolupat de manera intensa tota la

infraestructura necessària per a l'establiment del comerç electrònic, i així poder fer front a les grans expectatives de creixement d'aquesta

activitat per al 2000.

Al llarg del 1999, s'han produït alguns canvis en els percentatges de participació de la matriu del Grup sobre les filials:

- Compra del 40% de Briefing (publicitat interactiva i convencional) i de Qsystems (desenvolupament de sistemes multimèdia). Aquestes

adquisicions li han aportat a AGM, el control del 100% d'ambdues societats.

- Compra del 70% de la societat ARCO, Diseño Gráfico Avanzado, S.L.

- Constitució de l'empresa ASM-MALAGA (transport, emmagatzemament i logística), participada per AGM en un 56% a través de la seva

filial ASM.

- Ampliació de capital d'ICR (desenvolupament de sistemes informàtics), en què AGM va renunciar a utilitzar el dret preferent de

subscripció per donar entrada a nous socis. La seva participació a ICR va disminuir al 60% (fins la data, participava en la societat amb un

65%).

Han estat els assoliments comercials en l'entorn d'AGM, els que han motivat un increment dels ingressos consolidats d'aquest Grup a

l'exercici 1999. Alguns dels fets que més han contribuït a aquest augment són:

- Prestació de serveis a la societat Airtel, a la comunitat de Madrid. 

- Increment de l'activitat de TGT (centre d'atenció telefònica), justificat bàsicament per la posada en marxa del contracte

signat amb UNI2.
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Durant el segon semestre de 1999, el Grup Agbar va procedir a la venda de la seva participació en la societat Eltec, dedicada al

manteniment de sistemes informàtics. La desinversió en aquesta activitat va suposar una plusvàlua bruta en els comptes consolidats de 809

MPTA.

El sector Manteniment d'instal·lacions, que inclou activitats com el manteniment de comptadors i de sistemes contra incendis, sistemes de

seguretat i jardineria, ha generat una xifra de negocis consolidada de 3.053 MPTA, que suposa un creixement del 4,8% respecte a l'exercici

1998. El sector Manteniment d'instal·lacions representa l'1,1% de la xifra de negocis consolidada de tot el Grup Agbar. Durant l'exercici

1999, els ingressos d'explotació agregats van pujar a 3.279 MPTA. Les inversions realitzades pel sector van ser de 185 MPTA.

La divisió de comptadors, ha seguit al llarg de 1999 amb el pla traçat per Aigües de Barcelona que consisteix en la introducció del

comptador electrònic, que entre d'altres avantantges permet el diagnòstic de fuites o consums anormals, cosa que evita així, pèrdues

d'aigua innecessàries.

Les activitats en els sectors Enginyeria i Construcció han evolucionat de forma satisfactòria durant el 1999, amb una xifra de negocis

d'11.911 MPTA, cosa que representa un augment de l'11,5% respecte de l'exercici precedent. Les activitats d'enginyeria i construcció

suposen el 4,2% de la xifra de negocis consolidada del Grup Agbar. En termes agregats, els

ingressos d'explotació d'aquest sector han estat de 16.097 MPTA. Durant aquest any, les inversions realitzades pel sector han estat de 639

MPTA.

Acsa, la companyia constructora del Grup Agbar, ha desenvolupat un favorable exercici de 1999. Seguint la política d'anys anteriors, el

volum de les obres executades pel Grup ha anat disminuint el seu pes relatiu en el conjunt de l'activitat de construcció, a favor d'altres

entitats privades i públiques.
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Al llarg del 1999, el grup Acsa ha participat en diversos concursos públics i privats i s'ha adjudicat un 22,1% del total d'ofertes

presentades en aquests concursos. Aquest percentatge suposa un volum contractat de 13.041 MPTA i la major part s'ha concentrat a

Catalunya. Els principals clients han estat les administracions públiques que representen un 70% del total. La resta del 30% han estat

entitats privades.

La societat Adasa Sistemas ha consolidat la seva expansió mitjançant l'adjudicació de nous contractes d'àmbit nacional, entre els quals

destaquem:

- Adjudicació de l'obra d'implantació del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) de la conca del Guadiana, considerada una de

les més importants atorgades pel Ministeri de Medi Ambient.

- Adjudicació de l'obra del projecte XACQA, a partir del conveni subscrit amb la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya, per

a la implantació de la xarxa automàtica de control de qualitat de les aigües a les conques hidrogràfiques de Catalunya. Aquesta obra

tracta la implantació de 12 noves estacions de control, que contribuiran a completar la xarxa automàtica de control dels rius catalans, amb

un sistema de gestió hidrològica avançat requerit per l'alt nivell d'utilització de l'aigua.

D'entre els contractes i projectes més importants desenvolupats durant l'any per Adasa Sistemas destaquen: els sistemes de control per a la

regulació del clavegueram de Barcelona; el telecontrol del Parc del Besòs; el sistema de control de la xarxa de clavegueram i de les

estacions depuradores d'aigües residuals de la capital murciana; el telecontrol de l'abastament d'aigües de Valladolid, encarregat per

Aqualid; l'automatització de les depuradores de la comarca de la Garrotxa a Catalunya.
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L'enginyeria Aquaplan, ha desenvolupat el Programa marc per a la reducció de substàncies contaminants de la llista II de la Directiva

76/464 de la CEE a les aigües continentals espanyoles, per encàrrec del Ministeri de Medi Ambient. També ha dut a terme, diverses

assistències tècniques a la direcció d'obra d'infraestructura de sanejament, per a la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya.

Entre d'altres podem destacar, les depuradores de Llavaneres (Barcelona) i de Falset (Tarragona) i el sistema de col·lectors de Puigcerdà.

L'enginyeria Aquatec, en la seva activitat de consultoria a les empreses industrials en l'ús de l'aigua i control d'abocaments, assoleix una

cartera de 70 contractes plurianuals d'assistència tècnica. Aquesta empresa, ha iniciat durant aquest any, els treballs de direcció d'obra

de l'ampliació de la depuradora de l'Escala (Girona). A l'àmbit internacional, Aquatec ha efectuat una missió tècnica a Guatemala per

elaborar una proposta de solucions per a la depuració d'abocaments en les principals indústries de la capital del país.

Durant el 1999, el Grup Agbar va vendre el total de la seva participació en la societat Ocibar, S.A., encarregada de la gestió del port

esportiu situat a la Urbanització El Toro, a Calvià, Mallorca. La plusvàlua generada per aquesta desinversió en el conjunt dels comptes

consolidats va ser de 351 MPTA.

Pel que fa a la societat matriu del Grup Agbar, la Societat General d'Aigües de Barcelona, durant l'exercici 1999 ha desenvolupat

normalment la seva activitat. La situació hidrològica de les conques dels rius Ter i Llobregat ha permès abastar de manera satisfactòria a la

ciutat de Barcelona i els municipis atesos per la Societat.
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a facturada durant l'exercici 1999 va ser de 194,6 hm3, un 1,04% inferior al volum d'aigua facturada durant el 1998.

cis de la Societat General d'Aigües de Barcelona va ser de 29.331 MPTA (176,3 MEUR), que representa un increment del

de l'exercici anterior. La Societat va tenir un benefici net de 8.352 MPTA (50,2 MEUR), un 1,5% superior al registrat el 1998.

els augments tarifaris i la caiguda dels consums fan que la millora de beneficis solament pugui introduir-se mitjançant

lvi de la despesa. En tancar el 1999, els recursos propis de la Societat eren de 115.733 MPTA (695,6 MEUR), superiors en un

98. Aquests fons propis representen una cobertura del 56,2% de l'immobilitzat total.

 tradició, pel novembre de 1999 es va dur a terme una ampliació de capital, dins les autoritzacions atorgades al Consell

 per la Junta General, per valor de 226 MPTA (1,36 MEUR) en capital, amb un desemborsament d'1 EUR per acció subscrita i

ova per cada 100 de les ja posseïdes. Aquesta ampliació de capital va ser subscrita i desemborsada íntegrament.

ta ampliació, el capital subscrit i desemborsat de la societat en aquesta data està representat per 138.419.477 accions, amb

nal total de 23.031 MPTA (138,4 MEUR).

mbre, i d'acord amb els resultats previsibles, es va arribar a l'acord de distribuir als nostres accionistes, un dividend a

TA brutes per acció (0,12020242 EUR per acció), cosa que representa un import total de 2.729 MPTA. Es proposa a

, un dividend complementari de 2.741 MPTA. D'aquesta forma, i si s'aprova la proposta, el dividend total de

 de 5.470 MPTA (32,9 MEUR). Per tant, sobre el resultat total de l'exercici 1999, finalment,

n a reserves voluntàries un total de 2.844 MPTA i a reserva legal un total de 38 MPTA.
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Durant 1999, la Societat ha continuat amb el seu programa expansiu d'inversions, a les quals ha destinat un total de 92.965 MPTA (558,7

MEUR) ; d'aquest import, 5.618 MPTA (33,8 MEUR) corresponen a inversions materials; 600 MPTA (3,6 MEUR) a inversions immaterials i

86.747 MPTA (521,4 MEUR) a inversions financeres, dels quals 76.360 MPTA (458,9 MEUR) corresponen a inversions realitzades a l'exterior.

En la modificació de l'àmbit i objectius de la Fundació Agbar duta a terme el 1998, se li va definir la funció d'actuar per a la protecció

del medi ambient i la millora de la qualitat de vida de l'ésser humà. A més dels objectius cultural, docent i benèfic, se li va incorporar el

científic. I durant el 1999 aquest àmbit ha experimentat un ampli desplegament d'esforços a través de dos instruments relacionats entre

si: la definició i la difusió d'un Pla-guia de R+D, per a tot el Grup Agbar, i la consolidació de la base de dades de Gestió de Tecnologia,

l'accés a la qual ha estat facilitat a les diferents empreses. A més, per incentivar la investigació, a l'àmbit d'actuació de la Fundació,

s'han aportat importants donacions financeres per a la realització de projectes de R+D en les empreses del Grup i a les universitats.

El Patronat de la Fundació Agbar s'ha plantejat avançar un pas més, i per això es va decidir la creació d'un Comitè per a la Innovació, en

què estiguessin representats tots els sectors d'activitat del Grup. Com a resultat del treball d'aquest Comitè s'han preparat projectes de

caràcter sectorial transversal i d'interès estratègic.

Paral·lelament, la Fundació ha potenciat durant aquest any actuacions inscrites dins el respecte i la conservació de la natura i projectades

en l'àmbit del desenvolupament sostenible. Una d'elles va ser la convocatòria, oberta durant el 1998, del I Concurs de la Fundació

Agbar sobre Tecnologies per a un Desenvolupament Sostenible que es va realitzar durant aquest exercici.
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Fruit d'aquesta activitat, la Fundació Agbar ha cofinançat 62 projectes per un import global de 566 MPTA.

Dins el Pla d'Acció 2000-2002 de la Fundació Agbar que s'ha elaborat en el darrer trimestre, s'ha plantejat la consolidació de programes de

l'àmbit sociocultural.

A 2 de maig d'aquest any venç el mandat dels senyors Antoni Brufau i Niubó i Josep Lluís Jové i Vintró, com a consellers, la reelecció dels

quals la proposa el Consell a la Junta General.

En conclusió, es pot afirmar que l'activitat del Grup Agbar s'ha desenvolupat positivament durant 1999, s'ha intensificat el procés

inversor habitual i l'atenció permanent als nostres sectors tradicionats, cosa que ha permès la millora del resultat net del Grup.

El vostre suport i la confiança ho fan possible i per això, en nom dels membres del Consell d'Administració i en el meu propi, vull

expressar-vos el nostre millor agraïment.

Ricardo Fornesa Ribó

Barcelona, maig del 2000
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Consell d’AdministracióConsell d’AdministracióConsell d’AdministracióConsell d’Administració

PresidentPresidentPresidentPresident Sr. Ricard Fornesa i Ribó

VicepresidentsVicepresidentsVicepresidentsVicepresidents Sr. Jérôme Monod

Sr. Isidre Fainé Casas

Sr. Rodolfo Martín Villa

ConsellersConsellersConsellersConsellers Sr. Thierry Bourbié

Sr. Philippe Brongniart

Sr. Antonio Brufau Niubó

Sr. Enric Corominas Vila

Sr. Jean-Louis Chaussade

Sr. Feliciano Fuster Jaume

Sr. Josep Lluís Jové i Vintró

Sr. José Luis Marín López Otero

Sr. Gérard Mestrallet

Sr. Manuel Raventós Negra

SecretarSecretarSecretarSecretar

RepreseRepreseRepreseReprese
Sr. Joan Antoni Samaranch

iiii Sr. Alejandro García-Bragado Dalmau

ntants del personalntants del personalntants del personalntants del personal Sr. Francesc Vilella Rufach

Sr. Jordi Requena Ferrando

A 31 de desembre de 1999
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Cicle integral de l ‘aigüaCicle integral de l ‘aigüaCicle integral de l ‘aigüaCicle integral de l ‘aigüa Sr. Joan Ras i Sirera
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Residus sólidsResidus sólidsResidus sólidsResidus sólids Sr. Juan Amirola Campa
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A 31 de desembre de 1999
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Aprovisionamento i  logísticaAprovisionamento i  logísticaAprovisionamento i  logísticaAprovisionamento i  logística

corporativescorporativescorporativescorporatives

Sr. Xavier Faus i Pascuchi

ConstruccióConstruccióConstruccióConstrucció Sr. Miquel Alsius i Juriol

EnginyeriaEnginyeriaEnginyeriaEnginyeria Sr. Lluís Antoni Balaguer i Besora

MantenimentMantenimentMantenimentManteniment Sr. Xavier Faus i Pascuchi

Recaudació d’exaccionsRecaudació d’exaccionsRecaudació d’exaccionsRecaudació d’exaccions Sr. Josep Bagué i Prats

AIGÜES DE BARCELONAAIGÜES DE BARCELONAAIGÜES DE BARCELONAAIGÜES DE BARCELONA

Sotsdirector GeneralSotsdirector GeneralSotsdirector GeneralSotsdirector General Sr. Josep M. Miralles i Via

Director de PersonalDirector de PersonalDirector de PersonalDirector de Personal Sr. Jacint Ginesta i Ventura

Director ComercialDirector ComercialDirector ComercialDirector Comercial Sr. Antoni Piera de Ciurana

Secretari General JurídicSecretari General JurídicSecretari General JurídicSecretari General Jurídic Sr. Manuel Pons i Prat

Director Adjunt a Direcció GeneralDirector Adjunt a Direcció GeneralDirector Adjunt a Direcció GeneralDirector Adjunt a Direcció General Sr. Ferran Porta i Visa

Director Adjunt a Secretaria General-Director Adjunt a Secretaria General-Director Adjunt a Secretaria General-Director Adjunt a Secretaria General-
Direcció GeneralDirecció GeneralDirecció GeneralDirecció General

Sr. Guillermo Portabella i de Alós

Director EconomicofinancerDirector EconomicofinancerDirector EconomicofinancerDirector Economicofinancer Sr. Xose Puga Insua

Director TècnicDirector TècnicDirector TècnicDirector Tècnic Sr. Josep Lluís Solanas i Escat

Director de SanejamentDirector de SanejamentDirector de SanejamentDirector de Sanejament Sr. Claude Vergés

A 31 de desembre de 1999
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L'any hidrolò aracteritzat

per la persis que no ha

permès un a onibles als

embassamen

Al gener d stema Ter

(embassamen 3, xifra que

representa e rva. En el

sistema L a Baells,

Sant Ponç i  era de 60

hm3 equivale

Aquesta situ reixent fins

al mes de m primavera,

juntament a  en relació

amb la util er front a

l'escassetat d t al Decret

94/1999 de /1999) van

permetre una lleugera recuperació de les reserves. La

pluviometria notablement baixa de l'estiu va produir un

descens en e

total. A part

parcialment 

acabar amb

Ter, equivalent al 44% de la capacitat total i de 140 hm3 en el

sistema Llobregat, fet que representa el 64% de la reserva

màxima incloent el nou embassament de la Llosa del Cavall.

Tot nfirma que la situació de sequera iniciada a principi

de 998 s'ha mantingut durant l'any 1999, amb una

plu ia mitjana de l'ordre dels 500 mm.
ls volums embassats fins un 26% de la capacitat

ir de l'estiu, el règim de pluges va fer recuperar

els embassaments de les dues conques. L'any va

 unes reserves de 178 hm3 en el sistema

Nou dipòsit Relleu. Sant Joan Despí. (Barcelona)

Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999
gic 1998/99, igual que l'anterior s´ha c

tència d'un règim pluviomètric baix 

ugment significatiu de las reserves disp

ts dels rius Ter i Llobregat.

e 1999 el volum acumulat al si

ts de Sau i Susqueda) era de 140 hm

l 35% de la capacitat total de rese

lobregat (embassaments de l

la Llosa del Cavall) el volum acumulat

nt al 27% de la capacitat màxima.

ació es va mantenir lleugerament dec

aig. Les pluges registrades durant la 

mb l'adopció de mesures excepcionals

ització dels recursos hidràulics per f

e recursos hídrics, regulades mitjançan

6 d'abril (DOGC núm. 2865, de  12/4
 això, co

l'any 1

viometr
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Bombament co

El règim de c

conseqüència,

exceptuant la 

un bon règim

m3/s el 15 

embassaments

les reserves d

Llobregat.

im de cabals ha fet que l'estació de Tractament de

 Despí aportés a la xarxa tant sols 81 hm3 d'aigua

 tractada, volum complementat amb 32 hm3

s de les captacions 'aigua subterrània. Els 140 hm3

ecessaris per sat fer la demanda del sistema

ent gestionat per la ocietat s'han adquirit a la xarxa

e l'àmbit Ter - Llobr gat.

fic adjunt es repr dueix l'evolució de l'ìndex de

ció de les aigües s perficials del riu Llobregat, que

anifest l'efecte dels aixos cabals circulants pel riu.
ta 70 Sant Joan Despí

abals circulants pel riu Llobregat ha estat en

 baix, amb un cabal mitjà de l'ordre de 6,5 m3/s,

Aquest règ

Sant Joan

superficial

procedent

restants n

d'abastam

regional d

En el grà

contamina

posa de m
tardor en què les pluges van permetre mantenir

 de cabals, amb una riuada significativa de 660

de setembre, que a més de recuperar els

 va tenir un efecte favorable per a l'augment de

'aigua subterrània de l'aqüífer del delta del

Interior estació transform

Cornellà
 

 

 d

is

 S

e

o

u

 b
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Géstio comercialGéstio comercialGéstio comercialGéstio comercial

Els contractes en vigor, a 31 de desembre de 1999, han assolit

la xifra d'1.2 a que representa un augment net de

22.420 en r  els existents de l'any precedent. El

creixement a tuat, doncs, en un 1,85% sensiblement

superior al s un clar exponent del bon moment

de les activitats econòmiques que es desenvolupen a l'àmbit

del servei. Alhora es manté la tendència que apuntava l'any

anterior. Durant 1999 s'han subscrit un total de 41.949

contractes, una xifra similar a la del 1998.

Població abastida, per habitantsPoblació abastida, per habitantsPoblació abastida, per habitantsPoblació abastida, per habitants
Barcelona 1.505.581
Cornellà de Llobregat
Esplugles de Llobregat

80.329
46.304

Gavà
L’Hospitalet de Llobregat

38.813
248.521

Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat

78.632
35.958

Sant Joan Despí 27.338

32323232
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36.759, cos

elació amb

nual s'ha si

de 1998, i é
Sant Just Desvern 13.682
Viladecans
Castelldefels

54.840
41.194

Santa Coloma de Cervelló
El Papiol

3.668
3.427

Pallejà
Sant Climent de Llobregat

7.001
2.719

Begues
Torrelles de Llobregat

3.580
3.216

Badalona 209.606
Cerdanyola
Montcada i Reixac

51.305
26.886

Montgat
Sant Adrià de Besòs

7.783
32.830

Santa Coloma de Gramenet 120.958

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.644.1712.644.1712.644.1712.644.171
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gerències de l'Hospitalet i Badalona, amb quelcom més de

l'1,6%, cadascuna. La ciutat de Barcelona ha registrat un

augment de l'1,3%, igual al de l'any anterior.

 L'àmbit abastat stant format per Barcelona i altres 22

municipis de l'à itorial de l'Entitat Metropolitana de

Serveis Hidràuli ment de Residus, segons la relació

que s'indica a co . La població abastida és la reflectida

al quadre adjun  dades de l'última revisió del padró

municipal de da publicats per l'INE. En els darrers anys

s'ha observat u ncia cap a una lleugera disminució

global de la pob  per manca de dades a l'1.1.99, hores

d'ara poden  aproximadament en un 0,3%

anual. No obsta  variació relativa difereix per a cada

municipi, fins i iferent signe. El major creixement es

localitza en els costaners del delta del riu Llobregat,

en coincidència tendència de diversos paràmetres

d'activitat de la ona.

A més la Societ  el subministrament parcial o total a

distribuïdors d'a unicipis de l'àmbit metropolità i les

comarques limít

El major creix

correspost al 

gerència de Gav

Centre oficina d’atenció al client. Gavà. (Barcelona)
 segueix e

mbit terr

cs i Tracta

ntinuació

t, segons

ta 1.1.98, 

na tendè

lació que,

avaluar-se

nt això, la

tot amb d

municipis 

 amb la 

mateixa z

at efectua

ltres 14 m
rofes. L'activitat promotora de noves edificacions, habitatges i

locals ha mantingut un ritme notable, iniciat ja en els
ement net del nombre de contractes ha

conjunt de municipis gestionats des de la

à, amb un 4%, seguit pels de les àrees de les

exercicis precedents, més palès en funció de la major

disponibilitat de sòl qualificat, mentre que a les

poblacions en què no es dóna aquesta circumstància són

més nombroses les iniciatives de rehabilitació.

Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999
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Les campanyes realitzades  la substitució de

subministraments regulats per ent, que necessiten

dipòsits als habitatges, per altr gua directa servida a

través de comptador, han permè ar la qualitat del servei

en més de 5.400 habitatges de l'à bministrat.

bé, s'experimenta un notable augment en projectes de

rma urbanística, de llarg període de maduresa, els quals

eixen de forma decisiva en la generació de peticions de

ei a la Societat, amb el desfasament corresponent en

mps.
Tam

refo

influ

serv

elte
Els contractes de connexió per l·lacions de protecció

contra incendis, l'1,3% del tot  crescut un 3,1% en

proporció relativa.

La proporció dels subministraments contractats amb

mesurament per comptador ha assolit el 97,7% del total,

havent augmentat un 1,9% durant el 1999. El parc global de

comptadors a la fi d'any s'ha situat en 1.208.491 unitats.

Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999

1,1%

43,0%

55,9%

4,2%

64,1%

6,8%

24,9%

Venda a distribuïdors
Domèstic
Comercial industrial
Usos públics municipals

Distribució de l’aigüa entregada al sistema d’abastiment segonsDistribució de l’aigüa entregada al sistema d’abastiment segonsDistribució de l’aigüa entregada al sistema d’abastiment segonsDistribució de l’aigüa entregada al sistema d’abastiment segons

procedència i destí durant 1999procedència i destí durant 1999procedència i destí durant 1999procedència i destí durant 1999
Altres fonts
Xarxa bàsica
ETAP Sant Joan Despí
per a

aforam

es d'ai

s millor

mbit su

a insta

al, han
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La insta

residenc

canalitz

El volum

que a l'

de l'1%

Des del punt de vista del destí de l'aigua a subministrar, els

contractes per a ús domèstic han augmentat un 1,8% per

situar-se en 1.073.354 a final de 1999, mentre que els d'ús

comercial i industrial, 157.259 contractes, han crescut un 2,4%.

Durant l'any s'han instal·lat 4.976 nous ramals i s'ha assolit la

xifra de 185.212, el nombre de ramals instal·lats i en servei.
l·lació de xarxes de subministrament a 35 nous polígons

representat la

el mateix ordre

petita reducció

en l'evolució

ris a l’exercici 1999ris a l’exercici 1999ris a l’exercici 1999ris a l’exercici 1999
ials i industrials contractats, ha 

ació de més de 30.000 m de canonades.

 total de l'aigua consumida ha estat d

exercici anterior, si bé representa una 

, que ha marcat una inflexió 

ComentaComentaComentaComenta
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ciutadans, promoguda des de l'administració i enfortida amb

accions puntuals de rerefons ecològic des de la mateixa

Societat. El volum d'aigua facturat ha assolit els 194.573 milers

de metres cúbics, dels quals la major recessió corresponen a l'ús

domèstic, en una quantia de l'1,7%, seguit dels usos industrials

favorable i una línia de recuperació que semblava apuntar cap

el 1998. Aquest fet s'atribueix, en part, a l'alarma per l'escasesa

de recursos en les conques abastadores de l'àmbit, reflectides

en  una  perllongada  campanya   de   conscienciació    dels       

Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999
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finalment, el conjunt de pous i captacions diverses que la

Societat posseeix i explota. Pel mateix ordre, la seva

contribució percentual al total del volum subministrat ha estat

del 43%, 55,9% i 1,1%.

Durant l'exercici, s'han desenvolupat amb normalitat les

diferents accions inherents a l'aplicació del model de garantia

de la qualitat implantat el 1996. Entre les accions d'àmbit

comercial i formant part dels objectius de qualitat per al 1999,

cal destacar la revisió de la metodologia per a l'enquesta de

satisfacció dels clients, així com la implantació d'una nova

aplicació informàtica per als processos de recaptació, amb forta

repercussió en la millora de l'atenció al client. En l'aspecte de

tarifes del servei, es va assolir l'objectiu d'adequar-ne

l'estructura a les noves circumstàncies de l'entorn, derivades en

gran part de l'aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei

6/1999, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua, a efectes de

la proposta que s'ha hagut de presentar a l'ens regulador

amb una davallada de l'1,5%. Per altra banda, els usos

comercials han experimentat el mateix volum de consum que

el 1998, mentre que els usos municipals, al contrari, ho han

incrementat en un 2,4%. La venda a distribuïdors també ha

augmentat un 3,4%.

Pel que fa a la composició relativa del consum per a usos, el

domèstic ha reduït lleugerament el seu pes específic, que

queda en el 64,1%, amb molt petites variacions pel que fa a la

resta, podent esmentar un augment del 0,7% en els usos

públics municipals.

El volum total de recursos hídrics aportats al sistema ha

procedit, com en anys anteriors, de tres orígens diferenciats: de

la planta de tractament d'aigua superficial del Llobregat a Sant

Joan Despí i del conjunt de pous de la zona, l'aigua dels quals

la Societat explota amb criteris de garantia i reserva i es tracta

a la mateixa planta, sent tot aquest equipament de titularitat

de la Societat, la xarxa bàsica regional gestionada per ATLL,

empresa pública de la Generalitat de Catalunya , que

distribueix aigua del Ter, tractada a la planta de

Cardedeu i del riu Llobregat, tractada a la planta d'Abrera i,

Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999
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d'Aigües de Barcelona, havia representat l'extensió de l'àmbit

certificat i també ha estat objecte d'una auditoria de

seguiment en les mateixes dates de març del 1999.

S'ha completat el disseny d'un nou model de gestió per

activitats. La continuació de la tasca comportarà entre d'altres

esforços, el d'actualització dels sistemes d'informació que

s'iniciarà a començaments del 2000, i està prevista una forta

incidència sobre els aspectes més diversos de la gestió

comercial.

Les tarifes del servei en vigor durant l'exercici van ser

aprovades per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i

Tractament de Re utoritzades per la Comissió de Preus

de Catalunya, en el 17 de desembre de 1998, segons

publicació en el nº 2808. No obstant això, l'entorn

socioeconòmic i le es en els preus de certs serveis públics

essencials, singula l'energia elèctrica, van influir en la

decisió política de egulador, que va considerar oportú

substancial dels preus de 1998,

stics i comercials.

 Metropolità durant el darrer trimestre de l'any, per a la seva

aprovació mitjançant el tràmit reglamentari per a l'any 2000.

Pel març de 1999, l'empresa es va sotmetre a la primera

audioria de renovació anual d'Aenor en relació al sistema

implantat el 1996, de garantia de qualitat dels processos de

producció, control i anàlisi d'aigua potable per a consum

humà, i de servei de subministrament i atenció al client. El

resultat satisfactori obtingut ha permès renovar la certificació

segons la norma UNE-EN ISO 9002, documentada per Aenor en

data 25 d'abril de 1999.

 La certificació obtinguda en data 30 de desembre de 1997 per

al servei d'anàlisi d'aigües per a clients a càrrec del laboratori
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mantenir per al 1999 una part 

singularment els dels usos domè

Centre d’Atenció Telefònica
sidus i a

sessió d

DOGC 

s rebaix

rment 
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Les tasques relatives a l'atenció al client constitueixen una part

esencial del servei que presta la Societat al col.lectiu format

per més de 2.644.000 persones que viuen als 23 municipis que

componen l'àmbit de subministrament d'Aigües de Barcelona.

És per això que, durant els darrers anys, s'està duent a terme

una política de reforç d'aquesta àrea, peça clau de la qualitat

del servei i, en conseqüència, de la satisfacció dels clients.

La nova orientació pretén aprofundir la relació amb els clients,

amb una atenció més personalitzada, l'adequació dels serveis,

l'impulsa l'educació mediambiental, i la potenciació de la

comunicació adreçada als usuaris. La percepció dels clients

sobre els diferents aspectes que composen el servei, és objecte

d'un seguiment semestral a través d'enquestes de mesurament

del grau de satisfacció.

Des d'un punt de vista quantitatiu, l'any 1999 van ser

gestionats un total de 683.765 contactes amb clients, volum

lleugerament superior a l'enregistrat l'any anterior. D'aquests

contactes, un 67% correspongueren a sol.licituts d'informació

diverses, un 31% foren peticions de transaccions comercials, i

la resta, un 2%, van ser queixes i reclamacions.
Portada tríptic
Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999
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Des d'un punt de vista qualitat ndicadors de nivell de

servei que corresponen a compr interns de qualitat van

situar-se en valors acceptables a e 1999. El temps mitjà

de resposta a trucades telefòn a ser de 9,2 segons,

mentre que el percentatge de t  ateses va situar-se en

Aquest darrer concepte ha experimentat una davallada

significativa en els darres dos anys.

La distribució per canals de l'atenció al client, durant 1999,

continuà fent palesa la progressió de l'atenció telefònica, que
un 96,4%. D'altra banda, el tem jà d'espera dels clients

en les visites a oficines va ser de 5 ts.

Altres indicadors interns tinguere

dels anys anteriors. Així, el 

comptadors no realitzades per 

2,1%, i el volum de lectures estim

sobre el total de factures emese

de reclamacions, durant 1999, va

Pel mes de març de 1999 es

col.laboració amb l'Oficina de Re

Barcelona, per fomentar l'elimin

aforament, que va fer pos

subministraments d'aquestes car

Això va representar una dismin

d'aforaments que existia a princi

va concentrar un 85,8% dels contactes amb els clients, i que,

des de fa anys, s'ha convertit en la vía de contacte preferida

pels clients.

Les visites a les oficines comercials de la Societat foren un

13,4% dels contactes amb clients. Aquest canal ha anat

perdent importància al llarg del temps, i ha experimentat una

disminució d'un 8,4% en el volum d'atencions realitzades

durant 1999 respecte a l'any anterior. Els contactes per via

escrita (correspondència, fax i correu electrònic) van ser un

0,8% del total.
iu, els i

omisos 

l llarg d

iques v

rucades

ps mit

,4 minu
n un comportament similar al

percentatge de lectures de

absència del client va ser del

atives va ser d'un 0,66 per mil

s. El temps mitjà de resolució

 ser de 10,5 dies.

 va renovar el conveni de

habilitació de Ciutat Vella de

ació de subministraments per

sible l'eliminació de 1.022

acterístiques al llarg de 1999.

ució d'un 7,7% del nombre

pis d'any.
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En total, més de 150 grans clien strials i comercials, 50

clients d'obres, i 30 clients ionals són ja atesos

personalment des d'aquesta unit  ofereix un tractament

adaptat a les necessitats i req nts concrets d'aquest

uesta acció va permetre la instal·lació d'aigua directa a

435 habitatges, que han pogut prescindir dels dipòsits a

avés dels quals s'abastien d'aigua fins ara, tot accedint a un
Aq

5.

tr
col.lectiu.

En els darrers anys, la Societa ignat un conjunt de

convenis de col.laboració ca

d'ajuntaments dels municipis 

subministrament d'Aigües de 

anteriors, durant 1999 es van re

cartogràfiques de la xarxa d'aba

als corresponents ajuntaments. 

conveni sobre informació cartog

Zona Franca de Barcelona.

Durant l'any 1999, la Societa

d'accions de comunicació destina

de diferents temes d'interès i actu

nivell superior de prestacions del servei.

Dins del procés de descentralització territorial de l'activitat

operativa, pel mes de juliol es va posar en marxa la nova seu

de la Gerència de Gavà i de la corresponent oficina d'atenció al

client. Les noves instal.lacions construïdes tenen una superfície

útil de més de 1.000 metres cuadrats, han permès millorar la

comoditat dels clients que hi són atesos, i han facilitat el

desenvolupament de la tasca del personal de la Gerència.

La relació amb els grans clients és una altra de les tasques

específiques de l'activitat comercial de la Societat. Aquest

col.lectiu aplega tant a clients industrials i de serveis com a

diversos usuaris sensibles a la continuïtat del subministrament

o a determinades característiques de l'aigua. També s'inclouen,

en aquest conjunt, els grans clients d'obres, tals com promotors

immobiliaris, constructors, etc.
ts indu

instituc

at, que

uerime

t ha s
rtogràfica amb la majoria

compresos dins l'àmbit de

Barcelona. Com en anys

alitzar diverses actualitzacions

stament, que van ser lliurades

Pel març es va signar un nou

ràfica amb el Consorci de la

t desenvolupà un conjunt

des a informar als seus clients

alitat.
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Atenció al clientAtenció al clientAtenció al clientAtenció al client

Entre elles cal destacar la distribució d'un tríptic de contingut

mediambiental, destinat a fomentar l'us racional de l'aigua i a

evitar-ne el malbaratament, amb consells per a l'estalvi

d'aigua, que anava acompanyat d'uns adhesius amb eslogans

al·lusius al tema.
Festa de l’aigua 1999

A finals d'any, es va desplegar una campanya de comunicació

que, sota el lema "Descobriu tot el que es posa en marxa cada

cop que obriu l'aixeta", pretenia donar respostes senzilles a

algunes de les preguntes més habituals entre la població,

mitjançant la descripció de les activitats bàsiques de la Societat

en l'àmbit del cicle de l'aigua. La campanya va tenir una

important cobertura en els mitjans de comunicació (premsa,

ràdio, televisió i tanques publicitàries), i va ser distribuïda a

tots els clients en un tríptic que resumia els eixos principals de

la campanya.

Per tal de commemorar el Dia Mundial de l'Aigua, la Societat,

juntament amb la Generalitat de Catalunya, va organitzar  la
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Atención al clienteAtención al clienteAtención al clienteAtención al cliente

Finalment, també amb la intenció entar la participació

dels més joves, i com ja és tra l, la Societat va ser

present, mitjançant un estand de  món del circ, al Saló

de la Infància i la Joventut, celeb s instal.la-cions de la

Fira de Barcelona coincidint amb stes nadalenques. El

esta de l'Aigua, sota l'eslògan "per a un ús sostenible", amb

a finalitat de conscienciar els més joves de la necessitat de

acionalitzar el consum d'aigua. La jornada festiva va tenir

loc al Palau Robert de Barcelona, el diumenge 21 de març, i

a aplegar més de 14.000 persones. La festa, protagonitzada
F

l

r

l

v

recinte va rebre la visita de 249.0 ones durant els dies

que va estar obert al públic.

pel "malbaratador", figura que personificava les actituds

irresponsables en el consum d'aigua, i que finalment va ser

foragitat pels nens i nenes assistents, va comptar amb

participació de diversos grups musicals, cercaviles i tallers

lúdics amb jocs interactius sobre el món de l'aigua.

Les visites escolars a la planta de tractament de Sant Joan

Despí, destinades a divulgar entre els estudiants el procés de

potabilització de les aigües superficials, continuaren al llarg

del curs escolar 1998-99. Un total de 149 grups escolars que,

en conjunt, aplegaren més de 5.000 estudiants, van rebre les

explicacions sobre els diferents processos de tractament de

l'aigua procedent del riu Llobregat abans d'ésser distribuïda

a través de la xarxa de subministrament.

Enganxines ús de l’aigua
 de fom

diciona

dicat al

rat a le

 les fe

00 pers
Comentarios al ejercicio 1999Comentarios al ejercicio 1999Comentarios al ejercicio 1999Comentarios al ejercicio 1999



44444444

Organització  i informàticaOrganització  i informàticaOrganització  i informàticaOrganització  i informàtica

En el camp de l'organització, cal r el disseny d'un model

conceptual que identifica les d s línies de negoci de

l'empresa i defineix els processos tats que els componen.

Aquest model s'ha utilitzat com ncia en la implantació

del nou sistema de control de ge at en activitats.

Sotsdirecció de sistemesSotsdirecció de sistemesSotsdirecció de sistemesSotsdirecció de sistemes    

Dins l'àmbit dels sistemes d ació, les actuacions

realitzades durant l'any han estat caracteritzades per alguns

condicionants externs i per la dinàmica de canvi que la mateixa

empresa ve experimentant durant els darrers anys.

El primer i inajornable condicionant ha estat acabar

'adaptació a l'any 20 ots els sistemes d'informació. Si bé

en els anys anterio va treballar en l'adequació dels

sistemes propis, dur ltim període, les activitats es van

centrar en la migra  sistemes operatius de base a les

versions homologa el proveïdor, i també, enla

omprovació d'aquel nts que, si bé no eren purament

informàtics, tinguessin components informàtics incorporats

sensors, estacions de control, automatismes, etc.).

OrganitzacióOrganitzacióOrganitzacióOrganització

Durant 1999 es va portar a terme la informatització del sistema

de gestió de qualitat amb un abast que inclou tant la gestió

documental com la dels objectius, de les auditories internes, i

de les no conformitats i accions correctores. Aquesta eina ha

suposat un avenç en la gestió del sistema, ja que ha aportat

agilitat a l'actualització i distribució de la documentació i

facilitat en la utilització de la informació registrada. Així

mateix, ha donat lloc a un increment d'accions correctores, en

fer possible el registre de les incidències i, per tant, a una

millora de la qualitat del servei al client.

Nou procés de facturació
00 de t

rs es 

ant l'ú

ció dels

des p

ls eleme
destaca

iferent

 i activi

a referè

stió bas

'inform
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del negoci de subministramen a potable i a altres

activitats de gestió de cobram alitzades a l'empresa.

Aquesta aplicació està basada e ltimes tecnologies de

disseny d'entorns Web i Intranet.

La publicació de la nova Llei de l a fet necessari adaptar

els sistemes actuals de facturac brament a una plena

disponibilitat, i complir la nova tiva en encetar el nou

més, i per garantir el correcte funcionament dels sistemes

una forma integrada, durant l'any es van construir entorns

mplets de testeig i es van realitzar diverses simulacions de

ansició al 2000, cosa que ha permès de superar l'anomenat

ecte 2000 amb completa normalitat en tots els sistemes.

orientació de l'empresa a favor d'una estructura de negocis i

oductes/mercat, feia necessari disposar d'uns sistemes
A 

d'

co

tr

ef

L'

pr
any.

Com a suport als gestors i, seguin

Datawarehouse de la compa

implantat els Datamarts d'a

recaptació i gestió d'impaga

subministrament.

Dins l'àmbit de la distribució s'h

gestió de tancaments de la xa

sistema d'informació geogràfic, p

d'informació que poguessin cobrir les necessitats per a un futur

pròxim; per això durant aquest any s'han realitzat les següents

activitats:

. Anàlisi del model de dades actual i estudi d'adaptació a les

necessitats futures.

. Estudi i avaluació de paquets de mercat que poguessin cobrir

totalment o en part les fun- cionalitats requerides.

. Iniciar el desenvolupament d'un pla de sistemes que cobrís el

període 2000-2002.

En els aspectes més operatius s'ha desenvolupat una nova

aplicació de gestió de la recaptació adaptada als requeriments
t d'aigu

ent re

n les ú

'aigua h

ió i co

norma
t en la línia de construcció del

nyia, s'han desenvolupat i

valuació dels consums de

ts i el d'estadístiques de

a desenvolupat l'aplicació de

rxa que, basant-se en el seu

ermet una millor operativa
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 S'ha implantat un sistema d'arx cuperació d'informació

textual (INVESCOLD), utilitzat e eva fase inicial per a

l'arxiu històric de la informació e cocomptable.

En microinformàtica, s'ha acaba stitució dels terminals

alfanumèrics i dels ordinadors pe  de potència inferior a

Pentium, a més de la integració  els microordinadors a

 les interrupcions de subministrament per operacions de

anteniment preventiu o correctiu i, alhora, un coneixement

tallat dels subministraments afectats per cada operació.

b la instal·lació d'un sistema automàtic de gestió de la

blioteca de cintes (Robot), s'ha optimitzat i dotat d'una

ajor seguretat el sistema de còpies de seguretat i recuperació

 dades.
en

m

de

Am

bi

m

de
la xarxa de dades empresarial.
Durant l'any s'ha completat l'extensió de la xarxa de dades a

les ubicacions que quedavan pendents (central Cornellà, planta

de tractament) i s'ha donat cobertura a les noves instal·lacions

(Gavà, Diagonal, Bailèn,.).

Dins l'àmbit dels sistemes departamentals, s'han actualitzat els

sistemes de consolidació comptable i de gestió del servei

mèdic, per dotar-los de noves funcionalitats i adaptació al nou

reglament de la llei de protecció de dades LORTAD.
iu i re

n la s

conòmi

t la sub

rsonals

 de tots
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Aquest any s'han fet més de 31.0 es lectives, distribuïdes

en 195 accions formatives, amb tal de 1.253 assistents

(més de 800 persones). La inform er a usuaris (ofimàtica)

és l'activitat que ha tingut més as  (278).

Quant a prevenció de riscs labo n realitzat 11 accions

formatives, amb l'assistència de mpleats. També s'ha

continuat amb la informació i e de les avaluacions de

riscs i mesures preventives a més de 800 empleats.

Durant l'a

col·lectiu, 

durada pa

per arriba

d'octubre.

La plantill

dels que 8

El pla de

necessitats

continuad

la formaci

L'esforç fo

molt impo

percentatg

profession

d'enguany, amb el consegüent augment de la professionalitat
en la realit
ny 1999 s'ha produit la negociació del Conveni

que ha resultat llarga i complexa. Els tres anys de

ctats justifiquen, però, les dificultats que han existit

r a un acord, fet que s'ha materialitzat el passat mes

a a 31 de desembre s'ha situat en 1.145 empleats,

0 (7%) tenen contractes de duració determinada.

 formació es va orientant, cada cop més, a les

 específiques dels llocs de treball (formació

a), un cop estabilitzades les necessitats de millora de

ó professional.

rmatiu fet els darrers anys ha propiciat un augment

rtant de la qualificació professional dels empleats. El

e de la plantilla amb coneixements de formació

al ha passat del 24,6% l'any 1991 fins al 46,1%
zació de les tasques operatives.

Nova sala cardiov
ascular
00 hor

 un to

àtica p

sistents

rals s'ha

 249 e

ntrega 
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han continuat les accions formatives en medi ambient, així

m la formació continuada dirigida als quadres i
S'

co
comandaments intermedis.

La Unitat de Seguretat Patrimonial ha actualitzar durant

aquest any la gestió d'accessos de persones i vehicles i els plans

d'emergència i evacuació de les instal·lacions de l'empresa.

Salut laboral
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1,001686 EUR cada acció, i van tres accions noves per

cada acció preexistent.

Igualment en l'esmentada Junta aprovar la reducció de

capital social a la quantia de 23 6 EUR, a l'empara del

disposat a l'article 28 de la Llei 8 de 17 de desembre,

sobre Introducció de l'euro, amb objectiu d'arrodonir al

cèntim més pròxim el valor n l de l'acció, que era

d'1,001686 i deixar-lo fixat en 1 euro per cada acció, cosa que

constitueix una reserva indisponible pel mateix import de la

reducció de capital.

Conseqüentment, amb efectes a partir del 19 de juliol de 1999

es van excloure de la negociació borsària 45.685.932 accions de

3,005060 EUR de valor nominal cadascuna i es van admetre a

negociació 137.057.796 accions d'1 euro de valor nominal

cadascuna, representades en anotacions en compte, Codi Valor

ES0141330C19, que suposa un capital social de 137.057.796

EUR.

Comptes anuals distribució deComptes anuals distribució deComptes anuals distribució deComptes anuals distribució de    resultatsresultatsresultatsresultats

La proposta de distribució del benefici net de l'exercici 1999

d'Agbar és la següent:

PessetesPessetesPessetesPessetes
Dividend a compte repartit 2.729.418.740

Dividend complementari 2.741.155.920

Reserves voluntàries 2.843.838.437

Reserva Legal 37.619.420

BENEFICI NETBENEFICI NETBENEFICI NETBENEFICI NET

DE L’EXERCICI 1999DE L’EXERCICI 1999DE L’EXERCICI 1999DE L’EXERCICI 1999
8.352.032.5178.352.032.5178.352.032.5178.352.032.517

Amb data 16 de desembre de 1999 el Consell d'Administració

va acordar el repartiment d'un dividend brut, excloses en el

seu cas les d'autocartera, d'un dividend a compte dels beneficis

de l'exercici 1999 de 0,12020242 EUR (20 PTA brutes per acció),

per import de 2.729 MPTA, a pagar a partir del dia 11 de gener

del 2000.

Gestió econòGestió econòGestió econòGestió econò

La Junta Ge

Barcelona el

tres del valo
mica i financeramica i financeramica i financeramica i financera

neral d'Accionistes de la Societat, celebrada a

 27 de maig proppassat, va aprovar la divisió per

r nominal de les  accions, el van   deixar   fixat  en
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 es va 

1.194,6

 46/199

 l'únic 
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Aquesta qualificació permetrà a gbar poder acudir als

mercats financers internacionals, es portes a noves fonts

de finançament i, conseqüentme rementar la flexibilitat

quant a la captació dels recurs ssaris per finançar-ne

l'expansió.

Ha estat constituïda una filial 10 BAR, INTERNACIONAL,

BV) amb seu a Holanda, que  garantia de Societat

 Consell d'Administració de data 30 de setembre de 1999, en

 de l'autorització concedida per la Junta General

Accionistes celebrada el 20 de maig de 1998, va adoptar

cord d'ampliar el capital social en la quantia d'1.370.578 EUR

28 MPTA), representats per 1.370.578 accions ordinàries al

rtador, d'1 euro de valor nominal cadascuna.

anscorregut el termini de subscripció preferent, van ser
El

ús

d'

l'a

(2

po

Tr
General d'Aigües de Barcelona,

d'emissió d'euronotes fins a un im

Aquest programa, signat el 8 d'

mateixa qualificació creditícia

màxima de 2.000 MEUR no té un

s'ha d'anar actualitzant anualme

D'altra banda, durant l'exercici 1

fort volum d'inversions financ

MPTA, i se n'han destinat 

internacional.

subscrites i desemborsades un total d'1.361.681 accions

representatives d'un valor nominal conjunt d'1.361.681 EUR

(226 MPTA). Les accions es van emetre a la par, en la proporció

d'una acció nova per cada cent de les posseïdes i es va

desemborsar el 100% del seu valor nominal, 1 euro en efectiu

per part del subscriptor. Aquestes accions participen dels

beneficis socials des del dia 1 de gener del 2000.

Les agències de rating Moody'Service i Standard & Poor's

Creditwire van atorgar el 25 de maig de 1999, la qualificació

creditícia a llarg termini A a 3 i AA, respectivament a Societat

General d'Aigües de Barcelona, S.A.
l Grup A

 obrir l

nt, inc

os nece

0% (AG

amb la
 S.A., realitzarà un programa

port màxim de 2.000 MEUR.

octubre de 1999 va obtenir la

 que Agbar. L'autorització

a durada explícita, encara que

nt.

999, la Societat ha realitzat un

eres, que totalitzen 86.747

76.360 milions a l'expansió
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En el sector Assistència sanitàri aquen les adquisicions

per part d'Adeslas del 98,7 l'Igualatorio Médico

Quirúrgico de Castellón (IM SA), del 100% de

l'Igualatorio Quirúrgico Médico ava (IQUIMESA), i del

93,3% de la Clínica Santa Ter Castelló. Dins l'àmbit

internacional, Adeslas i BBVA signat un acord per

desenvolupar el negoci d'assistèn itària a l'Argentina. En

aqueix país s'ha adquirit el 100% línica Bazterrica.

staca l'augment de capital d'Agbar Chile (44.228 MPTA), la

versió en constituir Inversiones Aguas del Gran Santiago

8.745 MPTA), l'últim pagament addicional per l'adquisició

s al 25% d'Aguas Argentinas (3.254 MPTA), l'augment fins al

0% de la participació a CondeIn, que es redenominarà

bar ITV (2.275 MPTA) i l'augment de capital amb increment

 participació fins al 53,7% d'Interagua (963 MPTA).
De

in

(2

fin

10

Ag

de
En el sector Residus sòlids, Ces

societat portuguesa Resin.

En el sector Inspecció tècnica 

societat Idiada Automotive Tec

per al desenvolupament i l

l'automòbil (IDIADA), amb una p

80%.

A més, les inversions realitzades pel Grup Agbar, incloses en el

balanç consolidat, pugen a 142.719 MPTA. En el sector Aigua i

Sanejament, el Grup Agbar, a través del consorci Inversiones

Aguas Metropolitanas, al 50% amb el seu accionista Suez

Lyonnaise des Eaux, va resultar adjudicatari, pel mes de juny,

del 42% de l'Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias

(EMOS), concessionària per temps il·limitat dels serveis del cicle

integral de l'aigua de Santiago de Xile. Amb posterioritat a

aquesta adjudicació, Inversiones Aguas Metropolitanas, va

adquirir un 9% addicional d'EMOS, per la qual cosa actualment

la participació en aquesta companyia és del 51%. La inversió a

EMOS, on Agbar és l'operador, és la més important del Grup

pel 1999 i puja a 88.522 MPTA en consolidat.
a, dest

% de 

QUICA

 de Ál

esa de 

 han 

cia san

 de la C
pa ha adquirit el 98% de la

de vehicles s'ha constituït la

hnology, gestora de l'Institut

a investigació aplicada de

articipació del Grup Agbar del
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altra ban

.720 acci

sultat ex

conegut 

PTA gen

 societat 

s inversi
D'

41

re

re

M

la

Le
amb els re

MPTA am

d'EMOS i 7

L'incremen

les inversio

l'octubre 

a 10 anys,

canalitzat 

Internacion
El balanç individual i el consolidat a 31/12/99 mostren un elevat

import en inversions financeres temporals ja que inclouen un

compte especial indisponible a nom de Societat General

d'Aigües de Barcelona, amb un saldo en aquesta data de

26.122 MPTA.

Aquest saldo prové de la venda de les accions representatives

del 37,64% del capital d'Inversiones Aguas del Gran Santiago,

S.A. celebrada el 29 de desembre de 1999, i l'entrega de

l'import de la venda està subjecte a l'acompliment d'unes

accions suspensives que van ser acreditades el 31 de gener del

2000, data en què el saldo va ser disponible.

El cash-flow d'explotació consolidat generat pel Grup puja a

46.488 MPTA, amb un augment del 25,7% respecte a l'exercici

anterior. El benefici consolidat abans d'impostos puja a 23.593

MPTA, un 19,2% més que el 1998. El benefici després

d'impostos consolidat atribuït a la societat dominant és de

da, durant el 1999, s'ha procedit a l'alienació de

ons de la societat Suez-Lyonnaise des Eaux, amb un

traordinari positiu de 1.026 MPTA. També, s'ha

el resultat extraordinari en consolidat de 1.072

erat per la venda del subgrup Eltec (751 MPTA) i de

Ocibar (321 MPTA).

ons consolidades s'han finançat en 43.400 MPTA

cursos generats per les societats del Grup, 26.000

b les aportacions de socis externs en la inversió

3.300 MPTA mitjançant l'endeutament bancari net.

t de l'endeutament bancari per al finançament de

ns es va instrumentar mitjançant de l'emissió a

d'eurobons (Euro Medium Term Notes)

 per un import total de 500 MEUR. L'emissió s'ha

a través de la nova filial al 100%, Agbar

al BV.
16.828 MPTA, un 25,2% superior 

El Consell d'Administració, en

desembre de 1999, atès l'avanç

acordar repartir un dividend bru

per acció, a compte dels resultats
al de 1998.

 la seva reunió del 16 de

 de resultats de l'exercici, va

t de 0,12020242 EUR (20 PTA)

 de l'exercici.
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Gestió econòmica i financeraGestió econòmica i financeraGestió econòmica i financeraGestió econòmica i financera

abat l'exercici, tancats i auditats els comptes anuals, i atès

e el resultat individual presenta un benefici després

impostos de 8.352.032.517 PTA, el Consell d'Administració va

ordar sotmetre a la Junta General Ordinària Accionistes, el

partiment d'un dividend brut complementari de 0,12020242

R (20 PTA), assolint així un dividend total de 0,24040484 EUR

0 PTA brutes) per acció, corresponents a l'exercici 1999.
Ac

qu

d'

ac

re

EU

(4
Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999



54545454

InversionsInversionsInversionsInversions

El valor de les instal·lacions d'ab nt que s'han posat en

servei durant l'exercici és de 3.91 , que corresponen en

part a inversions realitzades dur 9 i també a inversions

procedents d'exercicis anteriors.

De la xifra d'inversió total, s'ha inat 1.087 MPTA a la

construcció de les canalitzacions ries per a atendre les

sol·licituds de nous subministraments i per a la implantació de

El valor globa at

durant l'exerci ta

xifra, 86.747 m ls

6.218 milions os

materials i imm a

5.046 MPTA de ts

a l'abastamen e

Barcelona.
Nou e

(Barc
l de les inversions realitzades per la Societ

ci de 1999 ha estat de 92.965 MPTA. D'aques

ilions corresponen a inversions financeres i e

 que resten, són inversions en actius fix

aterials. De les inversions en actius fixos hi h

stinats a infraestructures i equipaments dedica

t d'aigua a l'àmbit de gestió directa d'Aigües d
e

Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999Comentaris a l’exercici 1999
difici delegació de Gavà

lona)
astame

6 MPTA

ant 199

n dest

 necessà
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InversionsInversionsInversionsInversions

njunt d'inversions en zacions es desprèn un

t de la xarxa de 49 k ngitud total en tancar

 xarxa en p
de
de 4.238 km.

d'inversions destinad rvei d'abastament cal

 527 MPTA dedicat millora dels sistemes

, en especial, per a nització d'operacions,

dades, la gestió d'aprovisionament corporatiu, el

 processo àtica; 330 MPTA en la millora i

d'instal·lac e bombament i instal.lacions

en l'ET e Sant Joan Despí 157

En el mateix

diversos tram

renovació de

d'assegurar e

a les avaries, 

en alguns p

regularitat d

aquests conce

Pel que fa a l

en els diferen

la consolidac

d'inversions p

Finalment, ca

global de 777

remodelació u

diferents mun

distribució.
D'aquest co

augment ne

l'exercici és 

De la resta 

destacar els

d'informació

la xarxa de 

redisseny de

ampliació 

auxiliars; 

olígons de nova urbanització.

 capítol de xarxa de distribució s'han renovat

s de canonades, d'acord amb els criteris de

 les conduccions de petit diàmetre per tal

l rendiment del sistema d'abastament pel que fa

i també s'ha procedit a la modificació de la xarxa

unts on es poden produir dificultats en la

e la pressió de servei. Les inversions per tots

ptes han estat de 841 MPTA.

a remodelació de la xarxa d'Aigües de Barcelona

ts àmbits territorials, s'han destinat 126 MPTA a

ió del pis cota 115 a Castelldefels. La resta

er aquest concepte han estat de 103 MPTA.

l destacar el conjunt d'inversions per un valor
 MPTA, i que són conseqüència de les obres de

rbanística i de pavimentació, realitzades en els

icipis on Aigües de Barcelona disposa de xarxa de

Remodelació Audito
s i ofim

ions d

AP d
ri Can Serra
 canalit

m. La lo

es al se

s a la 

la meca
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InversionsInversionsInversionsInversions

PTA en l'adequació i millora de les instal.lacions, 198 MPTA

r a l'inici de la construcció d'una planta de tractament de
M

pe
fangs i 129 MPTA en la construcció d'un nou forn de

regeneració de CAG; 218 MPTA a la construcció d'una planta

pilot de tractament d'aigua de l'aqüífer del riu Besòs; 211

MPTA a la construcció de la nova delegació de Gavà i 130

MPTA a diverses obres de remodelació d'oficines i l'acabament

de Can Serra, a Cornellà.

Dins l'àmbit corporatiu, s´han destinat 623 MPTA a definir i

iniciar la implantació d'un nou sistema econòmicofinancer,

basat en activitats, comú per a totes les societats del Grup

Agbar.

Les inversions consolidades realitzades durant l'any 1999 pel

Grup Agbar, incloses les de la societat matriu, han estat de

142.719 MPTA, dels quals 10.115 milions corresponen a

inversions immaterials, 32.369 milions a inversions materials i

els 100.235 milions restants a inversions financeres. En conjunt,

la inversió realitzada representa el 167% de la corresponent a

l'exercici anterior.

Rehabilitació pou Fives Lille
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Evolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsària

El juliol es va tancar amb una cai umulada des del 31 de

desembre de 1998 del 4,5% pe x-35 i del 2,8% per a

l'IGBM. L'agost es va iniciar eugeres recuperacions

seguides de petites correccions i ona quinzena, després

de la notícia de l'apujada de s a EE.UU., la borsa

espanyola va començar a recup  En general, totes les

borses europees van acollir positi  la decisió de la FED.

L'agost va ser un mes de revaloracions, però setembre i

octubre de retrocessos. Tancàvem l'octubre amb el

convenciment, per part dels experts, que novembre i desembre

serien mesos molt tranquils a conseqüència de la psicosi de

l'efecte 2000. No obstant això, el novembre va portar l'apujada

tan desitjada de 1999 per a la borsa espanyola. Els dos últims

mesos de l'any han salvat l'exercici per a l'IGBM i per a l'Ibex-

35 gràcies, bàsicament, a Telefónica i Repsol. L'Ibex-35 i l'IGBM

van tancar el 1999 amb una revaloració acumulada del 18,3% i

del 16,2%, respectivament.

El darrer any del mil·lenni no ha estat tranquil per a les borses i

en particular, per a la borsa espanyola. L'any es va iniciar amb

alces vertiginoses durant els deu primers dies de gener, i a

partir d'aleshores, tot van ser retrocessos amb lleugeres

recuperacions. Valors cíclics en alça i utilities en caiguda. Al

llarg de l'any, els mercats s'han sentit insegurs: a un dia

d'apujada n'hi seguien diversos de retrocés.

Fins al tancament de juny, la por o una prudència excessiva,

van marcar la pauta de comportament a la borsa. Aquesta

situació feia pensar en la possibilitat d'una reacció a l'alça

durant els mesos estivals i en aquesta linia es va iniciar el juliol.

L'IGBM va tancar juny en 904,43 punts i va pujar els primers

dies de juliol fins als 935,03 punts. Van ser tres dies alcistes i a

partir d'aleshores, la borsa espanyola no ha viscut un altre mes

de juliol tan baixista des del 1992. La caiguda dels bons,

després de la dada d'increment salarial als EE.UU., amb els risc

que la FED apugés els tipus d'interès i les noves trucades a

l'ordre per part del president Alan Greenspan, s'envan anar en

orris amb l'esperada i anhelada apujada.
guda ac

r a l'Ibe

amb ll

a la seg

ls tipu

erar-se.

vament
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Evolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsària

rlar d'un 

latiu, per 

tzena de 

r retroces

ilities, és 
Pa

re

do

se

ut
índex solam

positiu i la r

va ser del 29

objectivame

La crisi eco

l'agost de 19

espanyola se

crescut un 3

damunt de 

d'atur pel 19

termini van 
Davant d'aquesta situació macroeconòmica, les utilities no han

estat els valors més afavorits. Un factor que ha perjudicat en

gran manera els valors refugi, per excel·lència, les utilities, ha

estat la febre pels valors tecnològics i els relacionats, d'una o

altra forma, amb Internet.

Les accions de la Societat, partint d'un valor de 3.167 PTA

(última cotització de 1998 ajustada per l'efecte de l'split 3x1

realitzat pel juliol de 1999), durant l'any 1999 van mantenir un

comportament d'acord amb la resta d'utilities espanyoles, és a

dir, caigudes i lleus recuperacions. De forma que al tancament

de l'exercici la cotització se situava en les 2.419 PTA, un 23,6%

menys que en tancar el 1998. El volum nominal negociat ha

estat de 9.099 MPTA, un 12,5% menys que el volum nominal

negociat el 1998. La cotització mitjana ponderada de l'exercici

va ser de 2.789 PTA.

bon tancament d'exercici a la borsa espanyola és

quant el 1999 solament es van revalorar una

valors de l'Ibex-35. Per a la resta de valors tot van

sos més o menys importants. El cas de l'Ibex-

més evident: dels 10 valors que composen aquest

ent Telefónica i Unión Fenosa van tancar l'any en

evaloració acumulada pel 1999 per a l'Ibex-utilities

,0%. Davant d'aquesta situació, no es pot afirmar

nt que haguem tingut un bon any borsari.

nòmica i financera internacional desencadenada

98, s'ha superat sense majors traumes. L'economia

gueix la seva fase de creixement: el PIB al 1999 ha

,7%. La inflació es va situar en el 2,9% molt per

l'exercici precedent que va ser de l'1,8%. La taxa

99 s'ha situat en el 17,1%. Els tipus d'interès a curt

tancar l'any passat en el 3,0%.
D'acord amb l'ordre del 12 de

informatius i altres desenvolupa

del 27 de març, sobre Emissions 

de Valors, es va posar a dis

informatiu elaborat per a l'am

durant l'exercici.
 juliol de 1993 sobre fullets

ts en el Reial decret 29/1992,

i Ofertes Públiques de Venda

posició del públic el fullet

pliació de capital realitzada
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Evolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsària

l 2 de novembre es va iniciar l'ampliació amb la cotització

l cupó en 0,13 EUR, i va assolir la màxima cotització el 15 de

vembre en 0,15 EUR, amb una negociació total de

.547.729 cupons.
Pe

de

no

44
Durant l'exercici s'han remès a les societats rectores de les

borses de Barcelona, Madrid i Bilbao, i també a la Comissió

Nacional del Mercat de Valors, les informacions trimestrals i

semestrals corresponents.
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DATADATADATADATA AGBARAGBARAGBARAGBAR IBEX-35IBEX-35IBEX-35IBEX-35 SERCTOR E´LÈCTRICSERCTOR E´LÈCTRICSERCTOR E´LÈCTRICSERCTOR E´LÈCTRIC GENERAL BORSA MADRIDGENERAL BORSA MADRIDGENERAL BORSA MADRIDGENERAL BORSA MADRID

Gener-99 101,1 100,43 103,49 100,71

Febrer-99 99,48 101,63 101,43 102,61

Març-99 97,55 99,03 97,02 99,88

Abril-99 93,70 101,41 88,87 102,24

102,86

104,22

97,17

102,13

97,92

100,28

110,35

116,22

Cotitzacions Acció Agbar base 100

Evolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsària
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Maig-99 90,20 102,40 88,62

Juny-99 88,43 103,88 88,86

Juliol-99 76,34 95,48 79,89

Agost-99 81,97 99,69 85,86

Setembre-99 82,65 96,84 81,03

Octubre-99 79,76 99,03 83,73

Novembre-99 80,02 111,40 89,22

Desembre-99 76,40 118,35 87,86
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DATADATADATADATA MÀXIMMÀXIMMÀXIMMÀXIM MÍNIMMÍNIMMÍNIMMÍNIM TANCAMENTTANCAMENTTANCAMENTTANCAMENT VOLUM NOMINALVOLUM NOMINALVOLUM NOMINALVOLUM NOMINALNEGOCIATNEGOCIATNEGOCIATNEGOCIAT

Gener-99 22,05 17,67 19,23 5.585.818,52

Febrer-99 20,23 18,50 18,93 5.607.857,63

Març-99 18,97 17,67 18,57 5.277.715,67

Abril-99 18,90 16,93 17,83 3.312.601,42

4.379.737,48

4.009.395,00

4.252.078,00

2.599..300,00

4.289.100,00

3.081.100,00

5.119.600,00

7.038.034,00

Cotitzacions Acció Agbar base 100

Evolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsàriaEvolució borsària
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Maig-99 18,00 16,63 17,17

Juny-99 17,63 16,67 16,83

Juliol-99 14,92 14,40 14,53

Agost-99 16,62 14,00 14,79

Setembre-99 16,27 15,50 15,73

Octubre-99 15,99 14,10 15,18

Novembre-99 15,90 14,66 15,23

Desembre-99 15,26 13,63 14,54
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Dades de l’últim quinquenniDades de l’últim quinquenniDades de l’últim quinquenniDades de l’últim quinquenni

EN SINTESIEN SINTESIEN SINTESIEN SINTESI

Nombre d’ab

Longitud de l

Nombre d’em

Metres cúbics

Xifra de nego

Resultat net d

Immobilitzat 

Inversions en 

Amortitzacion

Endeutament

Grau d’amort

Valor compta

Nominal cont

Freqüència de

Dades de l’últim quinquenni (Dades individuals)
1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999

onats 1.163.664 1.178.833 1.195.011 1.214.339 1.236.759

a xarxa en km 4.040 4.074 4.125 4.188 4.239

pleats 1.202 1.183 1.156 1.153 1.145

En MPTA

 facturats 198 192 195 197 195

cis 25..368 26.173 28.145 28.489 29..331

e l’exercici 6.605 6.745 7.321 8.231 8.352

material net 46.940 69.545 70.050 70.209 71.205

immobilitzat material 3.213 3.379 6.032 4.729 5.519

s immobilitzat material 2.618 2.600 4.549 4.352 4.498

 llarg termini (%) 5,73 0,51 4,23 15,38 43,59

ització (%) 45,09 36,97 38,99 40,37 42,00

ble (%) 347,38 457,88 459,42 491,04 490,51

ractat a totes les borses MPTA 7.622,99 9.063,74 11.676,94 10..355,00 9.076,75

 contractació (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Evolució balanços 1995-1999Evolució balanços 1995-1999Evolució balanços 1995-1999Evolució balanços 1995-1999

ACTIU (DaACTIU (DaACTIU (DaACTIU (Da

Despeses e

Immobilitz

Immobilitz

TOTAL ACT

FONS DE C

DESPESES A

ACTIU CIRC

TOTAL ACT

PASSIUPASSIUPASSIUPASSIU

Capital

Reserves (s’
voluntàries)

TOTAL REC

Ingressos a

Provisions

Exigible a l

TOTAL REC

PASSIU CIR

TOTAL PAS

Evolució balanços 1995-1999 (Després d’aplicar beneficis)
des individuals)des individuals)des individuals)des individuals) 1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999

En MPTA

stabliment - - - - - - - - - -

at material i immaterial net 50.181 73.060 73.778 73.946 75.080

at financer 36.678 41.468 51.129 78.499 130.754

IU FIX 96.959 114.524 124.907 152.445 205.934

OMERÇ DE FUSIÓ - - - - - - - - - -

 DISTRIBUIR DIVER. EXERC. 209 137 92 43 207

ULANT 16.474 19.926 19.939 18.749 40.006

IU 103.542 134.591 143.928 171.237 246.047

21.568 22.119 22.619 22.943 23.031

inclou la distribució de beneficis a reserves 53.355 79.160 93.559 97.041 99.961

URSOS PROPIS 74.923 101.279 106.178 109.884 112.992

 distribuir diversos exercicis 6 2 - - - - 278

2.098 4.108 5.973 6.872 7.329

larg termini 9.556 3.706 8.726 26.914 94.370

URSOS PERMANENTS 95.693 109.095 120.777 143.670 214.969

CULANT 17.959 25.495 23.051 27.567 31.078

SIU 103.542 134.591 143.928 171.237 246.047
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Grup AgbarGrup AgbarGrup AgbarGrup Agbar

66666666 Cicle integral de l’aigua

71717171 Assegurances de salut

78787878 Residus sòlids

86868686 Inspecció tècnica de vehicles

88888888 Aprovisionament i logística corporatius

90909090 Construcció

92929292 Enginyeria

97979797 Manteniment

101101101101 Recaptació d’exaccions
103103103103 Comerç electrònic

107107107107 Presència internacional

114114114114 Fundació Agbar
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Cicle integral de l’aiguaCicle integral de l’aiguaCicle integral de l’aiguaCicle integral de l’aigua

quals

destaquen la de Granollers a Barcelona (51.000 habitants) i

Lucena a Còrdova (35.000 habitants). 

En aquest capítol s'han renovat el 100% dels contractes que

representen més d'1.391.000 habitants, i s'ha continuat amb la

gestió de 78 plantes depuradores, d'entre les quals destaquen

la de Monte Orgegia i la Mancomunidad del Valle del

Durant el 1999, el Grup Agbar s'ha adjudicat a Espanya, la

gestió de l'aigua de 220.801 habitants. Entre els nous

contractes cal destacar: el consorci d'Aguas de la Vega ? Sierra

Elvira a Granada (64.829 habitants), Cieza i Jumilla a Múrcia

(30.805 i 20.439 habitants, respectivament), Silla a València

(16.165 habitants) i l'adquisició de l'empresa Aguas Potables y

Riegos, que gestiona les poblacions de Lliria, Pobla de Vallbona

i Benisanó a València, i Pego a Alacant, amb un total de 37.462

habitants.

han renovat 38 contractes que suposen una població servida

 360.412 habitants, dels quals destaquen: el Masnou,

pollet i Sant Pere de Ribes a Barcelona (20.387, 28.903 i

.695 habitants, respectivament), Plasencia a Càceres (37.229

bitants), Camargo a Cantàbria (22.311 habitants) i Marchena

Sevilla (17.291 habitants). El Grup ha renovat el 97% dels

ntractes, cosa que suposa un reconeixement a la tasca

alitzada.

 l'àmbit del sanejament, el Grup Agbar s'ha adjudicat 32

ntractes que suposen l'explotació de 38 plantes depuradores
S'

de

Ri

18

ha

a 

co

re

A

co
Edar Ourense. Explotada per Aquagest

que donen servei a 398.000 habitants, entre les 
Vinalopó, a Alacant (170.

espectivament) i Viveros de Villa
000 i 53.000 habitants,

 a Madrid (670.000 habitants).
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Cicle integral de l‘aiguaCicle integral de l‘aiguaCicle integral de l‘aiguaCicle integral de l‘aigua

rup Agbar, s, s'ha

dicat obres,  d'un

ssupost superi

pliació de l ble i

duccions d'a at de

operacions. L'objectiu del proje antenir la destacada

posició competitiva que ocupa e  millorar la gestió dels

contractes existents, a més de p vantatges diferencials

respecte a la competència, en vis us concursos.

Quant a la política de gestió m biental, s'ha assolit la
El G

adju

pre

Am

con
municipis de la S  1.165

m3/h, que dóna s

Projecte i obra de sud de

l'illa Gran Canàri ament

que abastaran 10

Construcció i ex aigües

residuals de Cal irà els

municipis de Cal ora i

Rafal, amb un tot

Al llarg d'aquest

de l'eficiència de

mitjançant la re

renovació de l

optimització   de 

certificació del Sistema de Gestió Mediambiental d'Orihuela
en associació amb diferents emprese

 entre les que destaquen per ser

or a 1.000 MPTA, les següents:

'estació de tractament d'aigua pota

bastament d'aigua a la mancomunit

erena (Badajoz), fins a una capacitat de

ervei a 13 municipis.

 sanejament i depuració per a la zona 

a, que consisteix en 3 plantes de tract

5.750 habitants equivalents.

plotació de l'estació depuradora d'

losa de Segura (Alacant), que prove

losa de Segura, Cox, Granja de Rocam
al de 53.000 habitants equivalents.

 any s'ha desenvolupat el Projecte de millora

 la divisió Aigua i Sanejament (MEDAS), que

enginyeria dels processos productius i la

'estructura organitzativa, persegueix una

  l'eficàcia   i   de   l’eficiència   a   les   nostres
Centre de control i telecomand
Tarragona, ubicat a les in
muntanya de Sant Pere
cte és m

l Grup i

osseir a

ta als no

ediam
ament del Servei d'Aigües de
stal·lacions d'Ematsa a la
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consecució de 10 noves certificaci re les que destaquen

els Serveis de San Fernando (Cad rense i les empreses

Emasagra i Aguas de Lorca que g n el cicle integral de

l'aigua a Granada i Lorca (Mú espectivament. Amb

aquestes, el nombre de certificac riba a 38, cosa que

cant), segons la norma ISO-14001, per al conjunt de les

s activitats d'aigua i sanejament, que se suma a les dues

ificacions d'estacions depuradores conseguides pel 1998.

estes certificacions, juntament a les que s'aniran sumant en

futur, no solament aporten una millora en la gestió
(Ala

seve

cert

Aqu

el 
suposa més del 50% de la població servida pel Grup Agbar a

Espanya, està gestionada per serveis o empreses que

posseeixen la certificació de qualitat.

SanejamentSanejamentSanejamentSanejament

A causa dels esdeveniments electorals, l'any 1999 ha conegut

una menor activitat comercial del sector Sanejament respecte

als anys anteriors. No obstant això, les empreses del Grup van

aconseguir 32 nous contractes de gestió i explotació de xarxes

de clavegueram i/o plantes depuradores d'aigües residuals, que

sumen un total de 398.100 habitants.

També hem aconseguit renovar els 27 contractes que

finalitzaven i que representen 1.392.000 habitants, i es

confirma l'altíssim nivell de fidelitat dels municipis on estem

prestant serveis.

ambiental sinó que suposen un instrument de comunicació del

compromís ambiental del Grup Agbar.

Dins procés de formalització del compromís amb la qualitat,

s'ha avançat en la implantació de sistemes IS0-9002   amb   la

Magatzem de Comagua (Alacant)

Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici
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Com a complement a la depuració, seguim fent un gran esforç

en matèria de projectes de regen i reutilització de les

aigües residuals amb l'objectiu lorar la gestió dels

recursos hídrics del pa  posant a ció nous recursos no

convencionals. Tenim  convicció no es pot parlar de

sostenibilitat si no m rem la g el cicle antròpic de

l'aigua i, en particular ls seus rec isponibles.

En definitiva, els bons resultats comercials de 1999 consoliden

ostre liderat en el sector Sanejament, sobretot, en el marc

ontractes de tipus cicle integral de l'aigua. A final d'any, el

tre Grup atenia prop de 14.000.000 habitants equivalents

q.) en l'activitat sanejament, dels quals 10.800.000 h.eq.

n les seves aigües residuals tractades a les 379 plantes

uradores que explotem.
el n

de c

nos

(h.e

veie

dep
ís,

la

illo

de
EDAR de G
explotada
eració 

de mil

 disposi

 que 

estió d

ursos d
ranollers (Barcelona)
 per Searsa.
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Cicle integral de  l’aiguaCicle integral de  l’aiguaCicle integral de  l’aiguaCicle integral de  l’aigua

alment, el 1999 hem accentuat el nostre programa

vestigació i desenvolupament de projectes de gestió de

s residuals produïts en els processos de potabilització i

uració de l'aigua. També en aquest tema, necessitem

inir solucions sostenibles que inclouen la valoració
Igu

d'in

llot

dep

def
d'aquests subproductes.

En particular, aquesta valoració del reciclatge de matèria

orgànica, pot ajudar a la lluita contra la desertització que creix,

a causa de l'actual cicle de canvi climàtic.

 d'Emasagra (Granada)
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inclouen, des de la mateixa xarxa d'oficines de la Compañía a

Internet, passant per mitjancers tradicionals d'assegurances i

xarxes de distribució concertades a altres empreses, des

d'asseguradores a grans magatzems); d'altra banda, en

l'adquisició i posterior absorció d'asseguradores i carteres

Totes les activitats d'Agbar en aquest àmbit, fins i to

titularitat i l'explotació d'hospitals i policlíniques, s'orde

entorn a la pràctica de l'assegurança d'assistència sanit

una tasca que comprèn l'organització de dispositius

prestacions tan heterogenis i extensos com exigeix la medi

actual, per posar-los després a disposició del major nom

possible de ciutadans mitjançant del pagament d'un pre

prima que, per complir aquest objectiu, ha de resu

accessible. Per això, és imprescindible una bona gestió

elcom tan complex com la demanda i oferta sanitàries.

empresa que lidera aquest projecte dins el Grup és Comp

 Seguros Adeslas, S.A., una asseguradora especialitzada

ssistència sanitària que des de la seva incorporació a Ag

 experimentat un creixement espectacular, passant

.661 MPTA d'ingressos per primes durant el 1990 a mé

.000 MPTA el 1999, amb una xifra total d'ingressos en aquest

tim any que supera els 87.000 MPTA.
qu

L'

de

l'a

ha

15

76

úl
Web Adeslas

El creixement d'Adeslas rau, per una part, en l'eficaç

aprofitament de tots els mètodes de producció

d'assegurances, avui utilitzats en el mercat espanyol (que

t la

nen

ària,

 de

cina

bre

u o

ltar

 de

añía

 en

bar,

 de

s de
d'assegurances, procés a través d

el negoci que van tenir mé

espanyoles; i finalment, amb 
el qual Adeslas concentra ja

s de trenta asseguradores

l'obertura de noves línies
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asseguradores Igualatorio Quirúrg dico, S.A. de Seguros

(IQUIMESA), amb l'àmbit d'actua  província d'Àlava, i

Igualatorio Médico-quirúrgico Cas e Seguros, S.A., que

ho fa a la de Castelló. Finalmen cordat amb els seus

accionistes, la compra d'Asistencia  Colegial Extremeña,

S.A. de Seguros (AMECESA), asseg  que desenvolupa la

tivitat, com la prestació d'assistència sanitària

cialitzada per als habitants de l'Àrea 10 del Servei Valencià

Salut (SVS) -adjudicada en concurs públic a una Unió

poral d'Empreses (UTE), el soci majoritari de la qual és

slas-, o les inversions sanitàries que ha realitzat a

gentina.
d'ac

espe

de 

Tem

Ade

l'Ar
major part de les seves activitats a la província de Badajoz.

Adeslas realitza la prestació d'assistència sanitària amb l'ajut

d'un quadre medicosanitari format per més de 25.000

facultatius i 250 establiments hospitalaris de tota Espanya amb

els quals l'asseguradora manté els acords necessaris, i utilitza

així bona part de l'oferta de recursos sanitaris privats del

nostre país, recursos la titularitat dels quals correspon a altres

empreses o institucions. No obstant axiò, en determinades

ciutats o províncies es donen situacions en què, per tal que la

prestació d'assistència sanitària pugui fer-se en les condicions

de qualitat i cost que desitja l'asseguradora, resulta convenient

la seva presència en la propietat dels recursos. Adeslas ha

arribat així a tenir participacions en el capital social de fins a

onze hospitals o clíniques, en nou dels quals aquesta

participació és àmpliament majoritària i n'inclou la gestió.

Durant el 1999, Adeslas ha completat l'adquisició que va iniciar

durant l'exercici anterior, de la major part de les accions

d'Igualatorio Colegial de Asistencia Médico-quirúrgica, S.A.

(IMEDIC), que treballa a la província de A Corunya; i ha pres

participacions molt properes a la totalitat del seu capital en les

Oficines de Imédic de A Coruña
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En aquest sentit, Adeslas ha inaugurat el 1999 el seu nou

Hospital de Salamanca, la dotació del qual inclou cinc

quiròfans, un servei complet d'urgència i setanta habitacions.

D'altra banda, ha adquirit una participació superior al 61% de

la societat titular de la Clínica Montserrat, de Lleida; una altra

del 33% en l'entitat propietària de la Clínica Misericordia, de

Castelló; i la participació necessària per completar la que j

tenia Igualatorio Castellón a la Clínica Santa Teresa de l

mateixa ciutat, reunint amb això, la pràctica totalitat de

capital d'aquest centre.

El conjunt de realitzacions descrites anteriorment respon a un

programa d'inversions que des del 1991 a 1999 s'acosta als

39.000 MPTA, sense incloure la compra inicial d'asseguradores

sanitàries realitzada per Agbar entre 1988 i 1990 com a punt

de partida de l'Adeslas actual. Es demostra així, la força de

l'aposta empresarial del nostre Grup en aquest sector, força

projectes

ncia),

Sala de consultes

a l’exercicia l’exercicia l’exercicia l’exercici
a

a

l

que també explica la participació d'Adeslas en 

novedosos i il·lusionants com l'Hospital d'Alzira (Valè

Comentaris Comentaris Comentaris Comentaris 
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o les importants inversions que realitza Adeslas en

argentina.

Pel que fa a la sanitat espanyola, el nostre Grup en

iniciativa privada ha de guanyar-se un espai pr

detriment de cap dels principis essencials de

Nacional de Salut.
 la sanitat

tén que la

opi sense

l Sistema

Precisament per manca de justifica

la trucada "doble cobertura" (la

ciutadà de la cobertura sanità

assegurança privada), Agbar cre

avantatges d'harmonitzar el pape

públic i el privat, sobre la base que

funció complementària o fins i tot

compra de serveis, substitutiva de 

Hos
cions sòlides, el fenòmen de

 coincidència en un mateix

ria pública amb la d'una

u en la possiblilitat i els

r dels dos sectors sanitaris, el

 aquest últim assumeixi una

, en àmbits com la provisió i

la que exerceix l'Estat.

pital  de  La  Ribera
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est fet no és obstacle perquè el govern segueixi garantint

ctuals nivells de protecció davant la malaltia, la qualitat de

istència i l'equitat en l'accés a les prestacions sanitàries, per

ual cosa el finançament públic és bàsic.

a l'inici i va obtenir l'adjudicació curs públic convocat

pel 1997 per a la prestació d'assistè nitària especialitzada

a més de 230.000 habitants de l 0 del SVS, cosa que

incloïa la construcció, dotació i ge n hospital de 225 llits

a Alzira (València) que ha rebut en 'Hospital de la Ribera
Aqu

els a

l'ass

la q
Aquest punt de vista resulta congruent amb la funció de

contractista públic reiteradament exercida pel nostre Grup i

amb la trajectòria de la mateixa Adeslas, qui des de la creació

del règim especial de Seguretat Social desenvolupat per les

mutualitats dels funcionaris de l'Estat (que permet concertar

amb asseguradores privades, prestacions d'assistència

sanitària), ha participat en aquesta concertació i compta, avui,

adscrites amb aquesta finalitat més de 727.000 persones, una

de les majors quotes del col·lectiu. Precisament, a final del

1999 la nostra asseguradora ha tornat a subscriure aquests

acords per a un trienni més.

I és en aquesta línia de col·laboració amb l'Estat, com Adeslas

va decidir la seva participació majoritària en la UTE esmentada

per la seva ubicació. 

Com que aquest hospital havia de començar a funcionar l'u de

gener de 1999, segons el plec de condicions del concurs, la

construcció i la dotació es va dur a terme en només disset

mesos,  amb  una inversió superior als   10.000  MPTA.  

Hospital de Salamanc
a
del con

ncia sa

'Àrea 1

stió d'u

 nom d
Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici



76767676

Assegurances de salutAssegurances de salutAssegurances de salutAssegurances de salut

conseqüèn

er de funcion

pa un dels p

es d'activitat, 

sistència, fet p
En 

prim

ocu

xifr

l'as
Encara que l

desembossament

l'esmentat hospit

compta el Servei,

necessitin els se

pacients. A conse

al 1999, del gove

per cada habitan

dels deu anys q

prorrogar-se a qu
cia, el passat any ha estat el

ament del centre, el qual no obstant això, ja

rimers llocs de la comunitat valenciana en

amb un alt grau de satisfacció dels usuaris de

alès en les diverses enquestes realitzades.

'SVS no ha necessitat realitzar cap

 inicial per a la construcció i dotació de

al, és un més de la xarxa d'hospitals amb què

 i per això està obert a tots els ciutadans que

rveis, sense cap pagament per part dels

quència del servei, la UTE ha percebut durant

rn valencià, la quantitat de 34.000 PTA anuals

t de l'Àrea 10, import que durant cadascun

ue durarà la concessió (amb possibilitat de

inze), s'actualitzarà segons la variacó de l'IPC.

Després del conjunt d'actuacions realitzades dins i fora

d'Espanya, Adeslas va superar a final del 1999, la xifra d'un

milió i mig d'assegurats, i es col·loca al capdavant de

l'assegurança espanyola d'assistència sanitària. No obstant

això, la Compañía garanteix que, sense perjudici dels factors

comentats, el seu intens creixement d'aquests anys va també

lligat a la permanent voluntat de servei als assegurats, la

millora constant del seu accés a les prestacions sanitàries i la

seva qualitat. Una actitud empresarial que avala moltes

actuacions diàries en camps diversos, com l'actual actualització

d'Internet per a la contractació de les assegurances d'Adeslas i

l'autorització de les seves prestacions, o l'especial atenció que

la Compañía presta des de fa anys a l'assegurança de cures

dentals.

La seva cartera en aquest segment supera avui les 165.000
persones i ocupa per això, la 

activitat asseguradora concreta

solament utilitza recursos sanitar

la mateixa Compañía. I així a Ma

contava ja amb una imp

centre de la ciutat, pel 1999 ha o
primera posició en aquesta

 per a la qual Adeslas, no

is concertats a tercers, sinó de

drid, on entre altres recursos

ortant clínica dental al

bert un nou centre que ocupa
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edifici de 1.700 m2 en cinc plantes, cosa que permet el

cionament simultani de fins a trenta gabinets.

, es demostra que, malgrat l'escàs paper que la sanitat

nyola concedeix al sector privat, aquest sector és capaç de
Un 

fun

Així

espa
guanyar-se un espai propi i la confiança dels ciutadans, sense

deixar per això de ser rendible.

Clínica Adeslas Dental
Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici



78787878

Residus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlids

Entre els nous contractes de se unicipals, destaca

l'adjudicació del nou contracte de viària i recollida de

residus de Barcelona, que comprèn trictes d'Eixample i

Sant Martí i, també, les avingud s monuments més

emblemàtics de la ciutat comtal com  Rambla, el passeig

de Gràcia, l'avinguda Diagonal, la  Catalunya, la Vila

Olímpica i totes les platges de la ciutat.

Es prestarà servei a més de 450.000 habitants sobre un total de

Barcelona d'1.515.000, la qual cosa suposa un 30% de la

població. La seva vigència serà de 7 anys, prorrogable a 2 anys

més i l'import de l'oferta adjudicada a Cespa és de 32.903

MPTA, més l'IPC europeu.

Els criteris de sostenibilitat en què s'emmarquen els futurs

serveis inclouen les següents aportacions per part de les

empreses adjudicatàries: augment de la recollida selectiva,

introducció d'energies renovables en les instal·lacions,

Durant el 1999, la bona marxa de l'economia, les adquisicions

estratègiques i la política de reducció de costos va afavorir

l'increment de facturació del Grup Cespa que ha estat de

10.758 MPTA, cosa que suposa un 22,4% respecte a l'exercici

anterior. La xifra de negocis acumulada a 31 de desembre de

1999 ha ascendit a 58.855 MPTAS, sent 2.322 MPTA superiors al

pressupost revisat i 3.591 MPTA superiors al pressupost inicial

(55.264 MPTA). Els resultats consolidats del Grup Cespa abans

d'impostos i Marbella acumulats a 31 de desembre de 1999  an

ascendit a 5.320 MPTA, superiors en 2.196 MPTA als de 31 de

desembre de 1998 (3.124 MPTA). El cash-flow abans d'impostos

i Marbella obtingut a 31 de desembre de 1999 puja a 10.551

TA, superant l'obtingut a 31 de desembre de 1998 en 2.816

TA.

 llarg del 1999, Cespa ha estat adjudicatari d'importants

ntractes que li van permetre refermar el seu liderat en els

veis mediambientals prestats en camps diferents, tant

nicipals com in
MP

MP

Al

co

ser

mu
 propulsió ecològica dels vehicles, insonorització dels equips

l'aprofitament d'aigües freàtiques per a la neteja viària i dels

vehicles.

dustrials.
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s que els nous serveis no obliden la necessitat de la

laboració ciutadana en la seva òptima utilització, està

ist per part de l'Ajuntament, la realització de campanyes

Quant al sector de jardineria, Ces conseguir nombrosos

contractes entre els quals destaqu  de molt importants

de conservació i manteniment de s municipals, per un
 Atè

col·

prev
informatives i de sensibilització per promoure un autèntic

canvi d'hàbits, que juntament amb la millot eficiència dels

serveis prestats, redundarà en una major neteja i sostenibilitat

de la ciutat.

També es van adjudicar a Cespa altres importants contractes de

serveis municipals de neteja viària i recollida de residus urbans

a Pontevedra, per un import de 503 MPTA/any i una durada de

12 anys i a Tres Cantos (Madrid), per un import de 280

MPTA/any i una durada de 7 anys i la pròrroga per 8 anys el

servei de neteja viària i recollida de RSU a Miranda de Ebro,

amb un preu anual de 243,8 MPTA, amb implantació del nou

servei de càrrega lateral, i la recollida selectiva de paper,

cartró, envasos i residus d'envasos.

import de 248,8 MPTA/any, a Múrc etxo (Biscaia) per 245

MPTA/any. En aquest mateix secto a desenvolupa noves

activitats com la realització dels tes de recuperació i

restauració ecològica i paisatgístic

per import de 317,1 MPTA, i de l

import de 62 MPTA, a San Sebastiá

A l'apartat de neteja d'interiors,

activitats amb l'adjudicació del ser

la Universitat d'Alcalá de Henare

retirada i col·locació de llibres, per

més de l'adjudicació del servei 

aeroports de Girona (40,6 MPTA), E

(67,0 MPTA), Màlaga (527,8 MP

Fuerteventura (92,4 MPTA); i tamb

de manteniment de jardins dels a

MPTA/any) i de Fuerteventura (37 
pa va a

en dos

 jardin

ia i a G

r, Cesp

 projec
a dels Arroyo Quiñones I i II,

'Arroyo Valconejero, per un

n de los Reyes (Madrid).

 Cespa va ampliar les seves

vei de neteja dels edificis de

s i adjudicació del servei de

 import de 511 MPTA/any, a

de neteja per 4 anys dels

ivissa (91,9 MPTA), Menorca

TA), Sevilla (11,9 MPTA) i

é li van adjudicar els serveis

eroports de Tenerife Sud (34

MPTA/any).
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Cespa ha decidit ampliar les seves es i desenvolupar les

seves activitats dins l'àmbit intern l: Portugal, Marroc i

l'Argentina.

Residus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlids
En el camp de les activitats indu espa va refermar la

seva posició de líder gràcies a nom  contractes de gestió

de residus com l'adjudicació del se

d'envasos per a la zona perifèrica 

de 500 MPTA/any i una durada d

plantes de compostatge, l'adq

empreses: Resin, Borg Service i Coa

conjunta Ecocat que unificarà

dels residus especials i perillosos de

A inici de l'any es van inaugura

tractament de residus prestats per

Cespa G.R. a la mancomunitat de

integrada per 20 municipis i 3 ped

de San Juan (Ciudad Real).

Planta de selecció. Centre de reciclatge de la

mancomunidad de la Vega a Alcalá del Río (Sevilla)
 fronter

aciona

strials, C

brosos
rvei de triatge i classificació

de Barcelona, per un import

e 5 anys; la gestió de tres

uisició estratègica de tres

con i la creació de l'empresa

 les activitats del sector

 Cespa G.R., Teris i Trasa.

r els serveis de recollida i

 la UTE formada per Inusa i

 serveis de Comsermancha,

anies de la zona de Alcázar
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Residus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlids
Pel 1998, se li va adjudicar la construcció i la gestió del centre

de tractament que li permet controlar totes les etapes del cicle

del residu des de la recollida fins al reciclatge o eliminació.

La recollida de residus municipals ha estat millorada amb

l'aportació d'equips innovadors com són els camions de

recollida lateral i de pis baix en cabina juntament al sistema de

localització per satèl·lit (G.P.S.), instal·lat a tots els vehicles del

servei de recollida i que permet tenir un control a temps real

de la situació i reparar immediatament qualsevol deficiència.

També s'ha iniciat la recollida sele

a més d'instal·lar-se dues estacions

El centre de tractament compta 

dels residus no classificats, una lín

reciclables, una planta de compo

una línia d'afinatge del compos

materials no recuperables.

Recollida lat
a Comserman
ctiva de paper, cartró i vidre,

 de transferència de 40Tn/h.

amb una planta de recepció

ia de selecció dels materials

statge de matèria orgànica,

t i un dipòsit controlat de

eral de R.S.U
cha
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apartat del compostatge, es va aconseguir la renovació de

estió de la planta de compostatge de Vilaseca (Tarragona)

cinc anys més; s'explotarà també, la planta de compostatge

Finalment, s'ha obtingut l'acta d rovació per part de

l'Ajuntament de la fase V-A de l' or, i solament queda

pendent l'acta de comprovació per  la Junta de Residus.

Residus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlids
A l'

la g

per 
de fangs de depuradora a Teià (Barcelona), amb una facturació

prevista en els dos anys de concessió de 108 MPTA i es va

adjudicar a la UTE formada per Cespa GR i Acsa, la construcció i

posterior explotació, per un període de 5 anys, d'una planta de

compostatge de residus sòlids urbans a Terrassa (Barcelona),

amb una capacitat de 15.000 Tn/any. A l'abril, es va procedir a

la inauguració oficial de la planta de compostatge de residus

verds que Cespa ha instal·lat a Ayarzas (Biscaia) i que s'engloba

en el contracte de conservació de parcs signat amb

l'Ajuntament de Bilbao.

Al març, en el dipòsit controlat de Santa Maria de Palautordera

(Barcelona), va finalitzar la construcció de la planta de

tractament de lixiviats mitjançant òsmosi inversa, a més de les

obres de les instal·lacions destinades a l'Aula Mediambiental.

En el centre de tractament de ia, es va posar en

funcionament una planta d'aprofit del biogàs (gas metà)

produït per la fermentació dels re

que produirà 1 MW de potència el

El passat mes de juliol, Cespa Con

adquirir el 80% de la societat Borg

en serveis de neteja i descontamin

Els factors decisius i determinan

l'adquisició de la posició de lider

industrial, l'augment de la 

complementarietat geogràfica i s

Service i les filials del Grup Cesp

Secolen. Amb la finalitat d'acons

Service en el Grup el més ràpidam

procés de fusió d'aquesta societat 
e comp

abocad

 part de

 Múrc

ament 
sidus dipositats a les cel·les

èctrica.

ten, filial de Cespa G.R., va

 Service, S.A., especialitzada

ació industrial.

ts de la compra, han estat

at en el sector de la neteja

facturació, i la gran

inergia positiva entre Borg

a com Cespa G.R., TQMA i

eguir la integració de Borg

ent possible, s'ha iniciat el

amb Cespa Conten.
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Residus sólidsResidus sólidsResidus sólidsResidus sólids
S'han unificat ambdues estructures i s'han trasllad

oficines de Cespa Conten a les que Borg utilitzava a

(Biscaia).

Borg Service presta serveis industrials i mediambien

clients dels sectors petroquímics, ciment, siderúrgic i ene

com neteja industrial, neteja química, neteja per asp

tractament fisicoquímic amb planta mòbil, gestió de r

tòxics i perillosos, descontaminació de sòls i desmantellam

Els seus centres de treball estan ubicats a Biscaia, Cantàbria,

Madrid, Castella-la Manxa, País Valencià i gestiona l'única

planta de tractament autoritzada a Andalusia, una planta de

tractament a Madrid i també diverses plantes de

reagrupament i desinfecció de contenidors, i, a més, els seus

serveis compten amb la Certificació ISO 9002. La societat Borg

Service va assolir una facturació pel 1999 de 1.500 MPTA i

compta amb una plantilla de 150 empleats.

Planta de tractament de lixiviats mitjan mosis inversa. Sta. María de Palautordera (Barclona)
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ant el mes d'octubre, Cespa G.R. va formalitzar un acord

a la compra del 100% de la Compañía Coacon, S.L. situada

 Corunya, que posseeix l'únic abocador de deixalles

 Ecocat es constitueix com l'emp avantera de TQMA,

Scoreco i la Planta de Villarreal de , i participa també a

Sogarisa i Cartera Ambiental.

Residus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlids
Dur

per 

a A
autoritzat de la província.

Coincidint amb la creació d'un departament de gestió dels

Grans Comptes, Secolen, S.A. va aconseguir la gestió integral

dels residus de la Refineria BP Oil i d'Arbora a Alacant. A

Barcelona, Cespa G.R. gestionarà els residus d'Azko Nobel.

S'ha constituït una empresa conjunta entre Cespa G.R., Teris i

Trasa per tal de posar en comú i desenvolupar totes les

activitats del sector referent als residus especials i perillosos de

les tres empreses a través d'una filial única: Ecocat. L'objectiu

és unir el potencial de les tres empreses i enfortir la nostra

presència en el sector dels residus especials a Espanya i

Portugal.

Aquesta nova entitat gestionarà i oluparà les activitats

de gestió de residus en petites q ts i/o molt reactius,

tractament fisicoquímic i biològ

incineració, cogeneració i valora

seguretat.

Per desenvolupar aquestes activita

les instal·lacions de transferènc

perillosos A Corunya, Madrid, Ba

Martos (Granada) i Sevilla, a més 

fisicoquímic de Villarreal, Barcelon

Pel novembre, es va produir el c

societat B.F.I., per Cespa Gestión 

S.A. (Cespa G.T.R., S.A.).
resa d

 Secolen

 desenv

uantita
ic, tractament tèrmic per

ció energètica i dipòsit de

ts s'han posat a la disposició,

ia de residus especials i

rcelona, Mallorca, Villarreal,

de les plantes de tractament

a i A Corunya.

anvi de denominació de la

y Tratamiento de Residuos,
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Durant els dies 23 a 26 de febrer va tenir lloc a Bilbao, la Fira

Internacional del Medi Ambient "Proma '99" amb una

destacada presència conjunta de Cespa, S.A. i de Cespa Conten,

S.A.

Durant el passat mes de març es va celebrar a Barcelona la fira

Ecomed-Pollutec '99, amb una destacada presència del Grup

Cespa, dins l'estand corporatiu d'Agbar.

Jardí la Victoria, La

Orotava (Tenerife)

Residus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlidsResidus sòlids
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Inspecció tècnica de vehíclesInspecció tècnica de vehíclesInspecció tècnica de vehíclesInspecció tècnica de vehícles

Oficines d’ITV (Tarragona)

L'efecte estimat en la facturació és d'un increment del 30%

en termes anuals. L'inici de les inspeccions de gasos s'estima

entre l'1 de gener a Menorca, 1 d'abril a Catalunya, 1 de juliol

a València i la resta entre juliol i setembre.

Adjudicació de la gestió a la Idiada en véncer el concurs per a

la selecció d'un soci majoritari amb què constituir una societat i

Durant aquest exercici, l'activitat del sector ve marcada pels

següents sdeveniments:

Manteniment de les inspeccions a tota Espanya malgrat ser un

any en què, a causa de les matriculacions dels anys anteriors,

haurien d'haver disminuït, cosa que confirma la bondat d'una

gestió més pròxima a les necessitats del públic (més

instal·lacions, més horari, millor servei).

ici de les activitats a Menorca on s'administren les dues

stacions de l'illa, ubicades a Maó i Ciutadella.

auguració de les noves instal·lacions en el CIM (Centre

tegral de Mercaderies) del Vallès.

auguració dels primers boxs (Reus, Alacant) per a les noves

visions de gasos, que d'acord amb les directives europees,

mençaran a ser obligatòries al 2000. En el decurs de l'any, es

an aprovar les tarifes del nou servei a Balears i Catalunya i

espera l'aprovació pel gener, de les de la comunitat

alenciana i progressivament les de la resta de comunitats.
In

e

In

In

In

re

co

v

s'

v
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Inspecció tècnica de vehiclesInspecció tècnica de vehiclesInspecció tècnica de vehiclesInspecció tècnica de vehicles

 gestioni els béns i les activitats de l'Institut per al

envolupament i la Investigació Aplicada de l'Automòbil,

 que suposa el maneig d'uns actius amb un valor brut de

 de 14.000 MPTA, una facturació anual de més de 2.700

A i unes inversions, a càrrec de la Generalitat de

lunya, de més de 700 milions anuals durant 20 anys. Amb

esta adjudicació, el Grup ITV d'Aigües de Barcelona assoleix

D'altra banda, Condein canvia la nominació social per

Agbar ITV i esdevé capdavante  grup de societats

d'Aigües de Barcelona en el se Inspecció tècnica de

vehicles, per la qual cosa se l traspassat totes les

participacions d'Agbar en el sector
Que

Des

cosa

més

MPT

Cata

aqu
el major nivell tecnològic possible, s'allunya de la resta de la

competència espanyola, se situa en un nivell superior al de la

competència mundial, i obre noves vies de negoci en el camp

de la seguretat vehicular que podrien suposar 1.300 MPTA de

facturació anual addicional.

Inici d'operacions de la societat Idiada Automotive Technology

com a gestora de la concessió d'Idiada i que en els quatre

mesos d'operació (setembre-octubre) ha facturat 907 MPTA

amb un BDI de 63 milions i ha iniciat la firma de contractes a

llarg termini (15 anys) amb els principals fabricants mundials.

Compra del 40% de Condein a la corporació IBV, amb la qual

cosa passa a controlar-se el 100% d'aquesta societat i

s'augmenta alhora la participació indirecta d'Agbar.

Equ
ip ITV
seva de

ra del

ctor d'

i han 

.
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Aprovisionament i logística corporatiusAprovisionament i logística corporatiusAprovisionament i logística corporatiusAprovisionament i logística corporatius

 Dins del mateix àmbit dels serveis nvocat un procés de

concurrència obert als operadors comunicacions per a

l'optimització econòmica i de se ls sistemes de veu i

dades del Grup que, a data del procés, assolien

globalment els 1.725 MPTA anu tà previst acabar el

procés pel febrer del 2000 amb bones expectatives d'obtenció

de millores econòmiques i de servei.

Quant al model logístic d'aprovisionament, ha seguit la seva

implantació a tot el territori, i es considera acabada la seva

posada en marxa al final del 1999.

Són xifres significatives el fet que, a través del Centres

d'Aprovisionament de Materials i Serveis (CAMS), s'han

realitzat operacions per valor de 6.700 MPTA en vendes (200

dels quals han tingut com destí Colombia i Cuba), s'han

comprat existències dels magatzems de les explotacions en el

territori per un import de 850 MPTA i s'han constituït 207

dipòsits de materials (CEDIM) a tot el país.

Pel que fa al procés d'implantació de la política de Qualitat, ja

pel 1998 Comagua va obtenir la Certificació de Qualitat ISO

9002.

La direcció d'aprovisionament i logística corporatius (DALC) ha

seguit durant el 1999, el procés de negociació amb els

proveïdors de materials per al cicle integral de l'aigua i s'han

signat contractes que afecten un volum d'operacions de 6.115

MPTA.

'altra banda, els acords assolits amb proveïdors de serveis

latius a viatges, estades, renting i gestió de flotes i contractes

informàtica, han obtingut un volum global de 950 MPTA.

ficines d’aprovisionament i logística corporativa
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Aprovisionament i logística corporatiusAprovisionament i logística corporatiusAprovisionament i logística corporatiusAprovisionament i logística corporatius

ant el 1999 va cació de Qualitat ISO 14001,

tiva a la gest , concedida per Aenor amb

 29.12.99. Ta r, el procés per acreditar el

oratori de C la Norma 45000 a través

ENAC.

Referent a Aguas de Levante, el p niciat durant el 1998

ha conclòs també b l'obte e la corresponent

Certificació de Qualit ISO 9002 dida per Aenor amb

data 25.11.99.
Dur

rela

data

Lab

d'A
 obtenir la Certifi

ió mediambiental

mbé, es va inicia

omptadors per 
Servei d

corporatiu
am

at 
’aprovisiona

s

rocés i

nció d

, conce
ment i logística
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ConstruccióConstruccióConstruccióConstrucció

Dins l'àmbit dels serveis s'han mantingut i potenciat els

contractes amb Agbar i amb diferents entitats públiques com

són el Canal de Isabel II a Madrid, Emasesa a Sevilla, Emacsa a

Córdoba, Emasagra a Granada, Emahsa a Huelva, a més de

diferents contractes de manteniment de jardineria que realitza

activitat d'Acsa es basa en dos fron ics de

senvolupament, els serveis i la construcció. Amb els serveis,

bté una estable activitat continuada i serveix també, de

ataforma per tractar l'activitat constructora del sector en què

 produeixen majors oportunitats de creixement.

Biblioteca de Palau Tordera
L'

de

s'o

pl

es
En aquest exercici de 1999, la producció total s'h

en un 23% amb relació al 1998 i el creixement 

ha estat del 42%.
ts bàs
Acsa-Verd.

En el sector de Construcció, s'han ce

la tipologia de contractació, amb 

s'han efectuat les habituals 

d'abastament i sanejament, sinó que

a incrementat

en construcció
 ntrat esforços diversificant

la qual cosa, no solament

obres d'infrastructura

  s'han tractat  tot   tipus
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ConstruccióConstruccióConstruccióConstrucció

àmbit de la Delegació de Catalunya, convé esmentar la

ortant adjudicació de l'elaboració del projecte i execució

A Madrid, a més dels treballs habit r al Canal de Isabel II,

es construiran unes oficines a Fuen  i una piscina pública

per a la Junta de Castilla la Manch  Yébenes (Toledo).
A l'

imp
de la depuradora del Baix Llobregat (línia d'aigües) per part de

Depurbaix, S.A. a un consorci constituït per Dragados, ACS,

Pridesa i Agbar. També la remodelació de la xarxa de

clavegueram del port de Barcelona, sector 1 i 2, les obres

d'emergència del desviament del riu Cardener a Cardona, per a

Gisa i l'estació depuradora d'aigües residuals a Centelles i

Col·lectors a l'Alta Aitona i Serós (Lleida) per a la Junta de

Sanejament, una nau industrial a Mollet i la construcció d'uns

edificis plurifamiliars a Molins de Rei.

A la Delegació del Sud i dins la política diversificadora, s'ha de

destacar, entre d'altres, un Centre d'Alt Rendiment Esportiu a

Beas de Segura (Jaén) per a la Junta d'Andalusia, i actuacions a

tres instituts d'ensenyament secundari per als ajuntaments de

Cartama (Màlaga), Carteya i Guillena (Sevilla).

A la delegació de Balears, s'ha ampliat l'EDAR núm. 2 de Palma

i s'ha remodelat el Paseo de Santo Tomás per a la Direcció de

Costes. També s'han efectuat diverses obres de remodelació

urbana.

L'Ajuntament de Vitoria ens judicat la recollida

pneumàtica de residus sòlids a UT Cespa i Centralsug, i

per a l'Ajuntament de Saragossa, u

fangs en UTE amb Sorea.

Per últim, cal esmentar la conces

Registre d'empresa i el dret a la u

empresa registrada amb el núm. E

norma UNE-EN-ISO 9002.
uals pe

labrada

a en els

ha ad

E amb 
na planta de tractament de

sió a Acsa, del certificat de

tilització de la marca Aenor,

R-1120/2/99, d'acord amb la
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EnginyeriaEnginyeriaEnginyeriaEnginyeria

En el capítol de nous contractes, destaca l'adjudicació de l'obra

d'implantació del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica

Adasa Sistemas, S.A. ha mantingut el seu ritme d'expansió,

previst en el seu pla a mig termini, que pràcticament li ha

permès duplicar tant la seva xifra de negocis com els seus

resultats en relació al passat exercici.

Això permet consolidar una posició de lideratge en les

activitats d'automatització i control dins l'àmbit de l'aigua i el

medi ambient, a més d'iniciar una diversificació dels seus

sistemes i serveis de control en altres àmbits d'aplicació.
Desenvolupame

automàtic de de
Fabricació d’equips analitzadors automàtics en els tallers

d’Adasa Sistemas
 Projecte SAIH ? de la conca del Guadiana, una de les més

portants atorgades pel Ministeri de Medi Ambient, amb un

port de 6.500 MPTA. Adasa Sistemas havia concursat en una

nió temporal d'empreses, amb la constructora Altec, S.A. en

ompetència amb les principals empreses espanyoles dels

ectors de la construcc  telecomunicacions.
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EnginyeriaEnginyeriaEnginyeriaEnginyeria
El sistema SAIH, implantat en altres cinc conques

hidrogràfiques, té com a funció, la prevenció d'avingudes, la

seguretat de les preses i l'optimització en l'explotació dels

recursos hídrics de les conques hidrogràfiques. El projecte SAIH

del Guadiana, amb una concepció tecnològica molt avançada,

compta amb 205 punts de controls amb més de 900 sensors de

gruixària de neu, maniobra de comportes, etc. La informació

en temps real serà distribuïda per una àmplia xarxa de

telecomunicacions que utilitzarà tecnologies d'enllaços

microones, comunicacions per satèl·lit i sistema trunking

digital.

 Aquesta xarxa servirà a més pe

centres administratius i de la flota

Guadiana, amb una àmplia cobe

província d'Albacete a la de Huelva

També, dins les adjudicacions, és i

XACQA per a la Xarxa Automàtic

les Aigües de les conques hidrogrà

Muntatge d’una estació de control de

qualitat d’aigües. Adasa Sistemas.
r a les comunicacions dels

 de vehicles de la conca del

rtura que abasta des de la

.

mportant l'obra del Projecte

a de Control de Qualitat de

fiques de Catalunya.
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EnginyeriaEnginyeriaEnginyeriaEnginyeria

est projecte, habilitat a partir del conveni entre la

selleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i

Dins l'apartat de les realitzacio es a terme durant

l'exercici, són significatius els sist e control implantats

Aqu

Con
Agbar, es basa en la implantació de 12 noves estacions de

control que completaran la xarxa automàtica de control dels

rius catalans, amb un sistema de gestió hidrològica avançat

requerit per l'alt nivell d'utilització dels escassos recursos

hídrics que pateixen les conques internes de Catalunya.

per a la regulació del clavegueram rcelona a partir dels

projectes realitzats per l'empresa C l telecontrol del Parc

del Besòs i l'assistència tècnica s de Murcia en el

desenvolupament del sistema d rol de la xarxa de

clavegueram i de les estacions depuradores d'aigües residuals

de la capital murciana.

Adasa Sistemas també ha implantat la primera fase de

telecontrol de l'abastament d'aigües de Valladolid encarregat

per Aqualid i l'automatització de les depuradores de la

comarca de la Garrotxa a Catalunya per a Searsa.

També, Adasa Sistemas ha fabricat i subministrat estacions

automàtiques de control de qualitat d'aigües a Aguas de

Tarragona, Aguas de Murcia, Barcelona Regional i Aguas de

Vitoria, entre d'altres empreses de serveis, afirmant-se la

importància d'aquests sistemes per la seva gran utilitat i

eficàcia en el control de la qualitat de les aigües i de les

estacions de tractament.
Manteniment d’automatismes
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 tal de desenvolupar nous productes, Adasa Sistemas,

ticipa en diversos programes de R+D, en què compta amb

Aquest treball es basa tant en rmativa i els plans

d'actuació del govern espanyol, c la transposició de la

Per

par
ajudes i suport financer dels programes del Ministeri

d'Indústria, CDTI i de la Fundació Agbar.

En aquesta línia, és significatiu el conveni subscrit amb la

Universitat Autònoma de Barcelona per al desenvolupament

de nous equips automàtics d'anàlisis, i en aquest sentit, s'han

fabricat en aquest exercici diversos prototipus per a l'anàlisi de

sulfats i detergents. També, en la branca electrònica, s'ha

dissenyat un nou autòmata per a la gestió de dades de

comptadors de subministrament d'aigua.

Les consultores d'enginyeria Aquaplan i Aquatec, S.A. han

augmentat el seu volum de negoci en un significatiu 55% en

relació amb l'anterior exercici. A més, ha aconseguit resultats

positius del 8% en la seva xifra de facturació, amb un

percentatge apreciable en el sector de consultoria.

Entre les activitat

l'encàrrec del Mi

Programa marc pe

de la llista II de 

continentals espan

Directiva europea sobre qualitat d ües.

A més, en la confiança diposit l Ministeri de Medi

Ambient en els serveis de les consu el Grup Agbar, s'han

realitzat els projectes de la depuradora de Miranda de Ebro i el

de modernització de la potabilitzadora d'aigües crues de Letur

(Múrcia). Aquest última a través del Consorci d'Aigües del

Taibilla.

Aquaplan ha desenvolupat per a la Junta de Sanejament de la

Generalitat de Catalunya, diverses assistències tècniques a la

direcció d'obres d'infraestructura de sanejament, entre elles,

les depuradores de Llavaneres (Barcelona) i de Falset

(Tarragona) i el sistema de col·lectors de Puigcerdà.
s desenvolupades durant l'exercici, destaca

nisteri de Medi Ambient a Aquaplan del

r a la reducció de substàncies contaminants

la Directiva 76/464 de la CEE en les aigües

yoles.
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També, per al consorci de la Costa Brava, Aquatec ha iniciat els

treballs de direcció de l'obra d'ampliació de la depuradora de

l'Escala (Girona).

En la seva activitat de consultoria per a empreses industrials en

l'ús de l'aigua i el control d'abocaments, Aquatec ha assolit

una cartera de 70 contractes plurianuals d'assistència tècnica.

Depuradora de Torroella de Montgrí. Aquaplan.

Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici
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Aquest conveni efectua la subvenció a fons

perdut, per part de l'administració central, autonòmica i de

l'ajuntament, d'un 30% del pressupost en la rehabilitació

a xifra de negoci d'Agbar Mantenimiento, S.A. (MUSA) ha

stat de 3.167 MPTA, un 7% superior a la inicialment

ressupostada. Igualment, els resultats abans d'impostos, amb

Banc de retimbrador d rs
L

e

p

970 M

El pass

de tres

Rehab
d'habitatges.

La    participació    de    Musa va    

PTA, han estat un 28,9% superior als previstos.

at 23 de març es va signar la renovació, per un període

 anys més, del conveni de col·laboració amb l'Oficina de

ilitació de Ciutat Vella de Barcelona.
’extinto
  consisitir a    oferir    tot  
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sessorament tècnic requerit per l'Oficina de Rehabilitació, a

 d'avantatges econòmics per als clients en la instal·lació

gua directa, eliminació d'aforaments i desballestament dels

presència del Director del Ser prevenció, extinció

d'incendis i salvament, Sr. Jordi Mu

l'as

més

d'ai
antics dipòsits d'aigua.

A través de la divisió d'incendis, hem participat en la primera

acció de conscienciació ciutadana sobre l'ús de l'extintor,

celebrada a Barcelona.

Per a la realització d'aquest acte, organitzat per l'Ajuntament

de Barcelona i els bombers de la ciutat comtal, Musa va

aportar, a més dels mitjans humans necessaris, un total de 300

extintors.

Les demostracions dutes a terme pel Cos de Bombers a deu

districtes de Barcelona capital van consistir en la descàrrega

dels extintors per part dels ciutadans que van voler participar

en l'acte.

La jornada va concloure amb la demostració pràctica realitzada

per l'alcalde de Barcelona, Excm.   Sr.   Joan    Clos,   amb   la

Respecte a l'activitat de comptad a seguit amb el pla

traçat per Aigües de Barcelona con  en la introducció del

comptador electrònic de class que entre d'altres

avantatges, permet el diagnòstic d

evitant pèrdues d'aigua innecessàr

D'altra banda, destaquem l'a

contractes:

- Per a l'Editorial Planeta, la i

detecció, extinció, boques d

senyalització i sistema d'intrusió.

- Manteniment dels sistemes d

totalitat

d'edificis d'Aena a Madrid, inc

- A Novartis Hispania, S.A. a la 

substitució de les instal·lacions ge

freda i calenta sanitària, així 

instal·lacions interiors.
vei de 

rtra.

ors, s'h

sistent

e C, 
e fuites o consums anormals,

ies.

djudicació dels següents

nstal·lació dels sistemes de

'incendis, columna seca,

'extinció d'incendis en la

losos els Serveis Centrals.

Gran Via de Barcelona, la

nerals de canonades d'aigua

com la renovació de les

Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici
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-  Manteniment dels sistemes contra incendis del Banco de

España als edificis del carrer Alcalá, 50 i Alcalá, 522 de

Madrid.

- Per a la firma FNAC, les instal·lacions contra incendis del

nou centre que està construint a Saragossa. El passat any

ens van contractar les instal·lacions de l'edifici El Triangle de

la plaça Catalunya de Barcelona.

- Actualment, Renfe ens té contractats els següents

manteniments per a les diferents unitats de negoci: més de

525 estacions de la UNE de circulació, aproximadament el

50% del total nacional; terminals de contenidors  de les

àrees d'Andalusia, Centre i Aragó; terminals de

càrrega a les comunitats de Madrid i Andalusia; els llocs de

comandament de les àrees d'Andalusia, Centre, ambdues

Castelles i Galícia (50% del total).

Servei 24 hores Musa
- Contracte d'execució de les obres de protecció contra

incendis de les instal·lacions de l'Idiada a l'Albornar ? Santa

Oliva. L'objectiu de l'obra és donar cobertura al perímetre

Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici
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rior del camp de proves i va

sistir en la instal·lació d'un grup de bombament, 55

ants i la canonada corresponent.
exte

con

hidr
- Adigsa, empresa pública, dependent del Departament de

Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, ha realitzat les

següents obres: instal·lació d'una escala d'incendis al polígon

Can Jofresa de Terrassa; instal·lació d'una columna seca per a

dos blocs d'habitatges del polígon Badia de Badia del Vallès;

canvi de muntants d'aigua i bateria de comptadors en el Grup

Estrelles Altes de Barcelona.
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El 1999 l'activitat de recaptació d'exaccions

un notable increment, gràcies, principalment

millora de l'eficàcia de la gestió. La xifra de 

ha crescut un 29%, i supera els 1.150 M

quantitat, aproximadament el 40%  corres

S.A., la societat constituïda pel 1998 per orde

i les participacions del Grup en aquest àmbit,

erveis

ue es

passat

t, que

at per

tracte

stació

de serveis de col·lab en una empresa de recaptació,

contracte que va ten pel 1995 amb l'Ajuntament de

Pájara (Las Palmas). A el venciment, aquest ajuntament

va acordar prorrogar l'esmentat contracte.
Oficina Tribugest, S.A Barcelona

Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici
 ha experimentat

, a la progressiva

negocis de l'àrea

PTA. D'aquesta

pon a Tribugest,

nar els contractes

 o les seves filials.

Quant a l'evolució del mercat, la creixent demanda de s

de col·laboració amb la recaptació de tributs locals q

venia observant des del 1996, ha mostrat durant el 

exercici, un moderat alentiment. Aquest comportamen

no pot extrapolar-se a futurs exercicis, ha estat aprofit

Tribugest per ampliar i millorar la seva oferta de serveis.

Durant el 1999, s'ha produït el venciment del primer con

que va obtenir una societat del Grup Agbar per a la pre
oració 

ir lloc 

bans d
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tament a les activitats de col·laboració amb la gestió i

ptació de tributs, pel 1999 Tribugest ha iniciat la prestació

serveis de gestió patrimonial, com són la realització

ventaris de béns d'entitats locals, i ha consolidat els serveis

estió del territori.

aquest sentit, cal subratllar que s'han obtingut

 Finalment, cal destacar que el 19 ugest ha adquirit la

totalitat del capital de Galo gos, S.L., empresa

especialitzada en serveis de gestió itori, implantada a la

comunitat autònoma de Castell Tribugest procedirà

durant el 2000 a la fusió per absor esmentada societat.
 Jun

reca

de 

d'in

de g

En 
adjudicacions de contractes per part, entre altres, dels

ajuntaments de Burgos, Badajoz i Castelló d'Empúries (Girona),

a més de les gerències territorials del cadastre de Barcelona,

Burgos, Orense, Soria i Tarragona.

Interior oficines Tribugest, S.
A.
99, Trib

p Bur

 del terr

a-Lleó. 

ció de l'
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Agbar Global Market (AGM), empresa participada en un 100%

per Agbar, és la societat capçalera de l'únic grup empresarial

espanyol (d'ara endavant, el Grup AGM) capaç d'oferir una

solució de negoci global en e-commerce, e-business i en canals

de venda a distància.

13.670 MPTA  (davant dels 6.589 MPTA del 1998), i el resultat

net consolidat ha estat de 571 MPTA (235 MPTA el 1998).

Per línia d'activitat i per societat, els fets més significatius de

l'any 1999 han estat els següents:

Web

AGM
El 1999 ha estat el primer exercici complet en què el Grup AGM

ha estat operatiu. La xifra d'ingressos consolidada ha assolit els
Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici
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Centres d’ ateCentres d’ ateCentres d’ ateCentres d’ ate

nología y Ge

rketing Telefó
•  

Tec

Ma
Grup AGM qu

personalitzada a

multicanal.

TGT, participada 

ha obtingut uns 

MPTA del 1998.

Powerline, partic

Madrid, ha obti

MPTA, davant de

1999 es deu, fo

societat de t

Madrid.

Per al 2000, Powe

de trucades, a Ba
nció telefònicanció telefònicanció telefònicanció telefònica

stión Telefónica, S.A. (TGT) i Power Line

nico, S.L. (POWERLINE) són les societats del

e realitzen serveis d'atenció telefònica

 clients, telemàrqueting i centres de difusió

amb un 76% per AGM, i amb seu a Barcelona,

ingressos de 2.393 MPTA, davant dels 1.729

ipada amb un 60% per AGM, i amb seu a

ngut uns ingressos que superen els 7.000

ls 2.475 MPTA del 1998. El fort increment del

•  TransportTransportTransportTransport

El Grup AGM realitza serveis de transport, logística i

emmagatzemament a través de la societat Agencia Servicios

Mensajería, S.A. (ASM). Aquesta societat, participada amb un

80% per AGM i amb seu a Madrid, compta amb 58 delegacions

repartides per Espanya, Portugal i Andorra. Ha obtingut uns

ingressos pel 1999 de 3.276 MPTA, davant dels 2.616 milions de

l'any anterior.

A l'octubre de 1999, la societat va canviar la seu central a unes

noves instal·lacions, ubicades al carrer Miguel Fleta, de Madrid,

cosa que ha suposat una inversió de 180 MPTA. També, a final

de l'exercici, va constituir la societat ASM Málaga, S.A., de 20

MPTA de capital social, en què posseeix una participació del

70%.
namentalment, als serveis prestats en una

elecomunicacions de la comunitat de

rline preveu obrir dos nous centres d'atenció

rcelona i a València.

•  Comerç electrònicComerç electrònicComerç electrònicComerç electrònic

Les societats incloses en aquesta 

Comunicación y Publicidad, S.A

publicitat, tant convencional com

dedicada al desenvolupament i c

informàtiques; Ingeniería, Consul

l'activitat de la qual rau en  e
línia d'activitat son Briefing,

., dedicada als serveis de

 interactiva; Qsystems, S.L.,

omercialització d'aplicacions

toría y Recursos, S.A. (ICR),

l disseny, desenvolupament
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teniment d

iques de t

nzado, S.L.
man

tècn

Ava
Durant el 1999,

Qsystems, cosa q

MPTA. Amb aque

participació del 1

adquirir una part

- Un desenvolupament d'un centre comercial virtual integrat

per tendes de diversos sectors per a una de les principals

entitats financeres espanyoles.

- El desenvolupament de la web d'una de les editorials de parla

hispana més impor l món, en què s'inclou la sinopsi dels

llibres més venuts, les reedicions i un complet club de

premsa.

A.S.M. Agència de

Comentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exerciciComentaris a l’exercici
 Serveis de Missatgeria (Madrid)
e sistemes, programes i infraestructures

elecomunicacions; i Arco, Diseño Gráfico

 AGM ha adquirit un 40% de Briefing i

ue ha representat una inversión total de 329

sta adquisició, AGM ha passat a posseir una

00% en ambdues societats. Alhora, AGM va

icipació del 70% en Arco, per 12 MPTA.

Els ingressos obtinguts per Briefing y Qsystems han estat de

484 i 444 MPTA, respectivament, similars , en ambdós casos, als

obtinguts pel 1998. D'altra banda, ICR ha disminuït

lleugerament la xifra d'ingressos (123 MPTA) respecte als de

l'any passat. Per últim, els ingressos obtinguts per Arco pugen

a 58 MPTA.

D'entre els projectes més significatius desenvolupats en

aquesta línia d'activitat, destaquen els següents:

- Un projecte global de venda a distància per a una empresa

farmacèutica, amb suport logístic a través d'un centre

d'atenció telefònica (recepció de trucades dels clients) i de

l'empresa de transport (responsable de la manipulació,

emmagatzemament i transport dels kits de benvinguda del pla

de fidelitat en aquest projecte). 
tants de

 totes 
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n posterior desenvolupament d'una Intranet (sistema

formació basat en tecnologies d'Internet) que permet

ribuir i compartir informació de diferent naturalesa entre

usuaris de la xarxa mundial d'un dels principals grups del

I el desenvolupament (i mantenim 'una web que posa a

disposició dels professionals del  jurídic, una àmplia

gamma de publicacions d'aquest à e serveis que aquests

professionals poden necessitar en envolupament de la
- U

d'in

dist

els 
sector de l'alimentació.

- A més, un altre desenvolupament de la web de TMB

(Transports Metropolitans de Barcelona), en què es detalla,

entre d'altres, tota la xarxa de metro i autobusos de Barcelona,

a més d'una secció per trobar la combinació ideal de transport

públic des de l'origen seleccionat a la destinació d'interès.

- Una web per a un dels principals intermediaris financers del

país, que permet als seus clients realitzar operacions de borsa,

examinar les cotitzacions de la borsa en temps real, etc., a

través d'Internet.

seva activitat.

Per acabar, en l'any 2000 s'ha inic

societats Briefing i Qsystems. La s

que es denominarà AGM Th

concentrarà el negoci principal 

durant 1999 ha estat desenvolup

societats, i també, per AGM, la soc

AGM.

A més, també està prevista una a

de 560 MPTA per dotar de re

resultant de la fusió, davant les pe

d'aquesta línia d'activitat per al 20
ent) d

 sector

mbit i d

 el des
iat el procés de fusió de les

ocietat resultant de la fusió,

e Global Company, S.A.,

de comerç electrònic, que

at a través d'aquestes dues

ietat capdavantera del Grup

mpliació de capital per valor

cursos financers la societat

rspectives de fort creixement

00.
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L'exercici 1999 ha estat marcat per una forta

internacionalització de les activitats, especialment en el mercat

del cicle integral de l'aigua a l'Amèrica Llatina. Cal subratllar la

important inversió realitzada amb la compra de l'Empresa

Metropolitana De Obras Sanitarias de Santiago de Chile

(EMOS), la creació de la societat Aguas de La Habana i la

consolidació del Grup en el mercat d'assegurances de salut a

l'Argentina.

Després de l'adquisició d'EMOS, el Grup Agbar està present a

nc països d'Amèrica Llatina i dóna servei a més de 21 milions

habitants.

dasa Sistemas lidera el projecte europeu Geommer que tracta

l desenvolupament d'una unitat autònoma navegable per

alitzar els fenòmens d'eutrofització de llots i embassaments.

quest projecte, en què participen altres entitats i empreses de

ran Bretanya i Portugal, ha obtingut l'homologació del

ojecte Eureka per la UE.

'altra banda, el

gistica i emmag

Aquesta societat, participada en u per AGM i amb seu a

Madrid, compta amb 58 delegaci artides per Espanya,

Portugal i Andorra.

PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL

A Portugal s'ha implantat un sistem generació a l'estació

depuradora d'aigües de Coimbra que permet

'autoabastament i la venda d'energia excedent.

A més, s'ha iniciat el procés de certificació segons la norma

ISO-9002 a l'estació depuradora d'Alcanena i al servei de

Batalha.

També, Cespa reforça i amplia la seva presència a Portugal, on

hi és desdel 1996 i opera principalment a la zona de Lisboa.

D'entre els contractes gestionats en aquest país, cal destacar

els serveis dejardineria del recinte de l'Expo '98 de l'aeroport

de Lisboa, l'ambaixada espanyola i els municipis de Oeiras,
ci

d'

A

de

an

A

G

Pr

D

lo
Mensajería, S.A. (A
 Grup AGM realitza serveis de transport,

atzemament, a través de l'Agencia Servicios

SM).

Almeirim i Bragança, a més d'adquirir el 98,4% de Resin.
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ercat portugu

rivatització, c

eis de jardine

resa lider al n

llida del RSU
El m

la p

serv

emp

reco
presta servei a m

de 4 dipòsits cont

presents com ITV Ltda.

A Portugal hi ha nombroses estacions repartides al llarg del

país que atenen un volum total de 200.000 vehicles per any.
Neteja viària. Resi
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n

ès està assolint un fort creixement a causa de

ada cop més freqüent, de les concessions dels

ria i recollida i tractament de residus. Resin,

ord de Portugal, desenvolupa les activitats de

, recollida selectiva i serveis de neteja viària, i

és de 500.000 habitants i dirigeix l'explotació

rolats, cosa que representa el tractament

de més de 202.000 m3 de residus l'any, a més de la gestió d'un

total de 16 centres de recollida de residus i de plantes de

selecció i compostatge.

D'altra part, existeix l'objectiu d'unir la potència de les

empreses Cespa G.R., Teris i Trasa constituïdes com empreses

conjuntes a través d'una filial única, Ecocat, per tal d'unir el

potencial de les tres empreses i enfortir la nostra presència en

el sector dels residus especials i perillosos a Espanya i Portugal.

També, s'ha aconseguit l'adjudicació de l'obra "Concepçao

construçao do sistema do tratamiento e destino final de águas

residuais de Setúbal" per a la Cambra Municipal de Setúbal en

consorci, constituït per les empreses Zagope, Edifer, Etermar,

Hidrocontrato i Acsa.

En el sector d'Inspecció tècnica de vehicles també estem
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RROCRROCRROCRROC

a confia en l'evolució política i econòmica del regne del

roc, per la qual cosa va presentar ofertes per a la neteja

ia i la recollida dels RSU en dos dels tres municipis de la

unitat de l'antiga ciutat internacional de Tànger. El juny

1999, va ser la adjudicatària del concurs sobre la recollida

combraries i neteja de Tànger-Medina. La filial local de
MAMAMAMA

Cesp

Mar

viàr

com

de 

d'es
Cespa, Cespa-Nadafa, acaba d'aconseguir el mercat similar a

Tànger-Charf. Durant un període de set anys, Cespa-Nadafa

tindrà la responsabilitat del sanejament urbà d'aquestes dues

comunitats on viuen prop de 500.000 habitants.

ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

En el marc de l'expansió a diferents països d'Iberoamèrica

desenvolupada per empreses del nostre Grup, Adeslas va

emprendre, el 1997, un ambiciós programa d'inversions a

l'Argentina, a les principals ciutats de la qual, hi treballen

empreses denominades allà, de medicina prepaga, que

realitzen una activitat similar a l'assegurança espanyola

d'assistència sanitària.

Aquest programa es va desenvolupar mitjançant la constitució

d'una societat holding inicialment participada per Adeslas en

Centr

un 1

adqu

comp

clínic

milio
e Mèdic Santa Fe. (Buenos Ai

00% a través de la qual ent

irint a Buenos Aires, tot

anyies de medicina prepaga 

a, amb una facturació conju

ns de dòlars el 1998.
res)

re 1997 i 1998 es van anar

es les accions de quatre

i de la societat titular d'una

nta que va superar els 48
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 després, l'aleshores Banco Bilbao Vizcaya (BBV), ens va

posar que compartíssim aquesta iniciativa empresarial,

posta que hem acceptat considerant la important presència

BBV en el sistema financer argentí, tant pel que fa a

ivitat bancària com en la gestió de pensions. I així, el 1999

 transmès en aqueix banc per un preu equivalent al seu

mborsament, la meitat de les accions de la societat

Amb la compra de Condein a oració, IBV passa a

controlar-se el 100% d'aquesta t amb la qual cosa

s'augmenta la participació indi 'Agbar a totes les

companyies en què l'esmentada t tenia participació

(Cotmar i Cevsa a les zones argen el Mar del Plata i la

Bahía Blanca).
Poc

pro

pro

del 

l'act

s'ha

dese
holding constituïda per canalitzar les inversions d'Adeslas a

l'Argentina, societat que per això ha adoptat seguidament la

denominació de BBV Adeslas Salud, S.A. i compta actualment

amb uns fons propis de 65 milions de dòlars. L'acord que hem

establert amb el BBV reparteix entre els dos accionistes les

diferents àrees de gestió empresarial.

Amb posterioritat a l'entrada en el projecte del nou soci, s'han

culminat dues operacions importants en què es venia

treballant: l'adquisició del 45% de les accions i del 55% dels

drets de vot de la Clínica Bazterrica (prestigiós hospital de

Buenos Aires amb 200 habitacions i una facturació anual

superior als 40 milions de dòlars) i la fusió de les quatre

entitats de medicina prepaga en una única companyia que ha

pres la denominació de Compañía Euromédica de Salud,

S.A.

També s'ha aconseguit una prò

concessions argentines d'inspecc

considerar-se com inici efectiu d'o

1998.

Quant al suport tècnic del Gru

treballen dins l'àmbit del cicle inte

destaca l'assistència tècnica per 

desenvolupament del Despatx

centralitzat) per al control del clav

més de diverses col·laboracions a

amb Aguas Cordobesas i Aguas de
la Corp

societa

recta d

 societa

tines d
rroga de 19 mesos en les

ió tècnica de vehicles en

peracions el mes d'agost de

p Agbar a empreses que

gral de l'aigua a l'Argentina,

a Aguas Argentinas en el

 Central (comandament

egueram de Buenos Aires, a

 l'àrea d'informàtica tècnica

 Santa Fe.
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AAAA

larg d'aquests anys s'han ultimat les negociacions que han

inat al gener, amb la firma del contracte per a la gestió

cicle integral de l'aigua de La Habana (2.200.000

itants). El Grup Agbar ha creat la societat Aguas de La

ana juntament amb l'Institut Nacional de Recursos

D'altra banda, Cuba ha estat el de a part dels 200 MPTA

per operacions de vendes dels ce 'aprovisionament de

materials i serveis (CAMS).

GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA

Aquatec ha efectuat una missió a a Guatemala a fi
CUBCUBCUBCUB

Al l

culm

del 

hab

Hab
Hidràulics (INRH) del govern cubà.

També s'han construït dos emissaris submarins a Flores i

Puntilla (l'Havana).

d'elaborar una proposta de solucions sobre la depuració

d'abocaments de les principals indústries de la capital d'aquest

país. Aquesta missió està finançada pel Banco Interamericano

de Desarrollo.

Consta d'enginyeria i instal·lacions de sistemes d'automatizació

i control, en l'àmbit dels serveis urbans i protecció

mediambiental. Desen ment i fabricació d'equips

analítics, sensors i a tes. Instal·lació i explotació

d'estacions i xarxes int s de vigilància en continu de

variables meteorològiqu osfèriques, hidro-lògiques i de

qualitat de les aigües.

Emissari submarí. Cuba
volupa

utòma

egrade

es, atm
stí d'un

ntres d

 tècnic
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sultoria en e

medi ambient

ecte i constru

gües.

ssoria per a 

ocaments.

 estat destin d'una part dels 200

n concepte endes pels centres

 materials i s AMS).

llem l'adquis  51% de les accions i
 Con

del 

Proj

d'ai

Asse

d'ab
COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

A Colombia cal 

obres d'aigua i cla

aproximat de 19.

compta amb la pa

de Cartagena, el 

entitat executora

d'aigua i clavegu

38.500 MPTA q

Cartagena des qu

 Metropolitana de Obras Sanitarias

 per temps il·limitat dels serveis del cicle

 la regió metropolitana de Santiago de

ns d'habitants). Aquesta operació ha

s important del Grup pel 1999.
l camp de l'enginyeria hidràulica, sanitària i

.

cció de plantes de tractament i depuradores

la indústria en l'ús de l'aigua i la disposició

destacar la firma del conveni per executar

vegueram a Cartagena de Indias per un valor

500 MPTA. Amb la firma d'aquest acord que

rticipació de la nació colombiana, el districte

Banco Mundial i Aguas de Cartagena com a

, es culmina el finançament del Pla director

eram de Cartagena de Indias pressupostat en

ue ve executant íntegrament Aguas de

També, Colombia ha

MPTA obtingudes e

d'aprovisionament de

XILEXILEXILEXILE

En aquest país, subrat

l'operació d'Empresa

(EMOS) concessionària

integral de l'aigua a

Xile (5.000.000 milio

suposat la inversió mé
e va iniciar l'operació l'any 1995.

Emos
atària 

 de v

erveis (C

ició del
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ATS UNITSATS UNITSATS UNITSATS UNITS

ant el 1999, personal del Grup ha traslladat la seva

dència a Califòrnia per gestionar conjuntament l'empresa

tern Water Co. I participar en els processos de prospecció

noves possibilitats de negoci en el mercat nord-americà.
ESTESTESTEST

Dur

resi

Wes

de 
Anagrama Water Company
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En la modificació de l'àmbit i objectius de la Fundació Agbar

duta a terme el 1998, es va definir la funció i actuació

necessàries per protegir el medi ambient i millorar la qualitat

de vida de l'ésser humà.

A més dels objectius cultural, docent i benèfic, se li va

incorporar el científic. I durant el 1999 aquest objectiu ha

experimentat un ampli desplegament d'esforços a través de

dos instruments relacionats entre  si: la definició i difusió d'un

Pla-guia de R+D per a tot el Grup Agbar, i la consolidació de la

base de dades de Gestió de Tecnologia, l'accés a la qual s'ha

facilitat a les diferents empreses. La Fundació Agbar s'ha

proposat avançar un pas més, i per això va proposar al seu

Patronat, la creació d'un Comitè per a la innovació en el qual

essin representats tots els sectors d'activitat del Grup.

resultat del treball d'aquest Comitè, s'han preparat

tes de caràcter sectorial transversal i d'interès estratègic.

Paral·lelament, la Fundació ha po  durant aquest any,

actuacions inscrites dins el respe a conservació de la

naturalesa, projectades en l'am l desenvolupament

sostenible. Una d'elles, la convoca berta durant el 1998

del I Concurs de la Fundació Agba Tecnologies per a un

Desenvolupament Sostenible qu oncloure en aquest

exercici.

Dins el Pla d'acció 2000-2002, de la Fundació Agbar, elaborat

durant l'últim trimestre, s'ha plantejat la consolidació de

programes d'àmbit sociocultural.

En el propòsit d'obtenir una visió de conjunt de l'esforç en R+D

realitzat per les empreses del Grup, cal destacar el paper jugat

per la Fundació Agbar, basat en la recopilació de les dades

econòmiques i descriptives dels projectes de les empreses de

qualsevol sector, a més de quedar consolidada la base de dades

de Gestió de Tecnologia, ja en servei des del 1997.

Per primer cop, les empreses poden accedir directament a

aquella i mantenir al dia els seus projectes, un primer pas per

poder coordinar projectes que es realitzin en àmbits comuns.
estigu

Com 

projec
Al llarg de l'any s'han produït 1

base de dades.
tenciat

cte i l

bit de

tòria o

r sobre 

e va c
05 altes d'usuaris d'aquesta
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s les propost

un Pla-Guia p

est període, v

 nous. El 35%

Amb alguns d'aquests ens externs ció Bosch i Gimpera,

Universitat de Girona, Universitat da, etc.) la Fundació

ha subscrit 18 convenis específics enciar la investigació

en àmbits mediambientals. El val  d'aquests acords ha
Tote

en 

aqu

eren
CCCC

externs (universi

Grup).

suposat una aportació econòmica rt de la Fundació de

30 MPTA.

I atès que no es tracta únicament eració de propostes,

sinó de ser capaços de produir resu
 (Funda

 de Llei

per pot

or total

 per pa

 de gen
ltats que impliquin una
es de projectes es van recopilar a inicis d'any

er a la R+D de tot el Grup Agbar. En acabar

an comptabilitzar 90 projectes, 45 dels quals

 es van dur a terme en col·laboració amb ens

tats, organismes, altres empreses fora del
omentarios al ejercicio 1999omentarios al ejercicio 1999omentarios al ejercicio 1999omentarios al ejercicio 1999
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nsferència de

reses, a prop

2 d'abril, el 

erceix el Sr. Jo

suaris BIT el Grup, ha assolit

, una part tant dels documents

dades es lten via Internet.

 ha estat ada, no solament el
 tra

emp

el 2

l'ex
D'acord amb aix

Innovació, amb 

Seminari que es 

l'exposició dels si

dins el I Concur

Desenvolupamen

Pel que fa a la

l'augment experi

Fons d'Informació

un nombre de 4.

un increment de

introduïdes 5.492

total actualment

documents d'acc

quantitatiu ja qu

representats en a

crementan continguts, com per

i al Butl  Notícies de difusió

aquest Butlletí ha estat una altra

i pretén ser un instrument àgil

i anuncis, o sigui, un hipertext amb

rribar directament a la font de les
 coneixements a l'activitat pròpia de les

osta de la Fundació, el seu Patronat va crear

Comitè d'Innovació, la presidència del qual

an Ras (vocal del Patronat).

ò, es va organitzar una Jornada per a la

més de cent assistents coincidint amb el

va realitzar  el 8 de juny, amb motiu de

s treballs finalistes i atorgament dels premis

s Fundació Agbar sobre Tecnologies per al

t Sostenible.

 Difusió del Coneixement, cal assenyalar

mentat pel que fa al volum de consultes al

 Primària (FIP) que gestiona la Fundació, fins

288 accessos en el 1999, cosa que representa

A més, el nombre d'u

la xifra de 170. Alhora

d'aquesta base de 

La web de la Fundació

disseny, sinó també in

exemple l'accés al FIP 

electrònica. L'edició d'

novetat d'aquest any 

de difusió de notícies 

vincles que permeten a

informacions recollides.

Web Fundació Agbar
l 40% respecte a l'any passat. Han estat

 referències documentals, motiu pel qual el

 és de 13.149, d'entre les que 672 són

és en línia. Però, l'avenç no és únicament

e cada cop més tots els sectors es troben

quest fons de documentació.
A, en 

 impor

 consu

 renov

t els 

letí de
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llarg de l'any s'han concedit un total de 18 beques, 16

les per a la investigació i 2, de formació dins l'àmbit

iambiental, per un valor total proper als 29 MPTA.

Respecte a The Stockholm Jun ater Prize és molt

remarcable el fet que el treb ccionat pel Comitè

cientificonacional espanyol fos u ll realitzat per tres

joves autores de Màlaga, el qu ment va gaudir del
Al 

d'el

med
A través de la participació i el patrocini en diverses iniciatives

ciutadanes i activitats beneficoculturals i cientificotècniques,

com el Congrés de Cabals Ecològics o el Stockhlom Junior

Water Prize, s'ha pretès donar a conèixer la Fundació Agbar i

l'activitat que desenvolupa dins del Grup Agbar, orientada a

l'acció social en un ampli sentit.

guardó del 1999.

D'altra banda, dins les múltiples co acions externes dutes

a terme durant aquest any, de

"Recursos del Agua", elaborat 

Recursos de l'Aigua juntamen

Barcelona, i que s'inscriu dins 

Catalunya.

II Fórum Rosemberg
ior W

all sele

n treba

al final

l·labor
staquem l'edició del llibre

per la Xarxa Temàtica del

t amb la Universitat de

el II Pla d'Investigació de
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Pressupost Fundació Agbar 1998-1999
1998

7%

36%

35%

0,3%

7%

14,7%

Activitats beneficoculturals

Activitats cientificotècniques

Difusió del coneixement

Conveni universitat

Despeses estructura inclòs (BITA)

Beques

199

3%
6%4%

5%

71%

11%

Activitats beneficoculturals

Activitats cientificotècniques

Difusió del coneixement

Conveni universitat

Despeses estructura inclòs (BITA)

Beques
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Ingressos Fundació Agbar 1998-1999
1998

8%

89%

3%

Ingressos diversos

Subvenció Agbar

Altres

1999

1%

58%

5%

31%

9%

Subvencions projectes

Subvenció Agbar

Altres

Contractes de I+D

Administració i Manteniment (BITA)
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Comptes  anuals  1999Comptes  anuals  1999Comptes  anuals  1999Comptes  anuals  1999

Societat General d’Aigües
de Barcelona, S.A.
Agbar

122122122122 Informe d’auditoria

124124124124 Balanços de situació a 31 de desembre de

1999 i 1998

126126126126 Comptes de pèrdues i guanys a 31 de

desembre de 1999 i 1998

129129129129 Memòria corresponent a l’exercici 1999

161161161161 Annexos I, II, III, IV i V

182182182182 Informe de gestió de l’exercici 1999
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Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.
Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998

A C T I UA C T I UA C T I UA C T I U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

IMMOBILITZAT:IMMOBILITZAT:IMMOBILITZAT:IMMOBILITZAT: 205.833205.833205.833205.833 152.445152.445152.445152.445

ImmobImmobImmobImmob

Conces

Fons d

Aplica

Amort

ImmobImmobImmobImmob

Terren

Instal·l

Altres 

Acomp

Altre i

Amort

ImmobImmobImmobImmob

Partici

Partici

Carter

Altres 

Dipòsi

Provisi

(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)
Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

ilitzacions immaterials (Nota5)ilitzacions immaterials (Nota5)ilitzacions immaterials (Nota5)ilitzacions immaterials (Nota5) 3.8743.8743.8743.874 3.7373.7373.7373.737

ions, patents, llicències, marques i similars 3.485 3.437

e comerç de fusió 8.870 8.870

cions informàtiques 2.598 2.046

itzacions (11.079) (10.616)

ilitzacions materials (Nota 6)ilitzacions materials (Nota 6)ilitzacions materials (Nota 6)ilitzacions materials (Nota 6) 71.20671.20671.20671.206 70.20970.20970.20970.209

ys i construccions 21.183 20.255

acions tècniques i maquinària 90.681 88.406

instal·lacions, utillatge i mobiliari 6.109 5.763

tes i immobilitzacions materials en curs 3.325 1.939

mmobilitzat 1.477 1.380

itzacions (51.569) (47.534)

ilitzacions financeres (Nota 7)ilitzacions financeres (Nota 7)ilitzacions financeres (Nota 7)ilitzacions financeres (Nota 7) 130.753130.753130.753130.753 78.49978.49978.49978.499

pacions en empreses del grup 109.408 61.186

pacions en empreses associades 18.997 17.463

a de valors a llarg termini 4.138 4.137

crèdits 586 161

ts i fiances constituïts a llarg termini 1.056 915

ons (3.432) (5.363)
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A C T I UA C T I UA C T I UA C T I U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISDESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISDESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISDESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 207207207207 43434343

ACTIU CIRCULANTACTIU CIRCULANTACTIU CIRCULANTACTIU CIRCULANT 40.00740.00740.00740.007 12.73812.73812.73812.738

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.
Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998

(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)
ExistènciesExistènciesExistènciesExistències 934934934934 515515515515

Matèries primeres i altres aprovisionaments 153 165

Productes en curs i semiacabats 768 336

Subproductes, residus i material recuperat 13 14

DeutorsDeutorsDeutorsDeutors 10.10510.10510.10510.105 9.1559.1559.1559.155

Clients per vendes i prestacions de serveis 6.074 5.885

Empreses del grup, deutors 447 352

Empreses associades, deutors 100 75

Deutors diversos 1.021 1.565

Personal 9 8

Administracions públiques 2.560 1.376

Provisions (106) (106)

Inversions financeres temporals (Nota 7)Inversions financeres temporals (Nota 7)Inversions financeres temporals (Nota 7)Inversions financeres temporals (Nota 7) 26.32826.32826.32826.328 2.9332.9332.9332.933

Crèdits a empreses del Grup 0 2.422

Cartera de valors a curt termini 26.235 103

Altres crèdits 77 408

Dipòsits i fiances a curt termini 16 0

Accions pròpies a curt terminiAccions pròpies a curt terminiAccions pròpies a curt terminiAccions pròpies a curt termini 1.4441.4441.4441.444 0000

Provisions (54) 0

TresoreriaTresoreriaTresoreriaTresoreria 1.2501.2501.2501.250 135135135135

TOTAL ACTIUTOTAL ACTIUTOTAL ACTIUTOTAL ACTIU 246.047246.047246.047246.047 165.226165.226165.226165.226

Les notes 1 a 18 i els Annexos I, II i III descrits a la Memòria formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 1999. S’inclou el
balanç de situació dels exercicis 1998 i 1999 expressats en milers d’euros com a annex IV aplicant el tipus de canvi fix pesseta-euro.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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P A S I UP A S I UP A S I UP A S I U 1  9  9  91  9  9  91  9  9  91  9  9  9 1  9  9  81  9  9  81  9  9  81  9  9  8

FONS PROPIS (Nota 8);FONS PROPIS (Nota 8);FONS PROPIS (Nota 8);FONS PROPIS (Nota 8); 115.733115.733115.733115.733 112.372112.372112.372112.372

CaCaCaCa

PriPriPriPri

ReReReRe

ReReReRe

Re

Re

Alt

Dif

BeBeBeBe

DivDivDivDiv

INGINGINGING

PRPRPRPR

Pro

Alt

ACACACAC

DeDeDeDe

De

DeDeDeDe

AtAtAtAt

Alt

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.
Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998
pital subscritpital subscritpital subscritpital subscrit 23.03123.03123.03123.031 22.84322.84322.84322.843

ma d’emissióma d’emissióma d’emissióma d’emissió 26.60726.60726.60726.607 26.60726.60726.60726.607

serves de revaloritzacióserves de revaloritzacióserves de revaloritzacióserves de revalorització 21.30821.30821.30821.308 21.30821.30821.30821.308

servesservesservesserves 39.16439.16439.16439.164 35.64535.64535.64535.645

serva legal 4.569 4.524

serva Adquisició Accions Propies 1.444 ----

res reserves 33.113 31.121

erències per ajust del capital a euros 38 -

nefici de l’exercicinefici de l’exercicinefici de l’exercicinefici de l’exercici 8.3528.3528.3528.352 8.2318.2318.2318.231

idend a compte lliurat en l’exerciciidend a compte lliurat en l’exerciciidend a compte lliurat en l’exerciciidend a compte lliurat en l’exercici (2.729)(2.729)(2.729)(2.729) (2.262)(2.262)(2.262)(2.262)

RESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 277277277277 ----

OVISIONS PER RISCOS I DESPESESOVISIONS PER RISCOS I DESPESESOVISIONS PER RISCOS I DESPESESOVISIONS PER RISCOS I DESPESES 7.3297.3297.3297.329 6.8726.8726.8726.872

visions per a pensions i obligacions similars (Nota 9) 2.458 2.9542.9542.9542.954

res provisions (Nota 10) 4.871 3.918

REEDORS A LLARG TERMINI:REEDORS A LLARG TERMINI:REEDORS A LLARG TERMINI:REEDORS A LLARG TERMINI: 94.37094.37094.37094.370 26.91426.91426.91426.914

utes amb entitas de crèdit (Nota 11)utes amb entitas de crèdit (Nota 11)utes amb entitas de crèdit (Nota 11)utes amb entitas de crèdit (Nota 11) 29.62829.62829.62829.628 19.96719.96719.96719.967

utes a llarg termini amb entitats de crèdit 29.628 19.967

utes amb empreses Grup i associades (Nota 12)utes amb empreses Grup i associades (Nota 12)utes amb empreses Grup i associades (Nota 12)utes amb empreses Grup i associades (Nota 12) 57.99857.99857.99857.998 ----

res acreedorsres acreedorsres acreedorsres acreedors 4.2294.2294.2294.229 4.3334.3334.3334.333

res deutes 1.836 2.031

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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P A S S I UP A S S I UP A S S I UP A S S I U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

Finances i dipòsits  rebuts a llarg termini 1.202 1.032
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PrPrPrPr
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Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.
Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació a 31 de desembre 1999 i 1998
editors operacions tràfic a l/t 1.191 1.270

semborsaments pendents sobre accions no exigitssemborsaments pendents sobre accions no exigitssemborsaments pendents sobre accions no exigitssemborsaments pendents sobre accions no exigits 2.5152.5152.5152.515 2.6142.6142.6142.614

empreses del grup 2.269 2.2692.2692.2692.269

empreses associades 246 345

EDITORS A CURT TERMINI:EDITORS A CURT TERMINI:EDITORS A CURT TERMINI:EDITORS A CURT TERMINI: 28.33828.33828.33828.338 19.06819.06819.06819.068

utes amb entitas de crèdit (Nota 11)utes amb entitas de crèdit (Nota 11)utes amb entitas de crèdit (Nota 11)utes amb entitas de crèdit (Nota 11) 10.43910.43910.43910.439 2.673

éstecs i altres deutes 10.022 2.597

utes per interessos 417 76

utes amb empreses del Grup i associades (Nota 12)utes amb empreses del Grup i associades (Nota 12)utes amb empreses del Grup i associades (Nota 12)utes amb empreses del Grup i associades (Nota 12) 3.1133.1133.1133.113 3.2183.2183.2183.218

utes amb empreses del Grup 3.107 3.2123.2123.2123.212

utes amb empreses associades 6 6

editors comercialseditors comercialseditors comercialseditors comercials 5.9365.9365.9365.936 5.0995.0995.0995.099

omptes rebuts per comandes 504 413413413413

utes per compres o prestacions de serveis 5.432 4.686

tres deutes no comercialstres deutes no comercialstres deutes no comercialstres deutes no comercials 8.6608.6608.6608.660 8.0088.0088.0088.008

ministracions públiques 5.585 5.510

muneracions pendents de pagament 183 103

tres deutes 2.891 2.394

nces i dipòsits rebuts a c/t 1 1

ovisions per a operacions de tràficovisions per a operacions de tràficovisions per a operacions de tràficovisions per a operacions de tràfic 190190190190 70707070

TAL PASSIUTAL PASSIUTAL PASSIUTAL PASSIU 246.047246.047246.047246.047 165.226165.226165.226165.226

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals

acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998

(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)

D E U R ED E U R ED E U R ED E U R E 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

DESPDESPEDESPDESPE

AproAprovAproAprov

Consu

Altres

DespeDespeDespeDespe

Sous,

Càrre

DotacDotacDotacDotac

VariaVariaVariaVaria

Varia

AltreAltresAltreAltres

Serve

Tribu

Altres

TotalTotalTotalTotal

BeneBenefBeneBenef

DespeDespeDespeDespe

Per d

Per d
ESES:SES:ESES:SES:

visionamentsisionamentsvisionamentsisionaments 9.0709.0709.0709.070 7.8377.8377.8377.837

m de materies primeres i  altres matèries consumibles 5.458 4.595

 despeses externes 3.612 3.242

ses de personalses de personalses de personalses de personal 9.7329.7329.7329.732 9.5119.5119.5119.511

 salaris i assimilats 6.443 6.367

gas socials 3.289 3.144

ions per a amortitzacions d’immobilitzations per a amortitzacions d’immobilitzations per a amortitzacions d’immobilitzations per a amortitzacions d’immobilitzat 4.9674.9674.9674.967 4.7684.7684.7684.768

ció de les provisions de tràficció de les provisions de tràficció de les provisions de tràficció de les provisions de tràfic 153153153153 140140140140

ció d’altres provisions de tràfic 153 140

s despeses d’explotació despeses d’explotaciós despeses d’explotació despeses d’explotació 9.4029.4029.4029.402 8.6918.6918.6918.691

is exteriors 8.622 6.222

ts 623 221

 despeses de gestió 157 248

 despeses d’explotació despeses d’explotació despeses d’explotació despeses d’explotació 33.32433.32433.32433.324 30.94730.94730.94730.947

fici d’explotacióici d’explotaciófici d’explotacióici d’explotació 4.0634.0634.0634.063 3.7313.7313.7313.731

ses financeres i despeses assimil.ses financeres i despeses assimil.ses financeres i despeses assimil.ses financeres i despeses assimil. 1.8891.8891.8891.889 415415415415

eutes amb empreses del Grup 376 93

eutes amb tercers i despeses assimilades 1.513 322

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)

D E U R ED E U R ED E U R ED E U R E 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

Diferències negatives de canviDiferències negatives de canviDiferències negatives de canviDiferències negatives de canvi 1.5191.5191.5191.519 135135135135

Total ingresos financersTotal ingresos financersTotal ingresos financersTotal ingresos financers 3.4083.4083.4083.408 550550550550

Resultats financers positiusResultats financers positiusResultats financers positiusResultats financers positius 2.3432.3432.3432.343 4.2234.2234.2234.223

Benefici de les activitats ordinàriesBenefici de les activitats ordinàriesBenefici de les activitats ordinàriesBenefici de les activitats ordinàries 6.4066.4066.4066.406 7.9547.9547.9547.954

Variació de les provisions d’immobilitzat immaterial,Variació de les provisions d’immobilitzat immaterial,Variació de les provisions d’immobilitzat immaterial,Variació de les provisions d’immobilitzat immaterial,

 material i cartera de control (Nota 7) material i cartera de control (Nota 7) material i cartera de control (Nota 7) material i cartera de control (Nota 7) 39393939 1.3511.3511.3511.351

Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial, materialPèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial, materialPèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial, materialPèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial, material

  I cartera de control  I cartera de control  I cartera de control  I cartera de control 346346346346 203203203203

Pèrdues per operacions amb accionsPèrdues per operacions amb accionsPèrdues per operacions amb accionsPèrdues per operacions amb accions

   I obligacions pròpies   I obligacions pròpies   I obligacions pròpies   I obligacions pròpies 172172172172 165165165165

Despeses extraordinaries (Nota 9)Despeses extraordinaries (Nota 9)Despeses extraordinaries (Nota 9)Despeses extraordinaries (Nota 9) 1.2911.2911.2911.291 1.4121.4121.4121.412

Total despeses extraordinariesTotal despeses extraordinariesTotal despeses extraordinariesTotal despeses extraordinaries 1.8481.8481.8481.848 3.1313.1313.1313.131

Resultats extraordinaris positiusResultats extraordinaris positiusResultats extraordinaris positiusResultats extraordinaris positius 553553553553 1.3141.3141.3141.314

Beneficis abans d’impostosBeneficis abans d’impostosBeneficis abans d’impostosBeneficis abans d’impostos 6.9596.9596.9596.959 9.2689.2689.2689.268

Impost sobre Societats (Nota 13) (1.393) 1.037

Benefici de l’exerciciBenefici de l’exerciciBenefici de l’exerciciBenefici de l’exercici 8.3528.3528.3528.352 8.2318.2318.2318.231

Les notes 1 a 18 i els Annexos I, II i III descrits en la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 1999. S’inclou el
compte de pèrdues i guanys dels exercicis 1998i 1999 expressats en milers d’euros com a annex V aplicant el tipus de canvi fix pesseta-euro.

Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals

acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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H A V E RH A V E RH A V E RH A V E R 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:

Import net de la xifra de negocis (Nota 15)Import net de la xifra de negocis (Nota 15)Import net de la xifra de negocis (Nota 15)Import net de la xifra de negocis (Nota 15) 29.33029.33029.33029.330 28.48928.48928.48928.489

Vendes 27.248 27.218

Prestacions de serveis 2.082 1.271

Augment d’existencies de productes acabats i en curs de fabricacióAugment d’existencies de productes acabats i en curs de fabricacióAugment d’existencies de productes acabats i en curs de fabricacióAugment d’existencies de productes acabats i en curs de fabricació 431431431431 48484848

Treballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilitzat  (Nota 15)Treballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilitzat  (Nota 15)Treballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilitzat  (Nota 15)Treballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilitzat  (Nota 15) 6.1706.1706.1706.170 5.1145.1145.1145.114

Altres ingressos d’explotació 1.456 1.027

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.456 1.027

Total ingressos d’explotacióTotal ingressos d’explotacióTotal ingressos d’explotacióTotal ingressos d’explotació 37.38737.38737.38737.387 34.67834.67834.67834.678

Ingressos de participants en capitalIngressos de participants en capitalIngressos de participants en capitalIngressos de participants en capital 5.5775.5775.5775.577 4.4824.4824.4824.482

En empreses del grup 4.077 2.812

En empreses associades 1.035 1.207

En empreses fora de grup 465 463

Ingressos d’altres valors negociables i de crèdits de l’actiuIngressos d’altres valors negociables i de crèdits de l’actiuIngressos d’altres valors negociables i de crèdits de l’actiuIngressos d’altres valors negociables i de crèdits de l’actiu

    Immobilitzat    Immobilitzat    Immobilitzat    Immobilitzat 9999 11111111

D’empreses fora de grup 9 111

Altres interessos i ingressos assimilatsAltres interessos i ingressos assimilatsAltres interessos i ingressos assimilatsAltres interessos i ingressos assimilats 146146146146 141141141141

D’empreses fora de grup 116 92

Altres interessos 13 34

Beneficis en inversions financeres 17 15

Diferències possitives de canviDiferències possitives de canviDiferències possitives de canviDiferències possitives de canvi 19191919 139139139139

Total ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financers 5.7515.7515.7515.751 4.7734.7734.7734.773

Beneficis en alienació d’immobilitzat immaterial, material iBeneficis en alienació d’immobilitzat immaterial, material iBeneficis en alienació d’immobilitzat immaterial, material iBeneficis en alienació d’immobilitzat immaterial, material i

   cartera de control (Nota 15)   cartera de control (Nota 15)   cartera de control (Nota 15)   cartera de control (Nota 15) 2.2252.2252.2252.225 3.8083.8083.8083.808

Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpiesBeneficis per operacions amb accions i obligacions pròpiesBeneficis per operacions amb accions i obligacions pròpiesBeneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies 65656565 215215215215

Ingressos extraordinarisIngressos extraordinarisIngressos extraordinarisIngressos extraordinaris 111111111111 422422422422

Total ingressos extraordinarisTotal ingressos extraordinarisTotal ingressos extraordinarisTotal ingressos extraordinaris 2.4012.4012.4012.401 4.4454.4454.4454.445

Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998acabats el 31 de desembre de 1999 i 1998

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999

(2) Bases de presentació dels comp als(2) Bases de presentació dels comp als(2) Bases de presentació dels comp als(2) Bases de presentació dels comp als

Imatge fidelImatge fidelImatge fidelImatge fidel

Els comptes anuals adjunts han e tinguts dels registres

comptables de la Societat i es pre  d'acord amb el que

estableix l'Ordre del Ministeri d'E a i Hisenda de 10 de

desembre de 1998, per la qual s'aproven les normes

d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses

del sector de proveïment i sanejament d'aigua, i d'acord amb

a Llei de Societats Anònimes, de manera que mostren la

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels

resultats de la Societat.

Aquests comptes anuals de l'exercici 1999, que han estat

formulats pels Administradors de la Societat, se sotmetran a

l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes. La

Societat estima que seran aprovats sense cap modificació.

D'altra banda, els comptes anuals corresponents a l'exercici

1998 foren aprovats el 27 de maig del 1999.

(1) Activitat de la Societat(1) Activitat de la Societat(1) Activitat de la Societat(1) Activitat de la Societat

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (d'ara endavant,

AGBAR o la Societat) té el seu domicili social a Barcelona,

Passeig de Sant Joan, 39. Fou constituïda el 20 de gener de

1882, a París, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el

28 de juliol de 1919. L'objecte social d'AGBAR és la prestació

de serveis públics sota qualsevol forma de gestió admesa en

et, incloent si s'escau, el projecte, la realització i la

nstrucció de les corresponents obres d'infraestructura i

uipaments. Així mateix, pot constituir o participar, en

ncepte de soci o accionista, en altres societats, qualsevol que

ui llur naturalesa o objecte social.

 Societat té com a principal activitat la distribució i

bministrament d'aigua potable a Barcelona, servei del qual

 titular amb caràcter indefinit. Així mateix realitza aquesta

tivitat en els municipis perifèrics a Barcelona, com són

ospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de

ramenet, entre altres.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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a 31 de desembre del 1998 apl ls criteris vigents en

l'actualitat. Com a resultat de l'e da homogeneïtzació,

en el balanç de situació a 31 d mbre del 1998 s'ha

minorat el saldo de l'epíg Altres deutes no

comercials-Adminis-tracions Públi  el de "Clients per

endes i prestacions de serveis" en un import de 6.011 milions

de pessetes. Addicionalment, l'aplicació de l'esmentada

normativa ha suposat la classificació dels saldos creditors amb

Administracions Públiques en l'epígraf "Altres deutes no

comercials-Administracions Públiques" en lloc d'"Altres deutes

paració de la informacióparació de la informacióparació de la informacióparació de la informació

b data 10 de desembre del 1998 es varen aprovar les

mes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les

preses del sector de proveïment d'aigua d'aplicació en

ercici 1999, que varen establir algunes modificacions en els

eris de comptabilització de determinades partides del

anç de situació i del compte de pèrdues i guanys d'aplicació

'exercici 1999. En aquest sentit s'han de destacar les

dificacions relatives a la classificació en el balanç de situació

s imports pendents de cobrament per compte de

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
ComComComCom

Am

nor

em

l'ex

crit

bal

a l

mo

del
no comercials-Altres deutes".Així m

meritat en concepte de drets de p

zones en què presta el seu servei i 

canalitzacions, dins de l'epígraf 

negocis-vendes", essent l'epígraf 

d'”Import net de la xifra de negoc

Per últim, les instal·lacions de

subministrament d'aigua, es classi

tècniques i maquinària", en lloc d'

determinades administracions públiques en concepte de taxes

incloses en els rebuts de l'aigua que, segons la normativa de

referència, es presenten en el passiu minorant la partida

"Altres deutes no comercials-Administracions Públiques". Com

a conseqüència de l'aplicació de l'esmentat Pla de

Comptabilitat adaptat al balanç de situació a 31 de desembre

de 1999, i per facilitar la comparació de la informació dels

exercicis 1999 i 1998, s'ha homogeneïtzat el balanç de situació
icant e

smenta

e dese

raf "

ques" i
ateix s'ha registrat l'import

reses d'aigua de les diferents

les participacions en diverses

"Import net de la xifra de

utilitzat amb anterioritat el

is-Prestacions de serveis".

 conducció, destinades al

fiquen com a "Instal·lacions

"Altre immobilitzat".
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amb els requisits legals, i en el s posa de manifest

l'existència de resultats i liquidita ient per distribuir el

dividend a compte, és el següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA
Benefici abans d’impostos pel p de l’1 de
gener a 30 de setembre de 1999
Menys:
Impost sobre Societats estimat
Dotació prevista a reserva legal

8.572

(494)
(38)

Límit distribució dividends a compteLímit distribució dividends a compteLímit distribució dividends a compteLímit distribució dividends a compte 8.0408.0408.0408.040
Tresoreria disponible en la data de l’acord
De distribució del dividend a compte
(16 de desembre de 1999) (*) 84.118

 xifres de l'exercici 1998 han estat reclassificades seguint el

teix criteri que el proposat per l'adaptació al Pla General de

ptabilitat a empreses del sector de proveïment i

ejament d'aigua per facilitar la comparació dels imports

re els exercicis 1999 i 1998, la qual cosa ha suposat una

lassificació entre ambdós epígrafs per import de 81.647

ions en les dades corresponents a l'exercici 1998.

Distribució de resultatsDistribució de resultatsDistribució de resultatsDistribució de resultats

proposta de distribució del benefici net de l'exercici 1999

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
Les

ma

Com

san

ent

rec

mil

(3) (3) (3) (3) 

La 
Augments de tresoreria en el peri
Disminucions de tresoreria en el p
Tesorería previsible en fecha dicimTesorería previsible en fecha dicimTesorería previsible en fecha dicimTesorería previsible en fecha dicim

(*) S’inclouen com a tresoreria els sa
crèdit.

(4) Normes de valoració(4) Normes de valoració(4) Normes de valoració(4) Normes de valoració

Les principals normes de valoració 

l'elaboració dels seus comptes a

d'acord amb les establertes pel P

adaptat a les empreses del sector 

d'aigua, han estat les següents:

d'AGBAR és la següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Dividend a compte repartit: 2.729

Dividend complementari: 2.741

Reservas voluntaries 2.844

Reserva legal 38

Benefici net de l’exercici 1999:Benefici net de l’exercici 1999:Benefici net de l’exercici 1999:Benefici net de l’exercici 1999: 8.3528.3528.3528.352

Amb data 16 de desembre de 1999 el Consell d'Administració

acordà el repartiment d'un dividend brut a les accions,

excloses, si s'escau, les d'autocartera, de 0,12020242 euros (20

pessetes) per acció que es va fer efectiu a partir de l'11 de

gener del 2000.

L'estat comptable previsional  de  liquiditat,  elaborat  d'acord
 qual e

t sufic

eriode 
ode d’un any
eríode d’un any

100.076
(86.552)

bre de 2000 (*)bre de 2000 (*)bre de 2000 (*)bre de 2000 (*) 97.64297.64297.64297.642

ldos disponibles de comptes de

utilitzades per la Societat en

nuals per a l'exercici 1999,

la General de Comptabilitat

de proveïment i sanejament
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b) Immobilitzacions immaterialsb) Immobilitzacions immaterialsb) Immobilitzacions immaterialsb) Immobilitzacions immaterials

Les immobilitzacions immaterials e n a cost d'adquisició

i s'amortitzen, conforme als criteri ts:

- Els drets de superfície sobre fi rbanes s'amortitzen

linealment en el termini de durada mentats drets.

- Els drets d'ús per ubicar instal·lacions de conducció

s'amortitzen linealment en un període de cinquanta anys.

- Les aplicacions informàtiques s'amortitzen linealment en un

període de cinc anys.

- Les concessions s'amortitzen linealment en funció del període

ons de comerç de fusióons de comerç de fusióons de comerç de fusióons de comerç de fusió

fons de comerç de fusió, originat per l'absorció de

poración AGBAR, S.A. i Aplicaciones del Agua, S.A. (ADASA)

 part d'AGBAR amb data 1 de gener de 1992, corresponia a

iferència entre el valor en llibres de la Societat d'aquestes

ticipacions i el valor teoricocomptable de les societats

orbides segons els balanços de fusió a 31 de desembre de

1 que incloïen una revaloració de les immobilitzacions

nceres de Corporación AGBAR, S.A. de 5.152 milions de

setes per comptabilitzar-les al seu valor teoricocomptable.

Memòria corresponent a l’exerciciMemòria corresponent a l’exerciciMemòria corresponent a l’exerciciMemòria corresponent a l’exercici    1999199919991999
a) Fa) Fa) Fa) F

El 

Cor

per

la d

par

abs

199

fina

pes
de llur durada.

c) Immobilitzacions materialsc) Immobilitzacions materialsc) Immobilitzacions materialsc) Immobilitzacions materials

L'immobilitzat material es trob

actualitzat d'acord amb diverses 

quals es troba el Reial Decret-Llei 

les Notes 6 i 8).

Els costos d'ampliació, moder

representen un augment de la

eficiència, o un allargament de

capitalitzen com a major cost dels 

D'acord amb l'autorització de la Junta General d'Accionistes de

data 30 de maig de 1995, la Societat va decidir constituir una

provisió amb càrrec a Reserves Voluntàries per compensar el

fons de comerç de  fusió pendent d'amortitzar a l'1 de gener

de 1995 que era de 6.209 milions de pessetes. Tot seguit es va

procedir a l'amortització pendent d'aquest fons, i es va

disposar per tant de la corresponent provisió constituïda.
s valore

s següen

nques u

 dels es
a valorat a preu de cost

disposicions legals entre les

7/1996, de 7 de juny (vegeu

nització o millores que

 productivitat, capacitat o

 la vida útil dels béns, es

corresponents béns.
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d) Valors negociables i altres inversions financeres anàloguesd) Valors negociables i altres inversions financeres anàloguesd) Valors negociables i altres inversions financeres anàloguesd) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues

La Societat segueix els criteris següents en la comptabilització

de les seves inversions en valors mobiliaris, tant si es tracta de

valors de renda fixa com variable i si són a curt o a llarg

termini:

1.1.1.1.Participacions en el capital de societats del Grup o associades:

Al menor entre el cost d'adquisició revalorat si s'escau (vegeu

la Nota 4-a) o el valor teoricocomptable de les participacions,

corregit en l'import de les plusvàlues tàcites existents en el

moment de l'adquisició. La dotació de provisions es realitza

atenent l'evolució dels fons propis de la Societat participada.

2.2.2.2.Participació en fons d'inversió en actius del mercat monetari

(FIAMM): Es valoren al seu valor liquidatiu l'últim dia de

l'exercici.

3.3.3.3.Títols amb cotització oficial (excepte participacions en el

capital de societats del Grup o associades): A cost d'adquisició

o a valor de mercat, el menor. Com a valor de mercat es

considera la cotització  oficial mitjana de l'últim trimestre de

l'exercici o  la cotització al  tancament, la  que  resulti  inferior.

L'import dels "Treballs realitzats per l'empresa per al seu

immobilitzat" reflecteix el cost acumulat que resulta d'agregar

a les despeses de personal assignades a la construcció de les

obres, els consums de materials de magatzem, així com altres

despeses externes que poguessin ser aplicables.

Els costos de reparacions i manteniment són registrats com a

despesa en l'exercici en què es produeixen.

La Societat amortitza el seu immobilitzat material seguint el

mètode lineal, en funció dels anys de vida útil restant estimada

dels diferents elements segons el detall següent:

Anys de vida útilAnys de vida útilAnys de vida útilAnys de vida útil

Construccions 20 a 50

Instal·lacions tècniques i maquinària 12,5 a 20

Instal·lacions de conducció 20 a 34

Elements de transport 10

Mobiliari i estris 10

Equips per a processament d’informació 4

Instal·lacions industrials i comercials 17

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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Les minusvàlues entre el cost d'adquisició revalorat, si s'escau, i

el valor de mercat o el valor teoricocomptable corregit, si

s'escau, en l'import de les plusvàlues tàcites existents en el

moment de l'adquisició i que subsisteixin al tancament de

l'exercici, es registren en l'epígraf "Provisions" del capítol

"Immobilitza-cions financeres" i d'Inversions Financeres

Temporals", en cas que siguin necessàries, dels balanços de

situació adjunts.

Així mateix, la Societat té subscrit tres contractes de comptes

en participació amb una de les societats participades que ha

suposat rebre un finançament net del compte partícip per

import de 1.190 milions de pessetes registrat a 31 de desembre

de 1999 en l'epígraf "Creditors per operacions de tràfic a llarg

termini" del balanç de situació adjunt. 

Els comptes anuals adjunts estan referits a la Societat

individualment, i s'han formulat separadament els comptes

anuals consolidats amb els de les societats del Grup i

associades. Aquests comptes consolidats, preparats tenint en

consideració els mètodes de consolidació aplicables als

diferents tipus de participacions, reflecteixen les següents

variacions en els fons propis, resultats de l'exercici, actius totals

Quan hi hagi interessos, explícits o implícits, meritats i no

vençuts al final de l'exercici, la correcció valorativa es

determina comparant el preu de mercat amb la suma del preu

d'adquisició dels valors i dels interessos meritats i no vençuts al

tancament de l'exercici.

4.4.4.4.Títols sense cotització oficial (excepte participacions en el

capital de societats del Grup o associades): A cost d'adquisició,

minorat, si s'escau, per les provisions necessàries per a

depreciació, per l'excés del cost sobre el seu valor

teoricocomptable al tancament de l'exercici corregit en

l'import de les plusvàlues tàcites existents en el moment de

l'adquisició.

5.5.5.5.Títols en societats estrangeres: S'apliquen els criteris descrits

en els quatre punts anteriors, segons les característiques de la

Societat.

Per al càlcul del valor teoricocomptable o valor de mercat,

segons correspongui, s'aplica el tipus de canvi vigent a la data

de tancament per a la conversió de la moneda original a

pessetes.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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g) Provisions per a pensions i obligacions similarsg) Provisions per a pensions i obligacions similarsg) Provisions per a pensions i obligacions similarsg) Provisions per a pensions i obligacions similars

La Societat té establert un pla de pensions de prestació

definida complementari al de la Seguretat Social, la finalitat

del qual consisteix en garantir als empleats, l'antiguitat dels

quals sigui anterior a l'1 de gener de 1991, una sèrie de

beneficis en concepte de pensions de jubilació i viduïtat.

La Societat té signades dues pòlisses d'assegurances amb dues

companyies (una de les quals és vinculada) que tenen per

objecte el pagament d'una renda vitalícia reversible que es

correspon amb el pla de pensions de prestació definida de la

Societat. Es troben afectes a aquestes pòlisses els empleats de

la Societat en actiu a 31 de desembre de 1991 i amb

antiguitat anterior a l'1 de gener de 1991. La Societat efectua

dotacions que tenen per finalitat cobrir la totalitat del passiu

meritat, d'acord amb els corresponents càlculs actuarials,

realitzats per aplicació del mètode de capitalització individual

(vegeu la Nota 9).

i import net de la xifra de negocis, en relació amb els comptes

anuals adjunts:

MPTAMPTAMPTAMPTA
(Augment / disminució)(Augment / disminució)(Augment / disminució)(Augment / disminució)

1999199919991999
Capital i reservas 22.185

Benefici net de l’exercici 8.476

Total actiu 290.184

Import net de la xifra de negocis 253.967

e) Accions pròpiese) Accions pròpiese) Accions pròpiese) Accions pròpies

El Consell d'Administració de la Societat ha adoptat la decisió

d'alienar l'autocartera en el proper exercici. Com a

conseqüència les accions pròpies adquirides, que cotitzen a la

Borsa, es comptabilitzen pel menor dels següents imports: cost

d'adquisició, cotització de l'últim dia de l'exercici o cotització

mitjana de l'últim trimestre. 

f) Existènciesf) Existènciesf) Existènciesf) Existències

Les primeres matèries i auxiliars es valoren a cost mitjà

d'adquisició o a valor de mercat, el menor. Els treballs en curs

corresponen en

compte d'altri 

materials incor

fabricació.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
 la seva major part a treballs realitzats per

i es valoren al cost, que inclou el cost dels

porats, la mà d'obra i les despeses directes de
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concepte són de 46 milions de pessetes, i

s'ha registrat amb càrrec a l'epígraf "Despeses de personal-

Càrregues socials" del compte de pèrdues i guanys adjunt.

h) Impost sobre beneficish) Impost sobre beneficish) Impost sobre beneficish) Impost sobre beneficis

L'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció

del resultat comptable abans d'impostos, augmentat o

disminuït, segons s'escaigui, per les diferències permanents

amb el resultat fiscal, enteses aquestes com les produïdes entre

la base imposable i el resultat comptable abans d'impostos que

no reverteixen en períodes següents.

No obstant això, la Societat, seguint el criteri de prudència, no

ha registrat comptablement les diferències temporals que

suposen l'avançament d'impostos com a conseqüència de les

dotacions al fons de pensions, amortització del fons de comerç

de fusió i altres conceptes, que encara no han suposat despeses

deduïbles en la base imposable de l'impost.

L'estalvi impositiu derivat de les deduccions fiscals es considera

com una menor despesa de l'exercici en què s'apliquen

efectivament.

D'altra banda, la Societat segueix el criteri d'imputar als

resultats de cada exercici els pagaments derivats del pla de

pensions complementari al de la Seguretat Social per al

personal passiu en aquesta situació anterior a 31 de desembre

de 1991. L'import satisfet el 1999 per aquest concepte és de

923 milions de pessetes. Aquest criteri comptable és coincident

amb l'utilitzat a l'efecte del càlcul que es presenta per a

l'aprovació de la tarifa de venda d'aigua. No obstant això,

segons s'indica a la Nota 9, a 31 de desembre de 1999 la

Societat manté provisions suficients per cobrir el passiu

actuarial meritat per aquest personal passiu.

El conveni col·lectiu vigent en la Societat estableix que tot el

personal fix, incorporat a partir de l'1 de gener de 1991, que

hagi superat el període de prova, té dret a ser partícip en un

pla de pensions d'aportació definida acollit a la Llei 8/87, de 8

de juny de Regulació dels Plans i Fons de Pensions que cobreix

les prestacions de jubilació, viduïtat, invalidesa i orfandat. Les

aportacions realitzades en l'exercici 1999 per  aquest  concepte

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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j) Ingressos i despesesj) Ingressos i despesesj) Ingressos i despesesj) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de la

meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i

serveis que ells mateixos representen, amb independència del

moment en què es produeix el corrent monetari o financer que

se'n deriva.

Tanmateix, seguint el principi de prudència, la Societat

únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data del

tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues

previsibles, fins i tot els eventuals, es comptabilitzen tan bon

punt són coneguts. 

k) Subministraments pendents de facturaciók) Subministraments pendents de facturaciók) Subministraments pendents de facturaciók) Subministraments pendents de facturació

La Societat registra com a venda d'aigua els subministraments

realment efectuats, i inclou l'import de l'aigua subministrada

que a 31 de desembre està pendent de facturació. Aquest

import era a 31 de desembre de 1999 de 3.364 milions de

pessetes i figura registrat en l'epígraf "Deutors-Clients per

vendes i prestacions de serveis" de l'actiu del balanç de situació

a 31 de desembre de 1999.

i) Transaccions de moneda estrangerai) Transaccions de moneda estrangerai) Transaccions de moneda estrangerai) Transaccions de moneda estrangera

La conversió en pessetes dels crèdits i dèbits expressats en

moneda estrangera es realitza aplicant el tipus de canvi vigent

en el moment d'efectuar la corresponent operació, i es valora

al tancament de l'exercici d'acord amb el tipus de canvi vigent

en aquest moment. 

Les diferències de canvi positives o negatives es classifiquen en

funció de l'exercici de venciment i de la moneda. Les

diferències negatives que es produeixen en cada grup

s'imputen a resultats, mentre que les diferències positives no

realitzades es recullen en el passiu del balanç com a "Ingressos

a distribuir en diversos exercicis". No obstant això, les

diferències positives no realitzades es porten a resultats quan

per a cada grup homogeni s'hagin imputat a resultats en

exercicis anteriors o en el propi exercici diferències negatives

de canvi.

Per a la conversió en pessetes de valors de renda fixa, crèdits i

dèbits denominats en monedes dels Estats participants en la

Unió Econòmica i Monetària es va utilitzar al tancament de

l'exercici 1998 el tipus de conversió establert pel Consell

Europeu, per la qual cosa no es produeixen diferències de

valoració a partir d'aquest moment.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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L'epígraf "Concessions, patents, llicències, marques i similars"

inclou el valor net corresponent al dret de superfície sobre una

finca urbana que venç l'any 2039 i que a 31 de desembre de

1999 era de 1.789 milions de pessetes. La Societat té

constituïda una garantia hipotecària per aquesta finca per

garantir el pagament d'aquests drets de superfície.

A 31 de desembre de 1999, s'inclou també en aquest epígraf

l'aportació efectuada per la Societat a l'Institut Municipal de

Promoció Urbanística, S.A. per a la construcció i el dret d'ús

d'una part de les galeries de servei de les Rondes de Barcelona,

l'import net de la qual és de 824 milions de pessetes, i el valor

net del dret de superfície per import de 117 milions de

pessetes sobre una finca urbana en el terme municipal de

Castelldefels per un període de 75 anys.

(6) Immobilitzacions materials(6) Immobilitzacions materials(6) Immobilitzacions materials(6) Immobilitzacions materials

La Societat va actualitzar el 1996 el seu immobilitzat material a

l'empara del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, amb

pagament d'un gravamen únic del 3%. L'actualització es va

practicar aplicant els coeficients màxims autoritzats per

(5) Immobilitzacions immaterials(5) Immobilitzacions immaterials(5) Immobilitzacions immaterials(5) Immobilitzacions immaterials

El detall i el moviment de l'exercici 1999 d'aquest epígraf de

l'actiu del balanç de situació adjunt és el següent:

                       MPTA                       MPTA                       MPTA                       MPTA

Saldo a l’1
de gener

1999

Addicions o
Dotacions

Saldo a 31
de des.
1999

Concessions,
patents, llicències,
marques i similars:
Cost
Amortització
Acumulada

3.437

(551)

48

(95)

3.485

(646)
2.8862.8862.8862.886 (47)(47)(47)(47) 2.8392.8392.8392.839

Fons de comerç de
fusió:
Cost
Amortització
acumulada

8.870

(8.870)

-

-

8.870

(8.870)
    -    -    -    - ---- ----

Aplicacions
informàtiques:
Cost
Amortització
acumulada

2.046

(1.195)

552

(368)

2.598

(1.563)
851851851851 184184184184 1.0351.0351.0351.035

Total:Total:Total:Total:
Cost
Amortització
acumulada
Total:Total:Total:Total:

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
l'esmentat Reial Decret-Llei.

La plusvàlua resultant de l'actualització, neta del gravamen

únic del3%, va ser abonada al compte“Reseves de revaloració”

14.353

(10.616)

600

(463)

14.953

(11.079)
3.7373.7373.7373.737 137137137137 3.8743.8743.8743.874
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del balanç de situació adjunt. Com a contrapartida de la

plusvàlua es varen utilitzar els comptes corresponents als

elements patrimonials actualitzats, sense variar l'import de

l'amortització acumulada comptabilitzada.

L'increment net de valor resultant de les operacions

d'actualització s'amortitzarà en els períodes impositius que

restin per completar la vida útil dels elements patrimonials

actualitzats. L'actualització de 1996 ha suposat un augment en

les amortitzacions de l'exercici 1999 de 1.641 milions de

pessetes i es preveu que en l'exercici 2000 l'increment

sigui de 1.593 milions de pessetes.

El moviment produït durant l'exercici 1999 en els diferents

comptes de l'immobilitzat material i en les seves

amortitzacions acumulades ha estat el següent:

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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MPTAMPTAMPTAMPTA
Saldo a l ‘1 deSaldo a l ‘1 deSaldo a l ‘1 deSaldo a l ‘1 de
gener de 1999gener de 1999gener de 1999gener de 1999

Addicions oAddicions oAddicions oAddicions o
DotacionsDotacionsDotacionsDotacions

Retirs oRetirs oRetirs oRetirs o
ReduccionsReduccionsReduccionsReduccions

Saldo a 31 deSaldo a 31 deSaldo a 31 deSaldo a 31 de
desembre de 1999desembre de 1999desembre de 1999desembre de 1999

Terrenys i construccions:Terrenys i construccions:Terrenys i construccions:Terrenys i construccions:
Cost
Amortització acumulada

20.255
(5.110)

944
(425)

(16)
8

21.183
(5.527)

15.145 519 (8) 15.656
Instal·lacions tècniques i maquinària:Instal·lacions tècniques i maquinària:Instal·lacions tècniques i maquinària:Instal·lacions tècniques i maquinària:
Cost
Amortització acumulada

6.759
(4.331)

374
(311)

(21)
20

7.112
(4.622)

2.428 63 (1) 2.490
Instal·lacions de conducció:Instal·lacions de conducció:Instal·lacions de conducció:Instal·lacions de conducció:
Cost
Amortització acumulada

5.763
(3.759)

2.411
(3340)

(489)
387

83.569
(36.261)

48.339 (929) (102) 47.308
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari:Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari:Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari:Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari:
Cost
Amortització acumulada

5.763
(3.759)

368
(271)

(22)
22

6.109
(4.008)

2.004 97 - 2.101
Acomptes i immobilitzacions materials en curs:Acomptes i immobilitzacions materials en curs:Acomptes i immobilitzacions materials en curs:Acomptes i immobilitzacions materials en curs:
Cost 1.939 1.386 - 3.325

1.939 1.386 - 3.325
Altre inmobilizat:Altre inmobilizat:Altre inmobilizat:Altre inmobilizat:
Cost
Amortització acumulada

1.380
(1.026)

134
(150)

(37)
25

1.477
(1.151)

354 (16) (12) 326
Total:Total:Total:Total:
Cost
Amortització acumulada

117.743
(47.534)

5.617
(4.497)

(585)
462

122.775
(51.569)

TotalTotalTotalTotal 70.20970.20970.20970.209 1.1201.1201.1201.120 (123)(123)(123)(123) 71.20671.20671.20671.206

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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MPTAMPTAMPTAMPTA
Saldo l’1 deSaldo l’1 deSaldo l’1 deSaldo l’1 de

gener de 1999gener de 1999gener de 1999gener de 1999
Addicions oAddicions oAddicions oAddicions o

Dotacions NetesDotacions NetesDotacions NetesDotacions Netes
AugmentAugmentAugmentAugment

(Disminució) per(Disminució) per(Disminució) per(Disminució) per
transferència otransferència otransferència otransferència o

traspàstraspàstraspàstraspàs

Sortides / BaixesSortides / BaixesSortides / BaixesSortides / Baixes Saldo a 31 deSaldo a 31 deSaldo a 31 deSaldo a 31 de
desembre dedesembre dedesembre dedesembre de

1999199919991999

Inmobilitzacions financeres:Inmobilitzacions financeres:Inmobilitzacions financeres:Inmobilitzacions financeres:
Participació en empreses del Grupo
Participació en empreses associades
Cartera de valors a llarg termini:
  Participació en altres empreses
  Valors de renta fixa

Altres crèdits:
  Depòsits i fiances
  Provisions

61.186

17.463

3.702
435

4.137
161
915

(5.363)

83.355

3.291

25
76

101
425
176

(119)

-

(113)

113
-

113
-
-

(115)

(35.133)

(1.644)

(213)
-

(213)
-

(35)
2.165

109.408

18.977

3.627
511

4.138
586

1.056
(3.432)

78.49978.49978.49978.499 87.22987.22987.22987.229 (115)(115)(115)(115) (34.860)(34.860)(34.860)(34.860) 130.753130.753130.753130.753
Inversions financieres temporalsInversions financieres temporalsInversions financieres temporalsInversions financieres temporals 2.9332.9332.9332.933 26.22226.22226.22226.222 ---- (2.827)(2.827)(2.827)(2.827) 26.32826.32826.32826.328

(7) Immobilitzacions financeres(7) Immobilitzacions financeres(7) Immobilitzacions financeres(7) Immobilitzacions financeres
El moviment produït durant l'exercici 1999 en els diversos
comptes d'"Immobilitzacions financeres" i d'"Inversions
financeres temporals" ha  estat el següent:

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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    a) Participació en empreses del Grup ia) Participació en empreses del Grup ia) Participació en empreses del Grup ia) Participació en empreses del Grup i    associadesassociadesassociadesassociades

En els Annexos I, II i III es presenta una relació de les empreses

del Grup i associades, respectivament, i la informació

relacionada amb aquestes a 31 de desembre de 1999.

Les principals variacions dels epígrafs "Participació en empreses

del Grup" i "Participació en empreses associades" durant

l'exercici 1999 es resumeixen en el detall següent:

La columna "Addicions o dotacions netes" del capítol de

provisions inclou, a 31 de desembre de 1999, 388 milions de

pessetes de dotació a la provisió i 269 milions de pessetes de

reversió per l'excés de provisió. Aquests imports tenen com a

contrapartida el capítol "Variació de les provisions

d'immobilitzat material, immaterial i cartera de control" del

compte de pèrdues i guanys adjunt. Així mateix, en aquest

capítol s'inclou l'efecte en les provisions constituïdes derivat

dels resultats rebuts i/o transferits de comptes en participació

l'import net del qual és de 80 milions de pessetes que ha

representat una disponibilitat d'aquestes. De l'agregat

d'aquests resultats transferits i les provisions o dotacions netes

de l'exercici resulta una variació de  l'immobilitzat immaterial,

material i cartera de control per import de 39 milions de

pessetes.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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SocietatSocietatSocietatSocietat CompraCompraCompraCompra Ampliación deAmpliación deAmpliación deAmpliación de Total altesTotal altesTotal altesTotal altes VendaVendaVendaVenda AltresAltresAltresAltres

EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses
AQUAGE
AQUAGE
ELTEC
OCIBAR
Agbar CH
AGUAS G
INTERAG
Agbar ITV
SEGURID
Altres

-
-
-
-
-
-
-
-
)
)

))))

EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses
AGUAS A
INVERSIO
Altres

-
)
)
)

TOTALTOTALTOTALTOTAL ))))

(*) Aportació
(**) Comple
(***) Lliuram

La variació 

Grup" corre

Chile, S.A. 

l'exercici 19

indirecta d

Sanitarias 

serveis del c

Addicionalm

Aguas

 1999,

 Corp.

26.123

baven

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999

1999199919991999
capitalcapitalcapitalcapital
 del Grup: del Grup: del Grup: del Grup:
ST (***)
ST-SUR

ILE, S.A.
RAN SANTIAGO
UA

AD VEHICULAR (*)

-
4.513

-
-
-
-
-

2.275
-
-

-
-
-
-

44.228
28.744

963
2.497

-
135

-
4.513

-
-

44.228
28.744

963
4.772

-
135

(2.227)
-

(2.339)
(513)

-
(28.744)

-
-
-

(110)
(1.000

(200

6.7886.7886.7886.788 76.56776.56776.56776.567 83.35583.35583.35583.355 (33.933)(33.933)(33.933)(33.933) (1.200(1.200(1.200(1.200

 Associades: Associades: Associades: Associades:
RGENTINAS (**)
NES FINISTERRE (*)

3.254
-

15

-
-

22

3.254
-

37

(347)
-
-

(1.297
(113

3.269 22 3.291 (347) (1.410
10.05710.05710.05710.057 76.58976.58976.58976.589 86.64686.64686.64686.646 (34.280)(34.280)(34.280)(34.280) (2.610(2.610(2.610(2.610

 no dinerària a l’amplicació de capital d’Agbar ITV.
ment al preu pagat per la compra realitzada en l’exercici 1998.
ent a la pròpia Aquagest en l’operació d’adquisició a aquesta d’Aquagest-Sur.

més important en "Participacions en empreses del

spon a l'ampliació de capital realitzada en AGBAR

per import de 44.228 milions de pessetes, durant

99 per tal de finançar indirectament l'adquisició

el 15,96% d'Empresa Metropolitana de Obras

(EMOS), concessionària per temps il·limitat dels

icle integral de l'aigua a Santiago de Xile.

ent,  AGBAR  posseïa  un  altre  9,64 %  d'EMOS

mitjançant la seva participació en la societat Inversiones 

del Gran Santiago, S.A. Amb data 29 de desembre de

aquesta participació ha estat venuda a la societat SUA

(vegeu la Nota 14) pel seu valor comptable, 

milions de pessetes, que a 31 de desembre de 1999 es tro

Comptes anuals Comptes anuals Comptes anuals Comptes anuals 
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desembre de 1999 en 13.682 mi e pessetes. Durant

l'exercici 1999 s'han venut 41.720  de Suez-Lyonnaise

des Eaux, S.A. que han generat lusvàlua de 1.026

milions de pessetes registrada e graf "Beneficis en

alienació d'immobilitzat immateri erial i cartera de

control" del compte de pèrdues i gu junt (vegeu la Nota

15).

L'epígraf "Altres crèdits" inclou la part d'accions d'Aguas

Cordobesas, S.A. i Aguas Argentinas, S.A. que van ser

adquirides per compte dels treballadors d'aquestes societats i

istrades en Inversions Financeres Temporals, mitjançant un

mpte indisponible a aquesta data. Durant el mes de gener

 2000 ha passat a ser de lliure disposició. La venda d'aquesta

rticipació juntament amb la cessió a AGBAR Chile, S.A. de les

cions pendents de desemborsament deixen la Societat sense

rticipació directa en Inversiones Aguas del Gran Santiago,

. al tancament de l'exercici.

s vendes de les participacions que la Societat posseïa en Eltec

cibar han generat un benefici per import de 809 i 351

lions de pessetes, respectivament, que es troba registrat en

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
reg

co

de

pa

ac

pa

S.A

Le

i O

mi
que seran reemborsades per aques

mateixes i conceptes de sous a perce

que estipula el contracte de 

s'inclouen els préstecs a membres d

que són de 38,5 milions de pessete

concedits d'acord amb les condicion

interès del 0,1% anual.

c) Inversions financeres temporalsc) Inversions financeres temporalsc) Inversions financeres temporalsc) Inversions financeres temporals

El saldo d'aquest epígraf a 31 de d

més de les col·locacions en deute d

curt termini a un tipus d'interès m

1999 del 2,69%), 26.123 milions de 

l'epígraf "Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial,

material i cartera de control" del compte de pèrdues i guanys

(vegeu la Nota 15).

b) Cartera de valors a llarg termini i altres crèditsb) Cartera de valors a llarg termini i altres crèditsb) Cartera de valors a llarg termini i altres crèditsb) Cartera de valors a llarg termini i altres crèdits

La partida "Cartera de valors a llarg termini" de l'exercici 1999

inclou accions de Suez-Lyonnaise des Eaux, S.A. valorades al

seu cost d'adquisició per un import de 3.257 milions de

pessetes, que és inferior a la cotizació a la Borsa a 31 de
lions d

accions

 una p

n l'epí

al, mat

anys ad
ts amb els dividends de les

bre, de conformitat amb el

concessió. Així mateix,

el Consell d'Administració

s. Aquests últims han estat

s autoritzades i meriten un

esembre de 1999 inclou, a

e l'Estat (amb venciment a

itjà anual per a l'exercici

pessetes que corresponen a

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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dipòsit indisp

rtat a).

ons propisons propisons propisons propis

oviments pro

tuació adjunt 

Saldos a l’1 de gen
Distribució de ben
exercici 1998
Dividend complem
del exercici 1998
Ampliacions de ca
Redenominació de
en EUR
Adquisició accions
propies
Benefici  de l’exer
Dividend a compt
l’exrcici 1999
Saldos al 31 de de

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
onible al tancament de l'exercici (vegeu

duïts en el capítol "Fons propis" del balanç

han estat els següents:

Capital
Subscrit

Prima d’
emisió

Reserve
s

Revalor.

Reserva
Legal

Res
Ad

a
prò

er 1999
eficis del

22.843 26.607 21.308 4.524
entari

pital

-

-
226

-

-
-

 capital

cici 1999
e de

(38)

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
s. 1999 23.031 26.607 21.308
A 31 de desembre de 1999, els accionistes de la Societat amb

participació igual o superior al 10% del seu capital subscrit són

els següents:

AccionistesAccionistesAccionistesAccionistes PorcentatgePorcentatgePorcentatgePorcentatge
HISISA, Holding de Infraestructuras y Servicios
Urbanos S.A. (Sociedad filial de Suez-Lyonnaise
des Eaux, S.A. y Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona) 47,69
Endesa Desarrollo, S.A. (filial de Empres
Nacional de Electricidad, S.A.) 11,79
Suez-Lyonnaise des Eaux: participación directa 1,47

MPTA

erva
quis.
cc.
pias

Reserva
Volunt.

Diferèn.
Ajuste

del
capital
a EUR

Benefic.
Exercici  compte comple. TotalTotalTotalTotal

-

-
-

45

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

1.444
-

-

31.121

3.436

-
-

-

(1.444)
-

-

-

-

-
-

38

-
-

-

8.231

(8.231)

-
-

-

-
8.352

-

(2.262)

2.262

-
-

-

-
-

(2.729)

-

2.488

(2.488)
-

-

-
-

-

112.372

-

(2.488)
226

-

-
8.352

(2.729)
4.569 1.444 33.113 38 8.352 (2.729) - 115.733

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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el capital social va quedar represen 137.057.796 accions

d'1 euro de valor nominal cadascuna

El Consell d'Administració d'AGBAR va reunió de 30 de

setembre de 1999 va acordar realitz mpliació de capital

el novembre de 1999. L'import realment subscrit i desemborsat

va ser d'1.361.681 euros (226 milions de pessetes). Les accions

emeses tenen drets econòmics a partir de l'1 de gener de 2000.

El Capital subscrit a 31 de desembre de 1999 està representat

per 138.419.477 accions ordinàries, d'1 euro de valor nominal

cadascuna, d'iguals característiques totes elles, i estan

pitalpitalpitalpital subscritsubscritsubscritsubscrit

Consell d'Administració de la Societat, en la seva reunió de

ta 17 de febrer de 1999, va prendre l'acord de redenominar

uros el capital  social i el valor nominal de les accions, com

bé la xifra de capital autoritzat, segons el que disposa

rticle 21 de la Llei 46/1998, de 17  de desembre, sobre

roducció de l'euro.

m a conseqüència del procés de redenominació el capital

cial era de 137.288.990,66 euros i estava integrat per

.685.932 accions de 3,005060 euros de valor nominal

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
CaCaCaCa

El 

da

a e

tam

l'a

int

Co

so

45
totalment subscrites i desemborsade

Capital autoritzatCapital autoritzatCapital autoritzatCapital autoritzat

La Junta General d'Accionistes celeb

1998 aprovà delegar en el Consell 

d'acordar en una o diverses vega

social  fins a un total d'11.309 mili

equivalent en euros), que hauran 

aportacions dineràries dins del term

partir de la data de l'aprovació. 

Com a conseqüència de la redenomi

realitzat pel Consell d'Adminis-tració

cadascuna totalment subscrites i desemborsades, representades

per mitjà d'anotacions en compte. El 27 de maig de 1999 la

Junta General d'Accionistes va acordar la divisió per tres del

valor nominal de les accions, i va triplicar el número

d'aquestes, que queden amb un valor d'1,001686 euros cada

una, i sense variació de la xifra de Capital Social.

De la mateixa manera l'esmentada Junta va aprovar la

reducció de capital social en 231.194,66 euros (38 milions de

pessetes) per arrodoniment al cèntim més pròxim. Per tot això,
tat per 

. 

 en la se

ar una a
s. 

rada el dia 20 de maig de

d'Administració la facultat

des l'augment del capital

ons de pessetes (o l'import

de realitzar-se mitjançant

ini màxim de cinc anys, a

nació del capital autoritzat

 el 17 de  febrer  de  1999,

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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aquest saldo podrà destinar-se, sen itació d'impostos, a

eliminar els resultats comptables n  tant els acumulats

d'exercicis anteriors com els del m exercici, o els que

puguin produir-se en el futur, i a  el capital social. A

partir de l'1 de gener de l'any podrà destinar-se

a reserves de lliure disposició, si bé no podrà distribuir-se fins

que la plusvàlua monetària hagi estat realitzada. S'entendrà

realitzada la plusvàlua en la part corresponent a l'amortització

comptablement practicada o quan els elements patrimonials

actualitzats hagin estat transmesos o donats de baixa en els

uest va quedar fixat en 66.622.516,32 euros (11.085 milions

 pessetes). A 31 de desembre de 1999 estan pendents

xercitar 65.260.835,32 euros (10.858 milions de pessetes).

xí mateix, la Junta de data 20 de maig de 1998 va aprovar

ultar el Consell d'Administració per emetre en una o

erses vegades, en un termini de cinc anys, fins a 50.000

lions de pessetes (o l'import equivalent en euros) en valors

 renda fixa convertibles en accions noves de la mateixa

cietat. Una vegada que hagi passat el termini de

ència de l'autorització, aquesta quedarà sense cap valor ni

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
aq

de

d'e

Ai

fac

div

mi

de

So

vig
llibres de comptabilitat. Si es dis

compte en forma diferent a la prev

7/1996, aquest saldo passaria a estar

Reserva legalReserva legalReserva legalReserva legal

D'acord amb el text refós de la Llei d

de destinar una xifra igual al 10% d

reserva legal fins que aquesta asso

capital social.

efecte en tot el que no hagi estat disposada. A 31 de desembre

de 1999 està pendent d'exercir aquesta facultat íntegrament.

Prima d'emissióPrima d'emissióPrima d'emissióPrima d'emissió

El text refós de la Llei de Societats Anònimes permet

expressament la utilització del saldo de la prima d'emissió per

ampliar el capital social i no estableix cap restricció específica

quant a la disponibilitat d'aquest saldo.

Reserves de revaloracióReserves de revaloracióReserves de revaloracióReserves de revaloració

Havent transcorregut el termini de 3 anys sense que

l'Administració Tributària hagi comprovat el saldo del compte

"Reserva de revaloració Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny",
se mer

egatius,

ateix 

ampliar

 2007 
posés del saldo d'aquest

ista en el Reial Decret-Llei

 subjecte a  tributació.

e Societats Anònimes, s'ha

el benefici de l'exercici a la

leixi, almenys, el 20% del

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999



148148148148

MPTAMPTAMPTAMPTA

Saldo inicial 2.954

Dotació de l’exercici 376

Aportació a companyies d’assegura (872)

Saldo Final 2.4582.4582.4582.458

En l'exercici 1999 s'han dotat amb càrrec a l'epígraf "Despeses

de personal-càrregues socials" del compte de pèrdues i guanys,

376 milions de pessetes. Addicionalment, l'apartat "Altres

reserva legal podrà utilitzar-se per augmentar el capital

ial en la part del seu saldo que excedeixi del 10% del capital

ugmentat. 

epte per a la finalitat esmentada anteriorment i mentre no

eri el 20% del capital social, aquesta reserva només es

rà destinar a la compensació de pèrdues sempre que no hi

i altres reserves disponibles suficients per a aquest fi.

erves voluntàrieserves voluntàrieserves voluntàrieserves voluntàries

totalitat de les reserves voluntàries a 31 de desembre de

9 és de lliure disposició.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
La 

soc
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Exc
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pod

hag

ResResResRes

La 

199
provisions" inclou 1.850 mili

complementen les dotacions 

aquests compromisos.

Segons l'estudi actuarial realitz

d'assegurances en funció de les hipò

- Taxa de creixement de l'IPC i de 

Seguretat Social: 2%.

- Taxa de creixement de la pensió

Social: 2%.

- Taxa nominal d'actualització: 4,5%

- Taules de supervivència: GRM/F80

la Societat a 31 de desembre d

personal amb compromís de pensio

detallen tot seguit:

Reserves per adquisició d'accions pròpiesReserves per adquisició d'accions pròpiesReserves per adquisició d'accions pròpiesReserves per adquisició d'accions pròpies

La Societat ha reclassificat un total de 1.444 milions de pessetes

que a 31 de desembre de 1998 corresponien a reserves

voluntàries, a reserves per adquisició d'accions pròpies pel cost

total de l'autocartera que mantenia a 31 de desembre de 1999,

destinada a la seva venda a curt termini.

(9) Provisions per pensions i obligacions similars(9) Provisions per pensions i obligacions similars(9) Provisions per pensions i obligacions similars(9) Provisions per pensions i obligacions similars

El moviment produït durant l'exercici 1999 en aquest epígraf

del balanç de situació és el següent:
nces
ons de pessetes que

efectuades per cobrir

at per una companyia

tesis següents:

les bases de cotització a la

 màxima de la Seguretat

.

-2, els passius actuarials de

e 1999, corresponents al

ns de prestació definida, es

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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(10) Altres previsions(10) Altres previsions(10) Altres previsions(10) Altres previsions

El moviment produït en el compte ovisió per a riscos i

despeses-Altres provisions" en l'e 1999 ha estat el

següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Saldo inicial 3.918

Dotacions 1.035

Aplicacions (82)

Saldo FinalSaldo FinalSaldo FinalSaldo Final 4.8714.8714.8714.871

MPTAMPTAMPTAMPTA

rsonal passiu anterior al 31 de desembre de 1991 10.226

rsonal passiu amb posterioritat a l’1 de gener de

92
6.950

rsonal actiu  amb  antiguitat anterior a l’1 de
ner de 1991 13.097

taltaltaltal 30.27330.27330.27330.273

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
Pe

Pe

19

Pe
ge

ToToToTo
(11) Deutes amb entitats de crèd(11) Deutes amb entitats de crèd(11) Deutes amb entitats de crèd(11) Deutes amb entitats de crèd

La composició dels deutes amb e

desembre de 1999 és la següent:

LímitLímitLímitLímit A curA curA curA cur
termitermitermitermi

Préstecs
Pòlisses crèdit 96.650 10.0
Interessos 4

10.410.410.410.4

L'apartat de préstecs inclou, a 31 d

operació per import de 4.200 m

venciment l'any 2007.

A 31 de desembre de 1999, la Societat, considerant els fons

gestionats per les companyies d'assegurança i les provisions

internes, té cobert adequadament aquests passius. D'aquests

compromisos coberts corresponen a Administradors un total de

1.522 milions de pessetes.

Addicionalment, en l'exercici 1999 s'han dotat provisions

incloses en altres epígrafs, que podrien cobrir l'increment dels

compromisos meritats en cas d'utilització dels tipus d'interès

indicats en el reglament sobre la instrumentació dels

compromisos per pensions (R.D. 1588/1999).

A la data de formulació d'aquests comptes anuals la Societat

està analitzant el procediment d'instrumentació a aplicar per a

l'exteriorització dels compromisos per pensions.
 de "Pr

xercici 
itititit

ntitats de crèdit a 31 de

MPTAMPTAMPTAMPTA
tttt
nininini

A llargA llargA llargA llarg
terminiterminiterminitermini

TotalTotalTotalTotal

- 4.200 4.200
22 25.428 35.450
17 - 417
39393939 29.62829.62829.62829.628 40.06740.06740.06740.067

e desembre de 1999, una

ilions de pessetes amb

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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(13) Situació fiscal(13) Situació fiscal(13) Situació fiscal(13) Situació fiscal

Des de 1993 la Societat es troba a a l'Impost sobre

Societats sota el règim de decla onsolidada, com a

societat dominant del Grup AGB uest règim es va

obtenir per a un període de 3 anys. 

Durant l'exercici 1996, d'acord a  que estableix la

normativa transitòria de l'esmentada Llei 43/1995, es va

comunicar la pròrroga per als exercicis 1996 a 1998. Així

mateix, durant l'exercici 1998, la Junta General d'Accionistes va

aprovar la pròrroga en aquest règim per als exercicis 1999 a

2001, que ja ha estat comunicada durant l'exercici

1999.

Com a conseqüència de la presentació de l'Impost sobre

Societats sota el règim de declaració consolidada, la Societat

ha pogut aplicar-se bonificacions superiors a la seva quota

individual que recuperarà en la liquidació consolidada. Per

aquest motiu s'ha reconegut com a ingrés de l'exercici 1.393

milions de pessetes en concepte d'Impost sobre

uest préstec merita un tipus d'interès variable referenciat al

bor.

rant l'exercici 1999 s'han formalitzat diverses línies de  rèdit.

uestes pòlisses de crèdit estan igualment referenciades al

bor i al Líbor, segons el tram. Els venciments a llarg termini

rresponents a les disposicions a 31 de desembre de 1999 són

 següents:

MPTA

2001 2002 Total

24.233 1.195 25.428

(12) Deutes amb empreses Grup i(12) Deutes amb empreses Grup i(12) Deutes amb empreses Grup i(12) Deutes amb empreses Grup i    AssociadesAssociadesAssociadesAssociades

El saldo de l'epígraf "Deutes amb empreses del Grup i

associades" corres

International, BV q

i merita un tipus d

mesos més un difer

és del 3,817%.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
Societats. L'Impost sobre Societats es calcula a partir del

resultat econòmic o comptable, obtingut per l'aplicació de

principis de comptabilitat generalment acceptats, que no

necessàriament ha de coincidir amb el resultat fiscal, entès

aquest com a la base imposable de l'impost.

pon al préstec pres per AGBAR d'AGBAR

ue té venciment el 12 de novembre de 2009

'interès variable referenciat a l'Euríbor a 6

encial de 0,35%, i al tancament de l'exercici

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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 conciliació del resultat comptable individual d'AGBAR

se imposable individual teòrica de l'Impost sobre Soc

 de desembre de 1999 és com segueix:

sultat comptable de l’exercici (anbas  d’impostos)

iferències permanents

iferències temporals

ase imposable se imposable ase imposable ase imposable (resultat fiscal)

DiferènDiferènDiferènDiferèn

Impostos anticipats:Impostos anticipats:Impostos anticipats:Impostos anticipats:
Comptabilizats-Comptabilizats-Comptabilizats-Comptabilizats-
Excés d’amortitzacions
Altres
No comptabilitzats- (*)No comptabilitzats- (*)No comptabilitzats- (*)No comptabilitzats- (*)
Fons de pensions
Amortització fons de comerç

Impostos diferits:Impostos diferits:Impostos diferits:Impostos diferits:
Comptabilizats-Comptabilizats-Comptabilizats-Comptabilizats-
Amortització R.D.L. 2/85 i Llei 12/88
Amortització R.D.L. 3/93
Diferiment per reinversió
Altres

(*) Abans de considerar  l’efecte de l’actualització fina

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
A causa de les diferències temporals entre els criteris

d'imputació comptables i els fiscals de determinats ingressos i

despeses, en relació amb l'Impost sobre Societats, a 31 de

desembre de 1999 s'havien originat els impostos anticipats i

diferits següents, que s'han registrat en els comptes anuals,

excepte els saldos pels impostos anticipats corresponents a les

dotacions al fons de pensions, als interessos generats per

aquest fons, i a les dotacions per a l'amortització del

fons de comerç de fusió, d'acord amb el criteri conservador

seguit per la Societat. El detall és el següent:

 amb la

ietats a

MPTAMPTAMPTAMPTA

6.959

(916)

(175)

5.8685.8685.8685.868

MPTAMPTAMPTAMPTA
cies acumulades en les basescies acumulades en les basescies acumulades en les basescies acumulades en les bases

imposablesimposablesimposablesimposables
Efecte acumulat en la quotaEfecte acumulat en la quotaEfecte acumulat en la quotaEfecte acumulat en la quota

18
80

15.577
7.096

6
28

5.452
2.484

22.77122.77122.77122.771 7.9707.9707.9707.970

815
1.603
2.612

20

285
561
914

7
5.0505.0505.0505.050 1.7671.7671.7671.767

nciera.
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escissions, aportacions d'actius i canvis de valors, establerts per

la Llei 29/1991, de 16 de desembre, d'adequació de

determinats conceptes impositius a les Directives i Reglaments

de les Comunitats Europees per acollir-se als beneficis fiscals

relatius a la fusió de Sociedad General Aguas de

Barcelona, S.A., Corporación Agbar, S.A. i Aplicaciones del

Agua, S.A.

(14) Compromisos adquirits(14) Compromisos adquirits(14) Compromisos adquirits(14) Compromisos adquirits

Agbar ha assumit compromisos de garanties relacionats amb

els plecs de condicions per als contractes de concessió dels

serveis d'aigua potable i sanejament adjudicats a diferents

països, i amb operacions financeres rebudes per les societats

adjudicatàries. Aquests compromisos establerts en funció del

grau de participació en cadascuna de les societats, i que han

estat avalats per diverses entitats financeres, han

variat substancialment durant l'exercici 1999 amb motiu de la

forta inversió realitzada per AGBAR per ampliar la seva

participació accionarial en aquestes societats.

Les garanties de compliment dels contractes són de 47,9

milions de dòlars nord-americans (7.933 milions de pessetes al

tipus  de  canvi  del  31  de desembre  de 1999),  dels   quals  37

L'efecte acumulat anteriorment indicat s'ha calculat mitjançant

l'aplicació de l'import corresponent al tipus impositiu vigent a

31 de desembre de 1999.

La Societat s'ha acollit als beneficis fiscals relatius a les

deduccions de la quota de l'Impost sobre Societats, previstos

en la normativa d'aquest impost. Si bé no s'han presentat

encara les declaracions de l'Impost sobre Societats per a

l'exercici 1999, en el còmput de les provisions per a aquest

impost s'ha considerat la deducció per doble imposició, que a

31 de desembre de 1999 és de 2.108 milions de pessetes.

Els imports deduïts de la quota per inversions, bàsicament

internacionals, és en l'exercici 1999 de 1.400 milions de

pessetes.

La Societat té oberts a inspecció tots els impostos que li són

aplicables per als quatre últims exercicis, i no espera que, en

cas d'inspecció, puguin generar-se passius addicionals

significatius.

En els comptes anuals de l'exercici 1992 es varen incloure els

requisits  d'informació  comptable,   aplicacions  a  les  fusions,

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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Derivat de la participació en la societat Lyonnaise des Eaux de

Casablanca, S.A. (Marroc), AGBAR va assumir el compromís de

garantia davant de la Comunitat Urbana de Casablanca per

import màxim de 5 milions de dirhams (82 milions de pessetes

al tipus de canvi del 31 de desembre de 1999).

En relació amb la participació en la societat Aguas de la Costa,

S.A. (Uruguai), AGBAR va asssumir el compromís de garantia

davant del Banco Exterior de América, S.A., derivat de les

operacions de finançament, per import de 3,7 milions de dòlars

nord-americans (613 milions de pessetes).

Durant l'exercici s'ha procedit a l'emissió d'Euro Medium Term

Notes per part d'AGBAR International, BV, per import de 500

milions d'euros, que equival a la xifra en pessetes de 83.193

milions, amb un tipus d'interès base del 6% anual i venciment

el novembre de 2009. AGBAR International, BV és una filial al

100% d'AGBAR i la indicada emissió compta amb la garantia

solidària i irrevocable d'AGBAR, segons s'indica en el

milions de dòlars nord-americans corresponen a Aguas

Argentinas, S.A., 6,4 milions de dòlars  nord-americans a Aguas

Provinciales de Santa Fe, S.A. i 4,5 milions de dòlars nord-

americans a Aguas Cordobesas, S.A.

Les garanties de finançament establertes i vigents són de 12,1

milions de dòlars (2.004 milions de pessetes), que corresponen

íntegrament a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A.

Les garanties davant de les institucions financeres (Corporación

Financiera Internacional, el Banco Interamericano de  esarrollo

i Banco Europeo de Inversiones), derivades de les operacions

de finançament, sumen fins a un import màxim de 151,7

milions de dòlars nord-americans (25.125 milions de pessetes),

dels quals 135,4 milions de dòlars nord-americans corresponen

a Aguas Argentinas, S.A., 10,3 milions de dòlars nord-

americans a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., i altres 6

milions de dòlars nord-americans a Aguas Cordobesas, S.A. En

relació amb les inversions realitzades en aquest exercici a Xile,

s'ha presentat garantia davant del Banco Santander Central

Hispanoamericano per import de 95 milions d'euros,

equivalents a 15.807 milions de pessetes.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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de Barcelona, números 197 a 211 per

un termini màxim de trenta anys a comptar des que es

produeixi la recepció provisional de l'edifici, una vegada que es

finalitzi l'obra. A més varen subscriure un contracte d'opció de

compra a favor de la Societat i un altre d'opció de venda a

favor de Layetana. AGBAR podrà exercir el dret d'opció de

compra durant el període comprès entre els cinc i deu anys a

comptar des de la data d'entrada en vigor del contracte

d'arrendament. Pel que fa al contracte d'opció de venda, es

podrà exercir en el mateix termini que el de l'opció de compra.

No obstant això, Layetana podrà exercir el dret amb

anterioritat al termini fixat, en cas que AGBAR cancel·li el

contracte d'arrendament. El preu d'exercici, tant pel que fa al

dret a l'opció de compra com a l'opció de venda, s'ha estimat

en 15.420 milions de pessetes, actualitzables per l'IPC acumulat

des del 9 d'abril de 1999 fins al moment de recepció de

l'edifici i l'índex corresponent incrementat anualment en un

punt percentual des d'aquest moment fins a l'exercici d'una de

les opcions.

corresponent Fullet Informatiu de l'emissió.

Amb data 29 de desembre de 1999, AGBAR i una entitat

financera varen subscriure un contracte d'opció de compra i

opció de venda que té per objecte la participació en SUA Corp.

pel total de 157.000 accions amb un nominal de 1.000 euros

cadascuna d'elles. L'opció de compra, atorgada a AGBAR, es

podrà exercir des de la data de subscripció del contracte fins

al 29 de desembre de 2004. El preu d'exercici resultarà

d'aplicar al nominal de les accions un cost financer equivalent

a un tipus d'interès referenciat a l'Euríbor a sis mesos més un

diferencial. L'opció de venda s'atorga a l'entitat financera i

serà executable entre el 30 de desembre de 2004 i el 30 de juny

de 2005. El preu d'exercici correspon a l'acordat per a l'opció

de compra.

La Societat ha subscrit un contracte de lloguer amb Layetana

Diagonal Glorias, S.L., pel qual la segona cedeix en

arrendament l'edifici que estarà ubicat a l’Avinguda Diagonal

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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MPTAMPTAMPTAMPTA

Treballs d’altres empreses 3.021

Consum de materials 1.522

Despeses de personal 656

Altres 971

6.1706.1706.1706.170

Les despeses de personal a 31 de desembre de 1999 es

componen dels sconceptes següents:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Sous i salaris 6.408

Indemnitzacions 34

Seguritat social a càrrec de l’empresa 1.719

Pensions i jubilacions 923

Primes per pensions jubilació 411

Altres despeses socials 237

9.7329.7329.7329.732

El nombre de persones empleades a 31 de desembre de 1999

distribuït per categories ha estat el següent:

Ním. EmpleadosNím. EmpleadosNím. EmpleadosNím. Empleados

Personal titulat 228

Càrrecs intermedis i encarregats 261

Oficials 485

Ajudants i auxiliars 171

1.1451.1451.1451.145

Així mateix, durant l'exercici 1999 la Societat ha constituït,

juntament amb altres societats, la fundació "Fundació Privada

Castellet del Foix", que té per objecte la realització d'estudis

adreçats a l'optimització social de la participació del sector

privat en la construcció d'infraestructura i la creació de serveis,

la seva incidència en la millora efectiva de la qualitat de vida,

l'impacte mediambiental, la mobilitat i la cohesió social i

cultural. La aportació realitzada per la Societat en l'exercici és

de 2 milions de pessetes i aquesta assumeix els compromisos

inherents a la participació en els seus òrgans de

govern.

15) Ingressos i despeses15) Ingressos i despeses15) Ingressos i despeses15) Ingressos i despeses

La distribució de l'import net de la xifra de negocis de l'exercici

1999 és la següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Venda d’aigua 25.444

Prestacions de serveis 2.082

Ingressos per treballs i drets de presa 1.800

Vendes de subproductes i residus 4

29.33029.33029.33029.330

L'apartat "Treballs efectuats per l'Empresa per a

l'immobilitzat" de l'exercici 1999 correspon als conceptes

següents:

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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MPTAMPTAMPTAMPTA
Empreses
del Grup

Empreses
Associades Total

Proveïments 4.328 4 4.332
Vendes 401 539 940
Serveis rebuts 2.725 183 2.908
Serveis prestats 800 40 840
Interessos percebuts 116 - 116
Interessos pagats 376 - 386
Dividends rebuts 4.077 1.035 5.112

(16) Sous, dietes i atencions estatutàries al Consell(16) Sous, dietes i atencions estatutàries al Consell(16) Sous, dietes i atencions estatutàries al Consell(16) Sous, dietes i atencions estatutàries al Consell

d'Administraciód'Administraciód'Administraciód'Administració

Els imports dels sous meritats pels membres del Consell

d'Administració que formen part de la plantilla de la Societat,

dietes i atencions estatutàries dels Administradors en l'exercici

1999, per l'exercici de llurs funcions en les diferents societats

del Grup i associades, han estat de 223 milions de pessetes.

(17) Aspectes derivats de(17) Aspectes derivats de(17) Aspectes derivats de(17) Aspectes derivats de    "L'EFECTE 2000""L'EFECTE 2000""L'EFECTE 2000""L'EFECTE 2000"

El denominat "efecte 2000" en les aplicacions informàtiques i

altres equipaments té el seu origen en la forma de computar

dates en els sistemes informàtics i electrònics, que amb caràcter

general s'ha realitzat emprant exclusivament  dos  dígits  en  el

La plantilla mitjana ha estat de 1.167 persones durant 1999.

L'apartat "Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial,

material i cartera de control" del compte de resultats adjunt

inclou, principalment, les plusvàlues obtingudes per l'alienació

de 41.720 accions posseïdes de Suez-Lyonnaise des Eaux, S.A.

per un import de 1.026 milions de pessetes i per l'alienació de

les accions d'Eltec i Ocibar amb un benefici generat de 809 i

351 milions de pessetes, respectivament.

L'apartat de "Despeses extraordinàries" del compte de

resultats adjunt inclou bàsicament la dotació a la provisió per a

pensions i a altres provisions (vegeu la Nota 10), així mateix,

inclou 364 milions de pessetes per aportacions de la Societat a

la Fundació AGBAR Centro de Estudios e Investigaciones

Medioambientales.

Les transaccions efectuades per la Societat, durant l'exercici

1999, amb empreses del Grup i amb empreses associades han

estat les següents:

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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camp reservat a l'any, de manera que els dos primers dígits

correspondrien a l'any mil nou-cents. Si no s'hagués corregit

aquest aspecte, s'haurien pogut produir errors en els

tractaments de la informació que impliquen càlculs

que tenen la data com un dels seus paràmetres de referència.

Per tal de garantir el funcionament correcte dels sistemes i

equipaments que es poguessin haver vist afectats per

l'esmentat efecte, la Societat va establir un pla d'actuació en

cadascuna de les àrees implicades, pel qual varen ser revisats

aquests sistemes i equipaments. Addicional-ment,

es varen realitzar actuacions per tal d'obtenir confirmació per

escrit de tots els seus subministradors de béns d'inversió, de

l'impacte que l'"efecte 2000" pogués tenir en els equips

instal·lats en centres de la Societat, i s'està avaluant, en cas de

ser necessària alguna adaptació en els sistemes, el possible

impacte econòmic i el seu termini de solució. A la data de

preparació d'aquests estats financers, no s'han produït efectes

significatius que poguessin impactar en els comptes

anuals adjunts.

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
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   (18) Quadre de finançament dels exercicis 1999 i 1998(18) Quadre de finançament dels exercicis 1999 i 1998(18) Quadre de finançament dels exercicis 1999 i 1998(18) Quadre de finançament dels exercicis 1999 i 1998
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Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
(Milions de Pessetes)Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)Milions de Pessetes)

 P L I C A C I O N SP L I C A C I O N S P L I C A C I O N SP L I C A C I O N S 1999199919991999 1998199819981998 O R Í G E N SO R Í G E N SO R Í G E N SO R Í G E N S 1999199919991999 1998199819981998

espeses d’establimentspeses d’establimentespeses d’establimentspeses d’establiment 7777 6666 Recursos procedents de lesRecursos procedents de lesRecursos procedents de lesRecursos procedents de les

dquisicions d’immobilizat-quisicions d’immobilizat-dquisicions d’immobilizat-quisicions d’immobilizat- OperacionsOperacionsOperacionsOperacions 13.00613.00613.00613.006 11.95211.95211.95211.952

mobilizacions immaterials 600 412 Aportacions d’accionistesAportacions d’accionistesAportacions d’accionistesAportacions d’accionistes 226226226226 224224224224

mobilizacions materials 5.617 4.728 Deutes a llarg termini-Deutes a llarg termini-Deutes a llarg termini-Deutes a llarg termini-

mobilizacions financieres 87.348 29.950 Desemborsament  pendents

ividendsvidendsividendsvidends 5.2175.2175.2175.217 4.7194.7194.7194.719 sobre accions - 1.924

espeses a distribuirspeses a distribuirespeses a distribuirspeses a distribuir 200200200200 - Deutes empreses del Grup 57.998

ncel·lació o traspàs a curtncel·lació o traspàs a curtncel·lació o traspàs a curtncel·lació o traspàs a curt

rmini de deute a llarg termini-rmini de deute a llarg termini-rmini de deute a llarg termini-rmini de deute a llarg termini- Alienació d’immobilizat-Alienació d’immobilizat-Alienació d’immobilizat-Alienació d’immobilizat-

prèstits i altres passius

anàlegs - 493 Immobilizacions materials 36 177

eutes a llarg termini-utes a llarg termini-eutes a llarg termini-utes a llarg termini- Immobilizacions financieres 36.941 4.649

semborsament pendents sobre

Accions 99 - Altres creditorsAltres creditorsAltres creditorsAltres creditors - 990990990990

ltres acreedorstres acreedorsltres acreedorstres acreedors 104104104104 - Deutes entitats de crèditDeutes entitats de crèditDeutes entitats de crèditDeutes entitats de crèdit 9.6619.6619.6619.661 15.76715.76715.76715.767

ovisió per a pensionsovisió per a pensionsovisió per a pensionsovisió per a pensions 872872872872 - Alienació  d’accions pròpiesAlienació  d’accions pròpiesAlienació  d’accions pròpiesAlienació  d’accions pròpies - 50505050

ltres provisionstres provisionsltres provisionstres provisions 82828282 - Ingressos a disttribuirIngressos a disttribuirIngressos a disttribuirIngressos a disttribuir 277277277277 ----

TAL APLICACIONSTAL APLICACIONSTAL APLICACIONSTAL APLICACIONS 100.146100.146100.146100.146 40.30840.30840.30840.308 TOTAL ORÍGENSTOTAL ORÍGENSTOTAL ORÍGENSTOTAL ORÍGENS 118.145118.145118.145118.145 35.73335.73335.73335.733

CÉS D’ORÍGENS SOBRE

LICACIONS (AUGMENT DEL

PITAL CIRCULANT) 17.999 -

EXCÉS D’APLICACIONS SOBRE

ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL

CAPITAL CIRCULANT) - 4.575

TALTALTALTAL 118.145118.145118.145118.145 40.30840.30840.30840.308 TOTALTOTALTOTALTOTAL 118.145118.145118.145118.145 40.30840.30840.30840.308

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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          (Milions de Pessetes)          (Milions de Pessetes)          (Milions de Pessetes)          (Milions de Pessetes)

1999199919991999 1998199819981998VARIACIÓ DEL CAPITALVARIACIÓ DEL CAPITALVARIACIÓ DEL CAPITALVARIACIÓ DEL CAPITAL

CIRCULANTCIRCULANTCIRCULANTCIRCULANT AUGMENTAUGMENTAUGMENTAUGMENT DISMINUCIÓDISMINUCIÓDISMINUCIÓDISMINUCIÓ AUGMENTAUGMENTAUGMENTAUGMENT DISMINUCIÓDISMINUCIÓDISMINUCIÓDISMINUCIÓ

Existències 419 - 40 -

Deutors 950 - 970 -

Creditors - 9.270 - 4.485

Inversions financieres

Temporals 23.395 - - 915

Tresoreria 1.115 - - 185

Accions pròpias 1.390 - - -

TOTALTOTALTOTALTOTAL 27.26927.26927.26927.269 9.2709.2709.2709.270 1.0101.0101.0101.010 5.5855.5855.5855.585

VALORACIÓ DEL CAPITALVALORACIÓ DEL CAPITALVALORACIÓ DEL CAPITALVALORACIÓ DEL CAPITAL

CIRCULANTCIRCULANTCIRCULANTCIRCULANT - 17.99917.99917.99917.999 4.5754.5754.5754.575 -

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la següent:

Resultat 

Més:Més:Més:Més:

            Dotaci

       Pens

       Amo

   Pèrdue

   Pèrdue

   Variaci

   Diferèn

Menys:Menys:Menys:Menys:

        Benefic

   Despes

   Benefi

   Recurs   Recurs   Recurs   Recurs

Memòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exerciciMemòria corresponent  a l’exercici    1999199919991999
MPTAMPTAMPTAMPTA

1999199919991999 1998199819981998

comptable 8.352 8.231

ó neta a:

ions i altres provisions 1.411 999

rtitzacions 4.967 4.768

6.3786.3786.3786.378 5.7675.7675.7675.767

s per alienació d’immobilizacions materials i financieres 346 203

s per alienació d’accions pròpies - 165

ó de les provisions per immobilitzacions financeres 119 1.436

cies de canvi negatives de crèdits a llarg termini - 134

is en l’alienació de immobilitzat material i financer (2.225) (3.808)

es  a distribuir en diversos exercicis 36 39

cis por alienació d’accions pròpies - (215)

os procedents de les operacionsos procedents de les operacionsos procedents de les operacionsos procedents de les operacions 13.00613.00613.00613.006 11.95211.95211.95211.952

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.
AGBARAGBARAGBARAGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat CapitalCapitalCapitalCapital
escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres

DividentsDividentsDividentsDividents
rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per
AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el

1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

Aigua potable i  sanejamentAigua potable i  sanejamentAigua potable i  sanejamentAigua potable i  sanejament

*   SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.
(SOREA) Diputació, 355 – Barcelona

F

1.250 3.738 745 3.911 450 100 -
** Compañía de Aguas Potables de
Palamós, S.A. (CAPPSA) Plaza Padró
nº1 – Palamós (Girona) 149 221 19 - - - 74
** Anaigua, comañía de Aguas del
Alt Penedés y Anoia, S.A.,
(ANAIGUA) Diputació, 353
Barcelona 80 (20) (10) - - - 51
** Aigües de Sant Pere de Ribes,
S.A. (AIGÜES DE RIBES) Onze de
Setembre, 4 – Sant Pere de Ribes 166 19 10 - - - 97
•  Aquagest Levante
Los doscientos, 6 Entro. C esc. Izqda
03007 Alicante

F

1.530 638 909 1.759 560 100 -
** Aguas potables y riegos de LLiria
Andoval, 55 Bajos – 46160 Lliria
(Valencia) 20 178 17 - - - 100
** Omnium Lliria, S.L. Andoval, 55
Bajos – 46160 Lliria (Valencia) 2 5 13 - - - 100
* Aquagest, Promoción T´écnica y
Financiera de Abastecimientos de
Agua, S.A. (AQUAGEST) Principe de
Vergara, 110 – Madrid

F

3.606 1.698 365 4.149 190 100 -
* Aquagest-Sur, S.A. Avda. Luis
MoralesNº 32 Planta 4 M6 41005
Sevilla

F

5.100 294 704 5.313 200 100 -
** EYSA Explotaciones y Servicios
del Agua, S.A. (EYSA) Avda.
Extremadura, 39, 1ª Planta 06800 –
Mérida (Badajoz)

F

150 125 29 - - - 100
* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
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Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.
AGBARAGBARAGBARAGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat CapitalCapitalCapitalCapital
escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres

DividentsDividentsDividentsDividents
rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per
AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el

1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Canaragua, S.A. (CANARAGUA)
Avda. Francisco de la Roche, 33 edif.
El Mástil Sta. Cruz de Tenerife

F

400 3.571 1.160 - - - 90
*** Aguas de Arona, S.A. (AGUAS
DE ARONA) Plaza Cristo de la Salud,
1 Santa Cruz de Tenerife 130 1 (2) - - - 74
** Asturagua, S.A. (ASTURAGUA)
Uría, 30, 3ª - Oviedo 61 171 82 - - - 50
** Pozos Reunidos, S.L. (POZOS
REUNIDOS) Camino Cabanes, 88
03739 Javea – Alicante

F

492 56 64 - - - 100
** Pozos y Recursos del Teide San
Agustín, 8. 38201 – La Laguna (Sta.
Cruz de Tenerife)

F

12 - 9 - - - 100
*Aguas del Norte, S.A. (ANSA)
Lehedakari Aguirre Etorbidea, 29 –
Bilbao

F

290 33 13 354 - 100 -
* Hidroser, Servicios Integrales del
Agua, S.A. (HIDROSER) Príncipe de
Vergara, 110 Madrid 390 (95) (15) 375 - 50 -
* Hidra Gestión de Aguas, S.A.
(HIDRA) Cronista Carreras, 9 -
Valencia

F

750 33 24 776
-

100 -
* Agbar Chile, S.A. (AGBAR CHILE)
Huérfanos 835, piso 18 Santiago de
Chile (Chile) 47.838 992 (510) 47.416 - 100 -
** Inversiones Aguas del Gran
Santiago Huérfanos 835, piso 18
Santiago de Chile (Chile) 71.946 21 (398) - - - 62
** Cía. Hisp. Amer. Serv. S.A. (CHAS)
Avda. Bosque Norte, 0177 of 702
Los Condes – Santiago de Chile
(Chile) 2.516 282 125 - - - 50

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.
AGBARAGBARAGBARAGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat CapitalCapitalCapitalCapital
escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres

DividentsDividentsDividentsDividents
rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per
AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el

1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

*** Aguas Décima, S.A. Avda. Del
Bosque Norte, 177 of. 702 Los
Condes – Santiago de Chile (Chile) 2.386 275 135 - - - 49
*** Exploaguas
Bosque Norte, 167 of. 702 Los
Condes – Santiago de Chile (Chile) 4 (1) 6 - - - 49
*** Aguas de San Isidro
Bosque Norte, 167 of. 702 Los
Condes – Santiago de Chile (Chile) 228 (3) (17) - - - 26
* Interagua, Servicios Integrales del
Agua, S.A. (INTERAGUA) Príncipe de
Vergara, 110 – Madrid 5.800 (1.394) (149) 3.113 - 54 -
* Sociedad de Explotación de Aguas
Residuales, S.A. (SEARSA) Bruc, 49,
3º 1º -Barcelona 343 100 116 343 53 50 -
* Agbar Colombia Calle Larga Cra.
10 B, 10-70 Cartagena de Indias
(Colombia) 4 15 7 6 - 100 -
*** Gersa Colombia Calle Larga Cra.
10 B, 10-70 Cartagena de Indias
(Colombia) 4 9 (7) - - - 100
* Lusagua – Gestao de Aguas, S.A.
(LUSUAGUA) Av. 5 de Outubro, 293,
7º 1600 Lisboa (Portugal) 1.440 (570) (306) 736 - 50 -
** Aguas do Vouga Estrada
Nacional nº 1 Feira Nova 3850
Albergaria – A- Velha 539 (144) 27 - - - 60
** Aguas do Lena Lote 10, Celula B
2440 Batalha (Portugal) 104 (52) (28) - - - 63
** Aguas do Teja Avda. Das
Comunidades Europeias Trancoso
(Portugal) 145 (43) (37) - - - 63

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.
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Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.
AGBARAGBARAGBARAGBAR

DividentsDividentsDividentsDividents
rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per

** Agua
Visconde
(Portuga
** Agua
287 Setú
** Trata
do Ave, 
Serzedel
Riba de A
* Aguas 
Barra De

* Socied
Filtradas
Jacomet
RecaptacRecaptacRecaptacRecaptac
* TRIBUG
Barcelon
** Galop
Comune
Burgos
**** Ges
(GERSA) 
La Lagun
Aigua CoAigua CoAigua CoAigua Co
* Industr
Abasteci
Clement
ProveïmProveïmeProveïmProveïme
* Aguas 
Sant Joa
(Barcelon

* So
**a**** So
(F) So

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
SocietatSocietatSocietatSocietat CapitalCapitalCapitalCapital
escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres

AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el
1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

s do Planalto Avda.
 Tondela 3460 Tondela
l) 444 (61) (83) - - - 50
s do Sado Avda. Luisa Todi,
bal (Portugal) 415 (50) (155) - - - 30
miento de Aguas Residuais
S.A. (TRTAVE) Etar de
o, Lugar da Varzea 4765

ve 104 (9) 5 - - - 30
de la Costa Calle 1 y 20 La
part. Maldonado (Uruguay) 174 536 28

966 - 60 -
ad Española de Aguas
, SA (AGUAS FILTRADAS)
rezo, 4 – Madrid 181 60 66 182 30 50

-

ió d’exaccions:ió d’exaccions:ió d’exaccions:ió d’exaccions:
EST Diputación , 353 –

a
F

40 (7) (2) 40 - 100 -
 Burgos, S.L. Paseo

ro de Castilla, 9 Bajos 09006
1 3 9 - - - 99

tión Recaudatoria, S.A.
Nava y Grimont, 11 – 13 –
a Tenerife

F

10 5 5 - - - 90
mercial:mercial:mercial:mercial:
ias Auxiliares de
mientos, S.A. (IASA) San
e, 20 1º - Zaragoza 64

13
22 57 10 50 -

en corporatiu:n corporatiu:en corporatiu:n corporatiu:
de Levante, S.A. (ADL) Ctra.
n Despí, 1 Cornellà
a)

F

281 610 700 732 400 100 -
cietats participades per AGBAR directament.
cietats participades per AGBAR indirectament.
cietats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.
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Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.
AGBARAGBARAGBARAGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat CapitalCapitalCapitalCapital
escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres

DividentsDividentsDividentsDividents
rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per
AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el

1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Comercial de Aguas S.A.
(COMAGUA) Aurelio Ibarra, 16
03007 – Alicante 284 (605) 212 - - - 50
Enginyeria i construcció:Enginyeria i construcció:Enginyeria i construcció:Enginyeria i construcció:
* Auxiliar de Canalizaciones, S.A.
(ACSA) Mas Casanovas, s/n -
Barcelona 400 2.193 323 2.774 175 100 -
** Auxiliar de Canalizaciones de
Argentina, S.A. (ACSA ARGENTINA)
Víctor Hugo, 2668 – Buenos Aires
(Argentina) 13 (56) 83 - - - 100
* Aquaplan, S.A. (AQUAPLAN)
Mallorca, 270 – Barcelona 63 (3) 21 81 - 100 -
* Aquatec, S.A. (AQUATEC)
Mallorca, 270 – Barcelona 35 31 13 56 - 100 -
* Adasa Sistemas S.A. (ADASA
SISTEMAS) Mallorca, 270 –
Barcelona 90 229 164 195 20 100 -
Manteniment:Manteniment:Manteniment:Manteniment:
* Agbar Mantenimiento, S.A.
(AGBAR MANTENIMENTO)
Berguedà 20-24 Barcelona 1.325 719 625 1.903 600 100 -
** Musa Seguridad, S. L. Rosa
Sensat, 3, B, 5º - Barcelona 25 19 6 - - - 100
Serveis de comerç Electrònic:Serveis de comerç Electrònic:Serveis de comerç Electrònic:Serveis de comerç Electrònic:
* Agbar Global Market, S.A.
Passeig de Sant Joan, 39 08009 –
Barcelona 775 1.631 (350) 2.525 - 100 -
** Bitel Teleservicios Girona, 176
08037 Barcelona 20 - - - - - 68

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.
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Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.Porcentatge parti.
AGBARAGBARAGBARAGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat CapitalCapitalCapitalCapital
escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres

DividentsDividentsDividentsDividents
rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per
AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el

1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A.
Henao, 20 Enpla.
48009 – Bilbao 20 179 (199) - - - 50
** Cespa Inversiones Ambientales
Gran Vía de les Corts Catalanes, 657 1.000 - 2 - - - 50
** Cespa Gestión de Residuos, S.A.
(CESPA GR)
Gran Vía de les Corts Catalanes 657 1.900 234 357 - - - 50
*** Cespa GTR
Gran Vía Corts Catalanes, 657 Baixos
08010 Barcelona 139 961 1.159 - - - 50
*** Contén, S.A.
Pza. San Vicente, 1 – 48001 Bilbao 38 960 346 - - - 50
*** Contenedores Reus, S.A. (CORSA)
Camí Mas d’en Blasi, s/n.
Polígon Cadastral, 29
Partida Mas Calbó
Reus (Tarragona) 30 186 172 - - - 38
*** Eliminación de Residuos Clínicos
(ECOCLINIC)
Gran Via de les Corts Catalanes, 657,
Baixos – Barcelona 580 261 135

- - - 50

*** Secolén, S.A. (SECOLEN)
Prolongación de piedad s/nPolígono
Artana, nave 2 –Vila-real (Castellón) 50 253 240 - - - 50
** Residuos Industriales, S.A. (Resin)
Dr. Afonso Cordeiro, 742 s/n
4450 Matosinhos (Portugal) 581 16 - - - - 49
*** TQMA, S.L.
Calle 4 s/n Sector C
Zona Franca – Barcelona 100 13 39 - - - 53
* Cespa Ingenieria Urbana, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 657
Barcelona 1.010 5 (6) 459 22 50 -

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
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1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

*TRASA,Tratamiento de Residuos, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes 657
Barcelona

F

10 40 4 100 - 100 -
** Companhia Lusitana de Gestao
de Residuos, S.A. (CLUSA)
Av. 5 de Outubro, 293, 7º
Lisboa (Portugal) 8 (2) (3) 4 - 51 25
Assistència sanitària:Assistència sanitària:Assistència sanitària:Assistència sanitària:

* Compañía de Seguros Adeslas, S.A
(ADESLAS)
Príncipe de Vergara, 110 - Madrid

F

11.092 7.918 2.386 16.771 902 100 -
** Adeslas Dental, S.A.
(ADESLAS DENTAL)
Príncipe, 21 – Madrid

F

74 18 (5) - - - 100
** Igualatorio Colegial de Asisten
Médico – Quirúrgia, S.A. de Seguros
Linares Rivas, 9 15005 – A Coruña

F

351 1.541 282 - - - 99
** Granadda Salud, S.A.
Camino de Ronda, 96 – Granada

F
52 (1) 3 - - - 100

** Centro Médico de Zamora , S.A.
(C.M. ZAMORA)
Rda. San Torcuato, 15 – Zamora 54 37 8 - - - 81
Clínica Parque San Antonio, S.A.
(PARQUE SAN ANTONIO)
Avda. Pintor Sorolla, 2 – Málaga

F

301 208 81 - - - 97
*** Unidad de Radiología Cardio
Andaluza, S.A. (URCA)
Avda. Pintor Sorolla, 2 – Málaga 23 21 9 - - - 50
** Clínica Nuestra Señora de
América, S.A. (CLINSA)
Arturo Soria, 103 – Madrid

F
779 719 104 - - - 96

*** Cardioclinsa, S.A
Arturo Soria, 103 – Madrid 15 19 2 - - - 58

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
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1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

***  Tecnumed Clinsa, S.A.
Artruro Soria, 103 – Madrid 30 (11) 3 - - - 96
*** Centro de Radiología Clinsa, S.A
Arturo Soria, 103 – Madrid

F
60 17 13 - - - 96

** Unión Médica Gaditana
Calle Rochester, 1º 1ª - Cádiz 351 248 99 - - - 91
** Hospital de Salamanca
Calle Arco, 1-1ºA 37002 – Salamanca

F
832 650 (260) - - - 100

** Hospital Virgen del Mar Cristoba
Crta. Mamí, Km 1 s/n – Almería 35 439 117 - - - 98
**** Centro de medicina Nuclear
Vírgen del Mar, S.A.
Crta. Mamí, Km 1 s/n – Almería 10 (2) (3) - - - 73
** Sanatorio Nuestra Señora de la
Salud de Granada, S.A.
Avda Nuestra Señora de la Salud, s/
Granada

F

93 484 64 - - - 100
** Unión Médica Regional
Doctor Abelardo Mora, 7
Granada

F

25 68 1 - - - 100
** Casa de Reposo Sanatorio
Perpetuo Socorro S.A.
Plaza Dr. Gómez Ulla, 15 – Alicante 360 311 63 - - - 69
*** Hemodinámica, S.A,
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante 45 20 3 - - - 36
*** Núcleomedical, S.A,
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante 18 (8) (5) - - - 42
*** Tomografía axial
computerizada de Alicante, S.A.
Pl. Dr Gomez Ulla 15 – Alicante 78 72 15 - - - 36

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
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1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Igualatorio de Álava (Iquimesa)
Pza. Amarica, 3 Bajos– 01005 Vitoria 234 204 (22) - - - 100
*** Centro Médico Amarica
Pza. Amarica, 4 Bajos– 01005 Vitoria 10 39 (10) - - - 100
** Clínica Sta. Teresa de Castellón,
Hermanos Vilafaña, 2 42 (9) (25) - - - 93
** Imquicasa (Igualatorio Médico
Quirurgico Castellón, S.A.)
Poeta Guimerá, 5 – Castellón 350 81 19 - - - 98
** Tasamed (Infraes. y servicios de
Carretera de Corbera, Km. 1
46600 Alzira (Valencia) 58 (9) (2) - - - 51
** Alianza Médica Leridana
Bisbe Torres, 13 – 25002 Lleida 236 158 11 - - - 61
ITVITVITVITV

* Abgar ITV
Bergara, 3 Ático – 08002 Barcelona 1.200 5.516 181 8.123 - 100 -
** Control de I.T.V., S.A. (CISA)
Profesor Waksman, 4º 3ª izq. – Madr 556 3.498 (203) - - - 55
*** ISV Supervisión y Control Ltda
Avda Das Naçoes Unidas, 12551-17º
Cep:04578 – 903 – Sao Paulo – SP 1.783 1 328 - - - 55
*** Control ITV Ltda.
Quintas das Ravelas Lt, 17
PALHAIS 2830 Barreiro (Portugal) 83 322 11 - - - 55
*** Contmar
Reconquista 1048, 9º 1.003
Capital Fed.- Buenos Aires (Argenti 521 (182) 23 - - - 33
*** Control electrónico Vehicular
Reconquista 1048, 9º 1.003
Capital Fed.- Buenos Aires (Argenti 521 (201) 25 - - - 33

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
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1999199919991999 DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

*** CISA Andalucia
Polígono Industrial Juncaril
Parcelas 317 318 Peligros 18210 50 78 3 - - - 55
*** Control ITV Alicante
Polígono Industrial Pla de la Vajon
Alicante 300 (16) 49 - - - 32
** Seguretat Vehicular, S.A.
Passeig de San Joan, 39 – Barcelona 1.000 - 43 - - - 100
*** ECA ITV
Tuset, 32, 8ª planta
Barcelona 200 431 (36) - - - 51
** Iteuve, S.A.
Cami de la Budellera, 43002 – Tarra 200 (211) (9) - - 100 -
*** Iteuve Aragón, S.A.
Camino Aurín, s/n
22600 Sabiñánigo – Huesca 50 3 15 - - - 100
*** Iteuve Canarias, S.A.
Algarrobos Pol. Ind. Arinaga Parc
35119 – Agüimes 75 247 145 - - - 100
*** Iteuve Castilla, S.A.
Polígono Palancares, 4 16003- Cuen 51 41 20 - - - 100
*** Iteuve Euskadi, S.A.
Pol. Ugaldeguren I, 8 – 48170 Zamu 100 78 27 - - - 72
** Idiada Automotive Technology,
S.A. L’ Arbornar s/n
43710 Sta. Oliva (Tarragona) 250 - 63 - - - 80
Altres:Altres:Altres:Altres:

* Agbar Internacional, BV
Strawinskylaan, 3105
1077 ZX Amsterdam 3 - (5) 4 - 100 -

         46.203        13.667
Les societats del Grup indicades anteriorment no cotitzaven a la Borsa a 31 de desembre de 1999

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
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Societats Multigrup. Annex IISocietats Multigrup. Annex IISocietats Multigrup. Annex IISocietats Multigrup. Annex II

Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge pa.  AGBARPorcentatge pa.  AGBARPorcentatge pa.  AGBARPorcentatge pa.  AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres
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rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per
AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el

1999199919991999
DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

Aigua comercial:Aigua comercial:Aigua comercial:Aigua comercial:

** Labaqua, S.A (LABAQUA)
Alona, 33 – Alicante 115 265 116 - - - 56
I.T.V:I.T.V:I.T.V:I.T.V:
** Inversiones Finisterre, S.A
Fernando Macías, 35 – La Coruña 117 (227) 418 - - - 42
*** Huur 1999, S.L.
Fernando Macías, 35 – La Coruña 250 (180) 517 283 - - 37
**** V.T.V. Norte, S.A.
Reconquista, 1048
1003 Buenos Aires (Argentina) 347 (155) 61 - - - 25
**** V.T.V Oeste, S.A.
L.N. Alem 592 Piso 11
1003 Buenos Aires (Argetina) 347 (116) 50 - - - 12
Recaptació d’exaccions:Recaptació d’exaccions:Recaptació d’exaccions:Recaptació d’exaccions:
** Tribugest Catalunya AIE
Bonastruc de Porta, 31 – Girona 41 - (20) - - - 71
Asistència Sanitària:Asistència Sanitària:Asistència Sanitària:Asistència Sanitària:
**BV Adeslas Salud
Reconquista, 336 – Capital Federal
(Buenos Aires) Argentina 5.942 4.048 (1.051) - - - 50
*** Karl
Pte. Juan D. Perón, 1731 – Capital F.
(Buenos Aires) Argentina 1 454 13 - - - 50
*** Clínica Bazterrica
Juncal, 3002 – 1425 Buenos Aires 600 (615) 172 - - - 50
*** Cía. Euromédica de Salud (C.M.)
Pte. Juan D. Perón 1731- Capital
(Buenos Aires) Argentina 822 - (520) - - - 50
*** Clínica y Meternidad Sta. Isabel
Lautaro, 369 (1406)
Capital Federal (Rep. Argentina) 1 1.458 (246) - - - 50

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament en diferents nivells.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres
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1999199919991999
DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

Aigua potable i  sanejament:Aigua potable i  sanejament:Aigua potable i  sanejament:Aigua potable i  sanejament:

* Girona, S.A (GIRONA)
Ciutadans, 11
17004 Girona 200 119 32 105 5 31 -
** Aigües de Girona, Salt i Sarrià de
Ciutadans, 11 – 17004 Girona 100 11 17 - - - 25
* Mina Pública de Aguas de Terrassa
(MINA PÚBLICA)
Societat 26 – Terrassa (Barcelona) 694 1.746 203 528 21 31 -
** Revermina, S.L.U
Societat 26 – Terrassa (Barcelona) 740 90 22 - - - 31
** Serveis de l’Aigua, S.A (SERVAIGUA)
Carrer del Nord, 88 – 08221 Terrassa
(Barcelona) 10 54 7 - - - 31
** Aigües de Matadepera, S.A.
Avda, de las Arenas, 1
08230 Matadepera (Barcelona) 47 65 8 - - - 23
** Aigües de l’Alt Empordà, S.A
Lluis Companys, 43
Roses (Girona) 10 2 5 - - - 49
** Aguas de Aragón
San Miguel, 10 Zaragoza 20 10 1 - - - 50
** Empresa Municipal de Aguas y
Saneamientos de Murcia, S.A.
(EMUASA)
Plaza Circular, 9 – 30008 Murcia 1.013 691 482 - - - 49
** Empresa Municipal Mixta
D’Aigües de Tarragona,S.A. (EMATSA)

Dr. Zamenoff, 5 – Tarragona 60 263 67 - - - 40
** Aigües d’Osona, S.A.
Bisbe Morgadas, 46– Vic (Barcelona) 10 1 2 - - - 46

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament en diferents nivells.

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Conducció del Ter, S.L, (CONTER)
Bourg de Peage, 89
Sant Feliu de Guíxols (Girona) 3 1 3 - - - 48
** Aigües de Cullera, S.A.
Carrer de Vall, 23 – 46500 Cullera
(Valencia) 315 12 32 - - - 48
** Empresa Mixta d’Aigües de l’Hor
Placeta de l’Era, 12 – Torrent 300 2 28 - - - 49
** Teidagua, S.A. (TEIDAGUA)
San Agustin, 8
La Laguna (Sta Cruz de Tenerife) 687 68 35 - - - 50
** Aguas Municipalizadas de Abas-
tecimeinto y Saneamiento de Gra-
nada, S.A. (EMASAGRA)
Molinos, 58-60 – Granada 442 88 415 - - - 25
* Aguas Argentinas, S.A.
Reconquista, 832 piso 10
Buenos Aires – Argentina 26.320 18.573 9.695 14.185 812 25 -
* Companyia d’Aigües Sabadell S.A.
(CASSA)
Concepció 20 – Sabadell (Barcelona) 1.256 1.507 249 145 9 8 -
* Tecnología i Servicios del Medio
Ambiente, S.A (TECNOAMBIENTE)
Avda. Suero de Quiñones, 17 – León 10 (13) (1) - - - 45
*** ASTOSAM
Lorna de los Riscos, 4
29620 – Torremolinos (Málaga) 390 98 76 - - - 50
*** E.M. de Telde
Matías Zurita, 12 35200- Gran Canar 1.168 (32) (75) - - - 45

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament en diferents nivells.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III
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1999199919991999
DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Aguas del Arco Mediterráneo
Caballero de Rodas 22 – Torrevieja 300 - 153 - - - 74
** Aguas de Lorca
Principe Alonso, 2
30800 – Lorca 500 (4) 28 - - - 49
** Aguas de Cieza
Pza. España, 14
30530 Cieza (Murcia) 250 (34) (/) - - - 26
*** Aguas Vega Sierra Elvira, S.A.
Cuba, s/n Edificio 3 Coronas 750 - (59) - - - 25
** Aguas Provinciales Santa Fe, S.A.
9 de Julio, 2824, piso 1º
3000 Santa Fe (Argentina) 9.904 764 315 1.315 - 11 8
* Aguas Cordobesas, S.A.
Rivadavia, 126 5000 Córdoba
Prov. De Córdoba (Argentina) 4.952 102 782 704 - 15 -
* Metroagua, S.A E.S.P.
Calle, 15 Nº 2-16 Santa Marta
Depart. Magdalena (Colombia) 1.016 (333) (126) 279 - 22 -
* Aguas de Cartagena, S.A., E.S.P
Carrera 10B 24-02 Avda del Arsenal
Barrio de Getsemaní
Cartagena de Indias (Colombia) 1.396 650 350 508 89 46 -
* Interamericana de Aguas y Servici
E.S.P. (INASA)
Calle 63 B, Carretera 36
El Recreo 5339 – Barranquilla (Colo 710 1.271 (37) 547 46 20 -
* Sociedad de Acueducto, Alcanta -
rillado y Aseo de Barranquilla, E.S.P
Calle 63 B, Carretera 36
El Recreo 5339 – Barranquilla (Colo 2.665 980 311 - - - 13

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament en diferents nivells.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III
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DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Aguas Quinta, S.A.
Avda. El Bosque Norte 0177, Of. 702
Santiago de Chile (Chile) 1.866 1.371 170 - - - 49
***Inversiones Aguas
Metropolitanas
Huérfanos, 835 Piso 18
Santiago de Chile 175.703 1.406 (944)

- - -
31

**** Empresa Metropolitana Obras
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile 122.160 2.140 4.071 - - - 16
** Depuradores d’Osona
Hist. Ramón d’Abadal i Vinyals, 5
Vic (Barcelona) 35 5 19 - - - 25
** Empresa Mixta de Aguas Resi-
duales de Alicante, S.A (EMARASA)
Alona, 31,33 Alicante 327 46 106 - - - 50
** Drenatges Urbans del Besós, S.L.
Camí Ral, s/n- 08400 Granollers 50 - 1 - - - 50
* Clavegueram de Barcelona, S.A
Hacer, 16 5º
08038 Barcelona 600 35 36 360 16 60 -
Manteniment:Manteniment:Manteniment:Manteniment:

** Hidroplant, S.A. (HIDROPLANT)
Muntaner, 555-559, B, Entlo. 2ª
Barcelona 30 (1) 7 - - - 30
Assistència sanitàriaAssistència sanitàriaAssistència sanitàriaAssistència sanitària

** Salamanca Análisis Clínicos, S.A.
Pozo Hilera, 6 37002 Salamanca 13 61 20 - - - 20
** Sanatorio Médico Quirúrgico
Cristo Rey, S.A.
Paseo de la Estación, 40 – Jaén 17 194 47 - - - 38

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament en diferents nivells.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III
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Milions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetesMilions de pessetes Porcentatge pa.  AGBARPorcentatge pa.  AGBARPorcentatge pa.  AGBARPorcentatge pa.  AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escrip-escrip-escrip-escrip-
turatturatturatturat

ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats
Valor netValor netValor netValor net
en llibresen llibresen llibresen llibres

DividentsDividentsDividentsDividents
rebuts perrebuts perrebuts perrebuts per
AGBAR elAGBAR elAGBAR elAGBAR el

1999199919991999
DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Clínica Misericordia
Avda. Lidón, s/n- 12003 Castellón 12 339 35 - - - 33
** Imperio – Adeslas
Av. Alexandre Herculano, 53 Lisboa 1.245 - - - - - 40
Residuos Sólidos:Residuos Sólidos:Residuos Sólidos:Residuos Sólidos:

** Sociedad Gallega de Residuos
Industriales , S.A.
Parque Empresarial de Somozas
La Coruña 36 34 119 - - - 25
** Recogida de Residuos d’Osona,
Historiador Ramón d’Abadal ide
Edifici del Sucre Pis3.08520 Vic –BCN 40 1 (20) - - - 23

18.676 998

A 31 de desembre de 1999, l’única societat associada que cotiza en Borsa és AIGÜES DE SABADELL.
La menor de les cotitzacions entre la del últim día i la mitjana de l’últim trimestre de l’exercici 1999 va ser de 170%
per AIGÜES DE SABADELL.

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament en diferents nivells.

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III
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A C T I UA C T I UA C T I UA C T I U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

INMOBILITZAT:INMOBILITZAT:INMOBILITZAT:INMOBILITZAT: 1.237.0811.237.0811.237.0811.237.081 916.213916.213916.213916.213

InmobInmobInmobInmob

Conces

Fons d

Aplica

Amort

InmobInmobInmobInmob

Terren

Instal·l

Altres 

Acomp

Altre i

Amort

ImmobImmobImmobImmob

Partici

Paticip

Carter

Altres 

Dipòsi

Provisi

DESPEDESPEDESPEDESPE

ACTIUACTIUACTIUACTIU

ExistènExistènExistènExistèn

(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços de

situació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IV
ilitzacions inmaterialsilitzacions inmaterialsilitzacions inmaterialsilitzacions inmaterials 23.28323.28323.28323.283 22.46022.46022.46022.460

sions, patents, llicències, marques i similars 20.945 20.657

e comerç de fusió 53.310 53.310

cions informàtiques 15.614 12.297

itzacions (66.586) (63.804)

ilitzacions materialsilitzacions materialsilitzacions materialsilitzacions materials 427.957427.957427.957427.957 421.965421.965421.965421.965

ys i construccions 127.312 121.735

acions tècniques i maquinària 545.004 531.331

instal·lacions, utillatge i mobiliari 36.716 34.636

tes i immobilitzacions materials en curs 19.984 11.654

mmobilizat 8.877 8.294

itzacions (309.936) (285.685)

ilitzacions financeresilitzacions financeresilitzacions financeresilitzacions financeres 785.841785.841785.841785.841 471.788471.788471.788471.788

pacions en empreses del grup 657.555 367.735

acions en empreses associades 114.174 104.954

a de valors a llarg termini 24.870 24.864

crèdits 3.522 968

ts i fiances constituïts a llarg termini 6.347 5.499

ons (20.627) (32.232)

SES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISSES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISSES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISSES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 1.2441.2441.2441.244 258258258258

 CIRCULANT: CIRCULANT: CIRCULANT: CIRCULANT: 240.447240.447240.447240.447 76.55776.55776.55776.557

ciesciesciescies 5.6135.6135.6135.613 3.0953.0953.0953.095

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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A  C  T  I  UA  C  T  I  UA  C  T  I  UA  C  T  I  U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

Primeres matèries i altres aprovisionaments 919 992

Productes en curs i semiacabats 4.616 2.019

Subproductes, residus, i material recuperat 78 84

DeutorsDeutorsDeutorsDeutors 60.73260.73260.73260.732 55.02355.02355.02355.023

Clients per vendes i prestacions de serveis 36.732 35.369

Empreses del Grup, deutors 2.687 2.116

Empreses associades, deutors 601 451

Deutors diversos 6.136 9.406

Personal 54 48

Administracions Públiques 15.386 8.270

Provisions (637) (637)

Inversions financieres temporalsInversions financieres temporalsInversions financieres temporalsInversions financieres temporals 158.235158.235158.235158.235 17.62817.62817.62817.628

Crédits a empreses del Grup 0 14.557

Cartera de valors a curt termini 157.676 619

Altres crédits 463 2.452

Dipòsits i Finances a curt termini 96 0

Accions pròpies a curt terminiAccions pròpies a curt terminiAccions pròpies a curt terminiAccions pròpies a curt termini 8.6798.6798.6798.679 0000

Provisions (325) 0

TresoreriaTresoreriaTresoreriaTresoreria 7.5137.5137.5137.513 811811811811

TOTAL ACTIUTOTAL ACTIUTOTAL ACTIUTOTAL ACTIU 1.478.7721.478.7721.478.7721.478.772 993.028993.028993.028993.028

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços de

situació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IV
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P  A  S  S  I  UP  A  S  S  I  UP  A  S  S  I  UP  A  S  S  I  U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

FONDS PRÒPIS:FONDS PRÒPIS:FONDS PRÒPIS:FONDS PRÒPIS: 695.569695.569695.569695.569 675.369675.369675.369675.369

Capital subscritCapital subscritCapital subscritCapital subscrit 138.419138.419138.419138.419 137.289137.289137.289137.289

Prima d’emissióPrima d’emissióPrima d’emissióPrima d’emissió 159.911159.911159.911159.911 159.911159.911159.911159.911

Reserves de revaloracióReserves de revaloracióReserves de revaloracióReserves de revaloració 128.064128.064128.064128.064 128.064128.064128.064128.064

ReservesReservesReservesReserves 235.380235.380235.380235.380 214.231214.231214.231214.231

Reserva Legal 27.460 27.190

Reserva adquisició accions pròpies 8.679 -

Altres reserves 199.013 187.041

Diferències per ajust del capital a euros 228 -

Benefici de l’exerciciBenefici de l’exerciciBenefici de l’exerciciBenefici de l’exercici 50.19750.19750.19750.197 49.46949.46949.46949.469

Dividend a compte lliurat en l’exerciciDividend a compte lliurat en l’exerciciDividend a compte lliurat en l’exerciciDividend a compte lliurat en l’exercici (16.402)(16.402)(16.402)(16.402) (13.595)(13.595)(13.595)(13.595)

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISINGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISINGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISINGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 1.6651.6651.6651.665 ----

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESESPROVISIONS PER A RISCOS I DESPESESPROVISIONS PER A RISCOS I DESPESESPROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 44.04844.04844.04844.048 41.30241.30241.30241.302

Provisions per a pensions i obligacions similars 14.773 17.754

Altres provisions 29.275 23.548

CREDITORS A LLARG TERMINI:CREDITORS A LLARG TERMINI:CREDITORS A LLARG TERMINI:CREDITORS A LLARG TERMINI: 567.175567.175567.175567.175 161.756161.756161.756161.756

Deutes amb  entitats de crèditDeutes amb  entitats de crèditDeutes amb  entitats de crèditDeutes amb  entitats de crèdit 178.068178.068178.068178.068 120.004120.004120.004120.004

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 178.068 120.004

Deutes amb  empreses Grup i  associadesDeutes amb  empreses Grup i  associadesDeutes amb  empreses Grup i  associadesDeutes amb  empreses Grup i  associades 348.575348.575348.575348.575 ----

Altres creditorsAltres creditorsAltres creditorsAltres creditors 25.41725.41725.41725.417 26.04226.04226.04226.042

Altres deutes 11.035 12.207

Finances i dipòsits rebuts a llarg termini 7.224 6.202

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços de

situació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IV
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Creditors operacions tràfic a l/t 7.158 7.633

Desemborsaments pendents sobre accions no exigitsDesemborsaments pendents sobre accions no exigitsDesemborsaments pendents sobre accions no exigitsDesemborsaments pendents sobre accions no exigits 15.11515.11515.11515.115 15.71015.71015.71015.710

D’empreses del Grup 13.637 13.637

D’empreses associades 1.478 7.633

CREDITORS A CURT TERMINICREDITORS A CURT TERMINICREDITORS A CURT TERMINICREDITORS A CURT TERMINI 170.315170.315170.315170.315 114.601114.601114.601114.601

Deutes amb  entitats de crèditDeutes amb  entitats de crèditDeutes amb  entitats de crèditDeutes amb  entitats de crèdit 62.73962.73962.73962.739 16.06516.06516.06516.065

Préstecs i altres deutes 60.233 15.608

Deutes per interessos 2.506 457

Deutes amb empreses del Grup i associadesDeutes amb empreses del Grup i associadesDeutes amb empreses del Grup i associadesDeutes amb empreses del Grup i associades 18.71018.71018.71018.710 19.34119.34119.34119.341

Deutes amb empreses del Grup 18.674 19.341

Deutes amb empreses associades 36 36

Creditors comercialsCreditors comercialsCreditors comercialsCreditors comercials 35.67635.67635.67635.676 30.64530.64530.64530.645

Acomptes rebuts per comandes 3.029 2.482

Deutes per compres o prestacions de serveis 32.647 28.163

Altres deutes no comercialsAltres deutes no comercialsAltres deutes no comercialsAltres deutes no comercials 52.04852.04852.04852.048 48.12948.12948.12948.129

Administracions Públiques 33.567 33.116

Remuneracions pendents de pagament 1.100 619

Altres deutes 17.375 14.388

Fiances i depòsits rebuts a c/t 6 6

Provisions per operacions de tràficProvisions per operacions de tràficProvisions per operacions de tràficProvisions per operacions de tràfic 1.1421.1421.1421.142 421421421421

TOTAL PASSIUTOTAL PASSIUTOTAL PASSIUTOTAL PASSIU 1.478.7721.478.7721.478.7721.478.772 993.028993.028993.028993.028

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Balanços de

situació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IVsituació a 31 de desembre de 1999 i 1998. Annex IV
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DESPESES:DESPESES:DESPESES:DESPESES:

AprovAproviAprovAprovi

Consum

consum

Altres 

DespeDespeDespeDespes

Sous, s

Càrreg

DotaciDotaciDotaciDotaci

VariacVariacVariacVariac

Variac

Altres Altres Altres Altres 

Serveis

Tributs

Altres 

Total dTotal dTotal dTotal d

BenefiBenefiBenefiBenefi

Despes

Per de

Per de

(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes de
pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats el
31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V
isionamentssionamentsisionamentssionaments 54.51254.51254.51254.512 47.10147.10147.10147.101

 de primeres matèries i altres matèries

ibles 32.803 27.616

despeses externes 21.709 19.485

ses de personalses de personalses de personales de personal 58.49058.49058.49058.490 57.16257.16257.16257.162

alaris i assimilats 38.723 38.266

ues socials 19.767 18.896

ons per a amortitzacions d’immobilitzatons per a amortitzacions d’immobilitzatons per a amortitzacions d’immobilitzatons per a amortitzacions d’immobilitzat 29.85229.85229.85229.852 28.65628.65628.65628.656

ió de les provisions de tràfició de les provisions de tràfició de les provisions de tràfició de les provisions de tràfic 920920920920 842842842842

ió d’altres provisions de tràfic 920 842

despeses de gestió d’exploraciódespeses de gestió d’exploraciódespeses de gestió d’exploraciódespeses de gestió d’exploració 56.50756.50756.50756.507 52.23452.23452.23452.234

 exteriors 51.819 49.415

3.744 1.328

despeses de gestió corrent 944 1.491

espeses d’exploracióespeses d’exploracióespeses d’exploracióespeses d’exploració 200.281200.281200.281200.281 185.995185.995185.995185.995

ci d’exploracióci d’exploracióci d’exploracióci d’exploració 24.41924.41924.41924.419 22.42422.42422.42422.424

es financeres i despeses assimilades 11.353 2.494

utes amb empreses del Grup 2.260 559

utes amb tercers i despeses assimilades 9.093 1.935

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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Diferències negatives de canviDiferències negatives de canviDiferències negatives de canviDiferències negatives de canvi 9.1299.1299.1299.129 811811811811

Total dTotal dTotal dTotal d

ResultResultaResultResulta

BenefiBenefiBenefiBenefi

VariacVariacVariacVariac

materimaterimaterimateri

PèrduaPèrduaPèrduaPèrdua

materimaterimaterimateri

PèrduaPèrduaPèrduaPèrdua

obligaobligaobligaobliga

DespeDespeDespeDespe

Total dTotal dTotal dTotal d

ResultResultaResultResulta

BenefiBenefiBenefiBenefi

ImpostImpostImpostImpost

BENEFBENEFBENEFBENEF

(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)(Milers d’Euros)

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes de
pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats el
31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V
espeses financeresespeses financeresespeses financeresespeses financeres 20.48220.48220.48220.482 3.3053.3053.3053.305

ats financers positiusts financers positiusats financers positiusts financers positius 14.08214.08214.08214.082 25.38125.38125.38125.381

ci de les activitats ordinàriesci de les activitats ordinàriesci de les activitats ordinàriesci de les activitats ordinàries 38.50138.50138.50138.501 47.80547.80547.80547.805

ió de les provisions d’ immobilizatió de les provisions d’ immobilizatió de les provisions d’ immobilizatió de les provisions d’ immobilizat

al i cartera de controlal i cartera de controlal i cartera de controlal i cartera de control 234234234234 8.1208.1208.1208.120

s procedents de l’immobilizat immaterials procedents de l’immobilizat immaterials procedents de l’immobilizat immaterials procedents de l’immobilizat immaterial

al i cartera de controlal i cartera de controlal i cartera de controlal i cartera de control 2.0802.0802.0802.080 1.2201.2201.2201.220

s per operacions amb accions is per operacions amb accions is per operacions amb accions is per operacions amb accions i

cions pròpiascions pròpiascions pròpiascions pròpias 1.0341.0341.0341.034 992992992992

ses  extraordinàriesses  extraordinàriesses  extraordinàriesses  extraordinàries 7.7597.7597.7597.759 8.4868.4868.4868.486

espeses  extraordinàriesespeses  extraordinàriesespeses  extraordinàriesespeses  extraordinàries 11.10711.10711.10711.107 18.81818.81818.81818.818

ats extraordinaris positiusts extraordinaris positiusats extraordinaris positiusts extraordinaris positius 3.3243.3243.3243.324 7.8977.8977.8977.897

ci abans d’impostosci abans d’impostosci abans d’impostosci abans d’impostos 41.82541.82541.82541.825 55.70255.70255.70255.702

 sobre Sociedats sobre Sociedats sobre Sociedats sobre Sociedats (8.372)(8.372)(8.372)(8.372) 6.2336.2336.2336.233

ICI DE L’EXERCICIICI DE L’EXERCICIICI DE L’EXERCICIICI DE L’EXERCICI 50.19750.19750.19750.197 49.46949.46949.46949.469

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:

Import net de la xifra de negocisImport net de la xifra de negocisImport net de la xifra de negocisImport net de la xifra de negocis 176.277176.277176.277176.277 171.222171.222171.222171.222

Vendes 163.764 163.583

Prestacions de serveis 12.513 7.639

Augment d’exis. de pro. acabats i  en curs de fabricacióAugment d’exis. de pro. acabats i  en curs de fabricacióAugment d’exis. de pro. acabats i  en curs de fabricacióAugment d’exis. de pro. acabats i  en curs de fabricació 2.5902.5902.5902.590 288288288288

Treballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilizatTreballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilizatTreballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilizatTreballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilizat 37.08237.08237.08237.082 30.73630.73630.73630.736

Altres ingressos d’explotació 8.751 6.173

Ingressos accesoris i altres de gestió corrent 8.751 6.173

Total ingressos d’exploracióTotal ingressos d’exploracióTotal ingressos d’exploracióTotal ingressos d’exploració 224.700224.700224.700224.700 208.419208.419208.419208.419

Ingressos de participacions en capitalIngressos de participacions en capitalIngressos de participacions en capitalIngressos de participacions en capital 33.51933.51933.51933.519 26.93826.93826.93826.938

En empreses del Grup 24.503 16.901

En empreses associades 6.221 7.254

En empreses fora del Grup 2.795 2.783

Ingressos d’altres val. nego. i de crèdits de l’ac. Immobili.Ingressos d’altres val. nego. i de crèdits de l’ac. Immobili.Ingressos d’altres val. nego. i de crèdits de l’ac. Immobili.Ingressos d’altres val. nego. i de crèdits de l’ac. Immobili. 54545454 66666666

D’empreses fora del Grup 54 66

Altres interessos i ingressos assimilatsAltres interessos i ingressos assimilatsAltres interessos i ingressos assimilatsAltres interessos i ingressos assimilats 877877877877 847847847847

D’empreses fora del Grup 697 553

Altres interessos 78 204

Beneficis en inversions financeres 102 90

Diferències positives de canviDiferències positives de canviDiferències positives de canviDiferències positives de canvi 114114114114 835835835835

Total ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financers 34.56434.56434.56434.564 28.68628.68628.68628.686

Beneficis  en ali. d’immo. im. , ma. i cartera de controlBeneficis  en ali. d’immo. im. , ma. i cartera de controlBeneficis  en ali. d’immo. im. , ma. i cartera de controlBeneficis  en ali. d’immo. im. , ma. i cartera de control 13.37313.37313.37313.373 22.88722.88722.88722.887

Beneficis per operacions amb acc. i obli. pròpiesBeneficis per operacions amb acc. i obli. pròpiesBeneficis per operacions amb acc. i obli. pròpiesBeneficis per operacions amb acc. i obli. pròpies 391391391391 1.2921.2921.2921.292

Ingressos extraordinarisIngressos extraordinarisIngressos extraordinarisIngressos extraordinaris 667667667667 2.5362.5362.5362.536

TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARISTOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARISTOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARISTOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS 14.43114.43114.43114.431 26.71526.71526.71526.715

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes deSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. Comptes de
pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats elpèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats el
31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V31 de desembre de 1999 i 1998.  Annex V
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financeres i diferències de canvi deri el finançament dels

plans d'inversió realitzats per la S al llarg dels últims

anys.

El resultat net de 1999 és de 8.352 s de pessetes (50,2

milions d'euros), la qual cosa representa un increment de

l'1,47% sobre l'exercici 1998.

L'exercici 1999 va superar en un 166% el volum d'inversions

realitzat el 1998. Va continuar la tendència de fort creixement

experimentat últimament, en què es van assolir 93.565 milions

de pessetes (562,3 milions d'euros), dels quals 5.617 milions de

pessetes (33,7 milions d'euros) corresponen a immobilitzacions

materials, 600 milions de pessetes (3,6 milions d'euros) a

immobilitzacions immaterials i 87.348 milions de pessetes

(524,9 milions d'euros) a inversions financeres, dels quals

76.360 milions de pessetes (458,9 milions d'euros) corresponen

a inversions realitzades en l'exterior.

Del total de 87.348 milions de pessetes (524,9 milions d'euros)

d'inversions financeres, destaquen l'augment de capital

d'AGBAR CHILE, S.A. (44.228 milions de pessetes - 265,8 milions

SOCIETAT GENERAL D´AIGÜES DE BARCELONA, S.A.SOCIETAT GENERAL D´AIGÜES DE BARCELONA, S.A.SOCIETAT GENERAL D´AIGÜES DE BARCELONA, S.A.SOCIETAT GENERAL D´AIGÜES DE BARCELONA, S.A.

L'import net de la xifra de negocis assoleix els 29.330 milions

de pessetes (176,3 milions d'euros), la qual cosa significa un

augment del 2,95% respecte a l'exercici 1998, degut

fonamentalment a l'increment experimentat en altres línies

tivitat vinculades amb la prestació de serveis derivades del

envolupament tant a nivell nacional com internacional.

olum d'aigua facturada durant 1999 ha assolit els 194,6

3, que representa una disminució de l'1,05% respecte al

urat el 1998. 

enefici d'explotació (EBIT) ha experimentat un increment

8,89% respecte a l'assolit l'exercici anterior, i assoleix els

3 milions de pessetes (24,4 milions d'euros).

resultat d'activitats ordinàries és de 6.406 milions de

setes (38,5 milions d'euros), un 19,46% inferior a l'obtingut

998, com a conseqüència de l’augment de les despeses

Informe de gestió de l’exercici 1999
d'ac

des

El v

Hm

fact

El b

del 

4.06

El 

pes

el 1
vades d

ocietat 

 milion
Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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d'increment de l'endeutament net ompanyia i 26.123

milions de pessetes (157 milions d amb l'aportació de

socis externs en la inversió d'EMOS.

Els recursos propis de la Societat a desembre de 1999,

després de repartir un dividend te del resultat de

l'exercici 1999 de 20 pessetes brutes per acció (0,12020242), per

import de 2.729 milions de pessetes (16,4 milions d'euros), són

de 115.733 milions de pessetes (695,5 milions d'euros), amb la

ros), la inversió en la constitució d'Inversio-nes Aguas del

n Santiago, S.A. (28.744 milions de pessetes - 172,7 milions

ros), el pagament addicional per l'adquisició fins al 25%

guas Argentinas, S.A. (3.254 milions de pessetes - 19,6

ons d'euros), l'augment fins al 100% de la participació en

dein, que passa a redenominar-se AGBAR ITV (2.275

ons de pessetes- 13,7 milions d'euros), i l'augment de

ital amb increment de participació fins al 53,68%

teragua (963 milions de pessetes- 5,8 milions d'euros).

Informe de gestió de l’exercici 1999Informe de gestió de l’exercici 1999Informe de gestió de l’exercici 1999Informe de gestió de l’exercici 1999
d'eu

Gra

d'eu

d'A

mili

Con

mili

cap

d'In
qual cosa el grau de cobertura de

56,22%.

La ràtio d'endeutament net, una v

complementari de 20 pessetes brute

situarà en el 38,85%, i disposarà

recórrer a l'endeutament com a p

futures inversions.

Les agències de Rating Mood's S

Creditwire varen atorgar en data de

Les operacions d'ampliació de capital en Agbar Chile, S.A. i la

constitució d'Inversiones Aguas del Gran Santiago han tingut

com a finalitat l'adquisició del 51,2% de l'Empresa Metropoli-

tana de Obras Sanitarias (EMOS), concessionària per temps

il·limitat dels serveis del cicle integral de l'aigua de Santiago de

Xile, on AGBAR és l'operador.

Aquestes inversions han estat finançades en 13.006 milions de

pessetes (78,2 milions d'euros) amb els recursos generats per la

Societat, en 50.915 milions de pessetes (308,6  milions  d'euros)
de la C

'euros) 

 31 de 

a comp
 l'immobilitzat net és del

egada repartit el dividend

s per acció (0,12020242), es

 de suficient marge per

art de finançament de les

ervice i Standard &Poor's

 maig de 1999 la qualifica-

Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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creditícia a llar

tra Societat.

el marc de les c

ccionistes, la S

 les preceptiv

ons, de les qua

 a 31 de desem

ietat 574.591 

capital social.

El volum previs

infraestructures i e

previst per la Soci

5.825 milions de p

les inversions reali

considerant les opo

els diferents sector

Informe de gestió de l’exercici 1999Informe de gestió de l’exercici 1999Informe de gestió de l’exercici 1999Informe de gestió de l’exercici 1999
potenciar la seva expansió internacional, s'han previst

inversions financeres de l'ordre de 15.000 milions de pessetes

(90,2 milions d'euros).

El Consell d'Administració de la Societat, ateses les

consideracions generals 2 i 3 del Codi de Bon Govern elaborat

per la "Comissió Especial per a l'estudi d'un Codi Ètic dels

Consells d'Administració de les Societats", no ha elaborat de

moment Reglament Intern del Consell que reculli les

recomanacions contingudes en l'esmentat Codi, ja que tretze

dels quinze membres del Consell han estat proposats per

accionistes propietaris del 60,95% del capital social.

g termini A a 3 i AA- respectivament a la

ondicions autoritzades per la Junta General

ocietat va adquirir durant l'exercici 1999,

es comunicacions a la CNMV, 4.129.649

ls n'han estat venudes 3.555.058, per la qual

bre de 1999 hi havia en autocartera de la

accions, representatives d'un 0,41% del

t d'inversions materials destinades a

quipaments dedicats al proveïment d'aigua i

etat, per a l'exercici 2000, és de l'ordre de

essetes (35 milions d'euros) import similar a

tzades en l'exercici 1998. Addicionalment, i
ció 

nos

En 

d'A

amb

acci

cosa

Soc
rtunitats de consolidar la seva presència en

s d'activitat on el Grup està present i
Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999Comptes anuals 1999
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Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999

Grup Agbar

me d’auditoria

ços de situació consolidats a 31 de

mbre de 1999 i 1998

ptes de pèrduas i guanys consolidats a

 desembre de 1999 i 1998

òria correspondent a l’exercici 1999

os I, II, IV, i V

me de gestión consolidat.

 Agbar.
188188188188 Infor
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Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats Participades

Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998

A C T I UA C T I UA C T I UA C T I U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

Les notes 1 a 2

de 1999. S’Incl

f ta-eur

(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)
ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITSACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITSACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITSACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS 11111111 55555555

IMMOBILITZAT:IMMOBILITZAT:IMMOBILITZAT:IMMOBILITZAT:

Despeses d’establiment 2.370 1.453

Immobilitzacions immaterials (Nota 6) 46.366 42.325

Immobilitzacions materials (Nota 7) 147.858 137.222

Immobilitzacions financieres (Nota 8) 136.166 43.139

Deutors per operacions de tràfic a llarg termini 5.214 2.143

Total immobilitzatTotal immobilitzatTotal immobilitzatTotal immobilitzat 337.974337.974337.974337.974 226.282226.282226.282226.282

FONS DE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓ (Nota 5)FONS DE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓ (Nota 5)FONS DE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓ (Nota 5)FONS DE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓ (Nota 5) 24.98924.98924.98924.989 29.90529.90529.90529.905

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISDESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISDESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISDESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 3.7163.7163.7163.716 904904904904

ACTIU CIRCULANT:ACTIU CIRCULANT:ACTIU CIRCULANT:ACTIU CIRCULANT:

Existències (Nota 9) 5.265 5.315

Deutors (Nota 10) 101.533 87.895

Inversions financeres temporals (Nota 8) 41.445 14.618

Accions pròpies a curt termini (Nota 8) 1.390 -

Tresoreria 8.410 6.780

Ajustos per periodificació 1.498 1.045

Total actiu circulantTotal actiu circulantTotal actiu circulantTotal actiu circulant 159.541159.541159.541159.541 115.653115.653115.653115.653

TOTAL ACTIUTOTAL ACTIUTOTAL ACTIUTOTAL ACTIU 536.231536.231536.231536.231 372.799372.799372.799372.799

1 i els Annexos I, II i III descrits en la Memòria fomen part integrant del balanç de situació consolidat a 31 de desembre

ou el balanç de situació dels exercicis 1998 i 1999 expressats en milers d’euros com a annex IV aplicant el tipus de canvi

o.

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
ix pesse
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P A S S I UP A S S I UP A S S I UP A S S I U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9  8 8 8 8

FONS PROPIS (Nota 11)FONS PROPIS (Nota 11)FONS PROPIS (Nota 11)FONS PROPIS (Nota 11)

Capital subcrit 23.031 .843

P

R

A

R

i

R

B

d

D

TTTT

IINIIN

IINII

PPPP

P

s

A

F

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats Participades

Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998
rima d’emisió 26.607 26.607

eserves de revaloració 21.308 21.308

ltres reserves de la societat dominant 39.164 35.645

eserves en societats consolidades per

ntegració global i proporcional 15.437 10.074

eserves de societats posades en equivalència 3.630 497

enefici de l’exercici atribuït a la societat

ominant 16.828 13.446

ividend a compte lliurat en l’exercici (2.729) (2.262)

otal fons propisotal fons propisotal fons propisotal fons propis 146.394146.394146.394146.394 131.426131.426131.426131.426

NTERESSOS DE SOCIS EXTERNS (Nota 12)TERESSOS DE SOCIS EXTERNS (Nota 12)NTERESSOS DE SOCIS EXTERNS (Nota 12)TERESSOS DE SOCIS EXTERNS (Nota 12) 48.24548.24548.24548.245 20.70820.70820.70820.708

NGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISNGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISNGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 3.0853.0853.0853.085 2.2402.2402.2402.240

ROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES:ROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES:ROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES:ROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES:

rovisions per a pensions i obligacions

imilares (Nota 13) 4.691 5.227

ltres provisions (Nota 14) 14..355 11..351

ons de reversió (Nota 7) 3.914 3.175

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
1 9 91 9 91 9 91 9 9

22
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P A S S I UP A S S I UP A S S I UP A S S I U 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9  8 8 8 8

Total provisions per a riscos i despeses 22.960 .753

CREDITORS A LLARG TERMINI:CREDITORS A LLARG TERMINI:CREDITORS A LLARG TERMINI:CREDITORS A LLARG TERMINI:

E

n

D

A

D

TTTT

CCCC

D

D

C

A

P

A

T

TTTT

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i Societats Participades

Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 1999 i 1998
missions d’obligacions i altres valors

egociables (Nota 15) 83.193 -

eutes amb entitats de crèdit (Nota 16) 78.192 77.065

ltres creditors 6.848 7.380

esemborsaments pendents sobre accions no exigits 247 345

otal creditors a llarg terminiotal creditors a llarg terminiotal creditors a llarg terminiotal creditors a llarg termini 168.480168.480168.480168.480 84.79084.79084.79084.790

REDITORS A CURT TERMINI:REDITORS A CURT TERMINI:REDITORS A CURT TERMINI:REDITORS A CURT TERMINI:

eutes amb entitats de crèdit (Nota 16) 54..984 29.519

eutes amb empreses posades en equivalència 1.001 645

reditors comercials 59.450 53..915

ltres deutes no comercials 29.777 28.144

rovisions per a operacions de tràfic 451 673

justos per periodificació 1.404 986

otal creditors a curt termini 147.067 113.882

OTAL PASSIUOTAL PASSIUOTAL PASSIUOTAL PASSIU 536.231536.231536.231536.231 372.799372.799372.799372.799

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
1 9 91 9 91 9 91 9 9

19
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Societat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats Participades
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998

D E U R ED E U R ED E U R ED E U R E 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9  8 8 8 8

DESPESES:DESPESES:DESPESES:DESPESES:

Consums i altres despeses externs (Nota 19) 118.670 .544

D

D

D

V

A

TTTT

BBBB

D

P

V

D

TTTT

A

c

BBBB

P

in

(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)
espeses de personal (Nota 19) 93.632 75.314

otacions per a amortitzacions d’immobilitzat 17.869 14.819

otació al fons de reversió 690 670

ariació de les provisions de tràfic 1.350 1.870

ltres despeses d’exploració 44.254 37.056

otal despeses d’exploracióotal despeses d’exploracióotal despeses d’exploracióotal despeses d’exploració 276.465276.465276.465276.465 234.273234.273234.273234.273

enefici d’exploracióenefici d’exploracióenefici d’exploracióenefici d’exploració 25.66225.66225.66225.662 19.61519.61519.61519.615

espeses financeres 6.956 5.020

èrdues d’inversions financeres temporals 17 21

ariació de les provisions d’inversions financeres (87) 16

iferències negatives de canvi 1.973 190

otal despeses financeresotal despeses financeresotal despeses financeresotal despeses financeres 8.8598.8598.8598.859 5.2475.2475.2475.247

mortització del fons de comerç de

onsolidació (Nota 5) 2.365 2.357

enefici de les activitats ordinàriesenefici de les activitats ordinàriesenefici de les activitats ordinàriesenefici de les activitats ordinàries 22.73522.73522.73522.735 16.90716.90716.90716.907

èrdues procedents de l’immobilitzat material,

material i cartera de control 699 278

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
1 9 91 9 91 9 91 9 9

104
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DEBEDEBEDEBEDEBE 1999199919991999 8888

Variació de la provisió procedent de

l’immobilitzat material i immaterial (50) 69

Les Notes s i guanys

consolidat ers d’euros

com a ann

Societat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats Participades
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998

dats 1999dats 1999dats 1999dats 1999

(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)(Milions de Pessetes)
Pèrdues per operacions amb accions pròpies 226 229

Dotació per a riscos i despeses extraordinàries 2.086 1.687

Altres despeses i pèrdues extraordinàries 1.441 1.636

Total despeses extraordinàries (Nota 19)Total despeses extraordinàries (Nota 19)Total despeses extraordinàries (Nota 19)Total despeses extraordinàries (Nota 19) 4.4024.4024.4024.402 3.8993.8993.8993.899

Resultats extraordinàries positiusResultats extraordinàries positiusResultats extraordinàries positiusResultats extraordinàries positius 858858858858 2.8852.8852.8852.885

Benefici consolidat abans d’impostosBenefici consolidat abans d’impostosBenefici consolidat abans d’impostosBenefici consolidat abans d’impostos 23.59323.59323.59323.593 19.79219.79219.79219.792

Impost sobre Societats (Nota 17) 4.229 5.227

Benefici net consolidat 19.364 14.565

Benefici atribuït a socis externs (Nota 12)Benefici atribuït a socis externs (Nota 12)Benefici atribuït a socis externs (Nota 12)Benefici atribuït a socis externs (Nota 12) 2.5362.5362.5362.536 1.1191.1191.1191.119

Benefici net de l’exercici atribuït a laBenefici net de l’exercici atribuït a laBenefici net de l’exercici atribuït a laBenefici net de l’exercici atribuït a la

societat dominantsocietat dominantsocietat dominantsocietat dominant 16.82816.82816.82816.828 13.44613.44613.44613.446

1 a 21 i els Annexos I, II i III descrits en la Memòria formen part integrant de la compte de pèrdue

 de l’exercici 1999.  S’inclou la compte de pèrdues i guanys dels exercicis 1998 i 1999 expressats en mil

ex V aplicant el tipus de canvi fix pesseta-euro.

Comptes  anuals  consoliComptes  anuals  consoliComptes  anuals  consoliComptes  anuals  consoli
199199199199
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H A B E RH A B E RH A B E RH A B E R 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:

Impo

Augm

en cu

Treba

Excés

Altre

Ingre

Altre

Bene

Difer

TotalTotalTotalTotal

ResulResulResulResul

Partic

Bene

Bene

Bene

Bene

Subv

IngreIngreIngreIngre

TotalTotalTotalTotal

Societat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSocietat General d’Aigues de Barcelona, S.A. i  Societats Participades
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998acabats el 31 de desembre 1999 i 1998
rt net de la xifra de negocis (Nota 19) 283.297 238.710

ento d’existències de productes acabats,

rs de fabricació i treballs per a tercers 515 335

lls efectuats per el Grup per a e l’immobilitzat 10.441 9.413

 de provisions per a riscos i despeses 150 -

s ingressos d’exploració 302.127 253.888

ssos de participacions en capital 516 548

s ingressos financers 3.572 1.640

ficis d’inversions financeres temporals 277 601

ències positives de canvi 232 193

 ingressos financers ingressos financers ingressos financers ingressos financers 4.5974.5974.5974.597 2.9822.9822.9822.982

tats financers negatiustats financers negatiustats financers negatiustats financers negatius 4.2624.2624.2624.262 2.2652.2652.2652.265

ipació  en beneficis de societats posades en equivalència 3.700 1.914

ficis procedents d’immobilitzat material, immaterial i cartera de control 1.643 764

ficis procedents de l’immobilitzat financer 1.026 2.444

fici per alienacío de participacions posades en equivalència 23 1.096

ficis per operacions amb accions prèpies 81 219

encions de capital traspassats al resultat de l’exercici 190 16

ssos o beneficis extraordinarisssos o beneficis extraordinarisssos o beneficis extraordinarisssos o beneficis extraordinaris 2.2972.2972.2972.297 2.2452.2452.2452.245

 ingressos extraordinaris (Nota 19) ingressos extraordinaris (Nota 19) ingressos extraordinaris (Nota 19) ingressos extraordinaris (Nota 19) 5.2605.2605.2605.260 6.7846.7846.7846.784

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999

- Aigua potable, amb la capta ministrament i servei

integral en centres urbans mitjan  figures de concessió i

arrendament.

- Assistència sanitària.

- Tractament de residus líquids i s

- Inspecció tècnica de vehicles.

- Comerç electrònic.

- Serveis multimèdia.

- Muntatge i manteniment d lacions d’aigua, gas,

electricitat i climatització.

- Construcció i enginyeria.

(2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS(2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS(2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS(2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel-a) Imatge fidel-a) Imatge fidel-a) Imatge fidel-

Els comptes anuals consolidats adjunts s’han preparat a partir

dels registres de comptabilitat individuals d’AGBAR i de cada

una de les Societats consolidades (detallades en els Annexos I,

II i III), i es presenten d’acord amb el que s’estableix en

l’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les Empreses del

Sector de Proveïment i Sanejament d’Aigua i en el Reial Decret

1815/1991, de 20 de desembre, pel qual s’aproven les normes

(1) ACTIVITAT DEL GRUP(1) ACTIVITAT DEL GRUP(1) ACTIVITAT DEL GRUP(1) ACTIVITAT DEL GRUP

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (d’ara endavant,

AGBAR) és la Societat Dominant del Grup (d'ara endavant,

Grup AGBAR) i té el seu domicili social a Barcelona, Passeig de

Sant Joan, 39. Fou constituïda el 20 de gener de 1882, a París, i

inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 28 de juliol de

919.

’objecte social d’AGBAR és la prestació de serveis públics sota

ualsevol forma de gestió admesa en dret, incloent si s’escau,

l projecte, la realització i la construcció de les corresponents

bres d’infraestructura i equipaments. Així mateix, pot

onstituir o participar, en concepte de soci o accionista, en

ltres societats, qualssevol que sigui llur naturalesa o objecte

ocial.

GBAR té com a principal activitat la distribució i el

ubministrament d’aigua potable a Barcelona, servei del qual

s titular amb caràcter indefinit. Així mateix realitza aquesta

ctivitat en els municipis perifèrics a Barcelona, com són

’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de

ramenet, entre altres. 

er mitjà de les societats en què AGBAR participa

ajoritàriament, els principals sectors d’activitat del Grup són

ls següents:

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999

l’exercici 1999. En aquest sentit s’han de destacar les

modificacions relatives a la classif n el balanç de situació

dels imports pendents de c nt per compte de

determinades administracions pú  en concepte de taxes

incloses en els rebuts d’aigua q ons la normativa de

referència, es presenten en el  minorant la partida

“Altres deutes no comercials ? istracions Públiques”.

Com a conseqüència de l’apli e l’esmentat Pla de

Comptabilitat adaptat al balanç ció a 31 de desembre

de 1999, i per facilitar la comp de la informació dels

exercicis 1999 i 1998, s’ha homog t el balanç de situació

er a la formulació dels comptes anuals consolidats

 mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera

 dels resultats del Grup consolidat.

ls comptes anuals consolidats adjunts de l'exercici 1999, que

an estat formulats pel Consell d’Administració de la Societat

ominant, es sotmetran a l’aprovació de la Junta General

rdinària d’Accionistes. La Societat Dominant estima que seran

provats sense cap modificació.

’altra banda, els comptes anuals corresponents a l’exercici

998 foren aprovats el 27 de maig de 1999.

) Comparació de la informació-) Comparació de la informació-) Comparació de la informació-) Comparació de la informació-
p

i

i

E

h

D

O

a

D

1

bbbb
a 31 de desembre de 1998 ap

l’actualitat. Com a resultat de l’

en el balanç de situació a 31 de d

el saldo de l’epígraf “Altr

Administracions Públiques” i e

prestacions de serveis” en un 

pessetes.

c) Principis de consolidació-c) Principis de consolidació-c) Principis de consolidació-c) Principis de consolidació-

Els criteris seguits per determina

aplicable en cadascuna de les Soc

Sociedad General de Aguas d

següents:

Amb data 10 de desembre de 1998 es varen aprovar les normes

d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les Empreses

del Sector de Proveïment d’Aigua d’aplicació en l’exercici 1999,

que varen establir algunes modificacions en els criteris de

comptabilització de determinades partides del balanç de

situació i del compte de pèrdues i guanys d’aplicacio en

ComptesComptesComptesComptes
icació e

obrame

bliques

ue, seg

 passiu

 Admin

cació d

de situa

aració 

eneïtza
licant els criteris vigents en

esmentada homogeneïtzació,

esembre de 1998 s’ha minorat

es deutes no comercials-

l de “Clients per vendes i

import de 6.011 milions de

r el mètode de consolidació

ietats, que componen el Grup

e Barcelona, han estat els

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999



197197197197

La conversió dels estats financers de les societats estrangeres

s’ha realitzat aplicant el mètode ersió de tipus de canvi

de tancament establert en l’esme ial Decret Llei 1815/91,

consistent en la valoració dels f pis de les societats a

tipus de canvi històric, de les par l compte de pèrdues i

guanys al tipus de canvi mitjà de cici i dels béns, drets i

obligacions al tipus de canvi al ent de l’exercici. Les

diferències de conversió es co litzen amb càrrec o

abonament al compte d'aques ix nom classificat en

l'apartat "Fons Propis".

La classificació de les reserves c ades entre “Societats

consolidades per integració global i proporcional” i “Societats

posades en equivalència” s’ha efectuat en funció del mètode

de consolidació aplicat a cada societat o subgrup consolidat.

En els comptes anuals consolidats adjunts han estat eliminats

tots els saldos i transaccions de consideració entre les societats

del Grup i, proporcionalment a la participació, els

. Integració global.

 Participació directa o indirecta superior al 50% i per a

quelles societats sobre les quals es té un domini efectiu per

enir majoria de vots en els seus òrgans de representació i

ecisió.

 Societats al 50% o amb participació inferior, la direcció

fectiva de les quals correspon a AGBAR o a alguna Societat

el Grup.

. Integració proporcional.

 Participació superior o igual al 20% en societats amb la gestió

ealitzada de forma conjunta amb els altres accionistes

(societats multigrup).

3. Posada en equivalència.

- Participació directa o indirecta segons els requisits següents:

- Societats amb una participació superior o igual al 20% i

inferior al 50%,

- Societats cotitzades a la Borsa amb participació superior al

3%,

- Societats amb participació igual o superior al 50% sense la

direcció efec

- Societats a

20% en les q

llur gestió co

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
tiva d’AGBAR o d’alguna Societat del Grup i,

mb participacions superiors al 10% i inferiors al

uals s’exerceix una influència notable a través de

mpartida.
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1. Les altes de societats més rellevants en el perímetre de

consolidació que es consoliden p de d’integració global

corresponen a la constitució d  International, BV a

Holanda, societat emissora d’ edium Term Notes,

l’adquisició d’Iquimesa i Imquica part d’Adeslas Salud,

S.A., en què es generen uns e comerç de 1.129 i

505 milions de pessetes, respectiv  i la de Resín, S.A. per

part de Cespa, en què es generen ns de comerç de 1.191

milions de pessetes.

2. Els canvis de mètode de conso rellevants corresponen

a Adeslas Argentina, avui BBV A  S.A. i el seu subgrup

orresponents a societats multigrup, així com l’import de les

articipacions mantingudes entre elles.

 més, com és pràctica habitual, els comptes anuals consolidats

djunts no inclouen l’efecte fiscal que, si s’escau, podria

roduir-se com a conseqüència de la incorporació dels resultats

 reserves de les Societats consolidades a la dominant, ja que es

onsidera que no es realitzaran transferències de reserves no

ubjectes a tributació en origen, per considerar que aquestes

’utilitzaran com a recursos de finançament en cada Societat.

ls interessos de socis externs representen la part alíquota dels

ons propis a 31 de desembre de 1999 d’aquelles Societats que

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
c

p

A

a

p

i

c

s

s

E

f

que passa d’integració global a

l’alienació del 50% de la participa

3. L’alta a destacar de les socie

d’integració proporcional corr

(Argentina), adquirida per BBV A

un fons de comerç de 1.325 milio

4. L’alta a destacar de les 

procediment de posada en 

Inversiones Aguas Metropolitana

51,202% en Empresa Metropo

es consoliden pel mètode d’integració global, en les quals la

propietat és compartida amb tercers.

d) Variacions en el perímetre de consolidació-d) Variacions en el perímetre de consolidació-d) Variacions en el perímetre de consolidació-d) Variacions en el perímetre de consolidació-

Les principals variacions en el perímetre de consolidació de

l’exercici 1999 respecte de l’exercici anterior són les següents:

ComptesComptesComptesComptes
el mèto

’AGBAR

Euro M

sa per 

fons d

ament,

 uns fo

lidació 

deslas,
 integració proporcional per

ció d’aquesta societat.

tats consolidades pel mètode

espon a Clínica Bazterrica

deslas, S.A., en què es genera

ns de pessetes.

societats consolidades pel

equivalència correspon a

s, societat que participa en un

litana de Obras Sanitarias

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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(3) DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS DE LA SOCIETAT DOMINANT(3) DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS DE LA SOCIETAT DOMINANT(3) DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS DE LA SOCIETAT DOMINANT(3) DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS DE LA SOCIETAT DOMINANT

La proposta de distribució del b net de l’exercici 1999

d’AGBAR és la següent:

  MPTAMPTAMPTAMPTA

Dividend a compte repartit 2.729

Dividend complementari 2.741

Reserves voluntàries 2.844

Reserves legals 38

Benefici net de l’exercici 1999 de etatBenefici net de l’exercici 1999 de etatBenefici net de l’exercici 1999 de etatBenefici net de l’exercici 1999 de etat

DominantDominantDominantDominant

8.3528.3528.3528.352

EMOS), concessionària del cicle integral de l’aigua a

antiago de Xile.

. Les baixes del perímetre més significatives es refereixen a la

enda de les societats Eltec, S.A. i Ocibar, S.A., que es

onsolidaven pel mètode d’integració global.

ddicionalment, sense que hagi suposat una variació en el

erímetre de consolidació, s’ha produït un augment del cost de

a participació en Aguas Argentinas, i es genera un fons de

omerç addicional de 3.254 milions de pessetes. Així mateix,

er la compra del 40% restant d’Agbar ITV, S.L. s’ha generat

n fons de comerç de 695 milions de pessetes. 

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
(

S

5

v

c

A

p

l

c

p

u

Amb data 16 de desembre de 19

acordà el repartiment d’un divide

si s’escau, les d’autocartera, de 0

per acció, que es va fer efectiu 

2000. L’import total distribuït era

L’estat comptable previsional de

d’acord amb els requisits legal

manifest l’existència de resulta

distribuir el dividend a compte, é

D’altra banda, s’ha procedit durant l’exercici 1999 a la

reorganització accionarial de l’activitat d’inspecció tècnica de

vehicles, i s’ha aportat la totalitat de participacions en

empreses d’aquest sector a la Societat Agbar ITV, S.L.

ComptesComptesComptesComptes
enefici 

 la Soci la Soci la Soci la Soci
99 el Consell d’Administració

nd brut a les accions, incloses,

,12020242 euros (20 pessetes)

a partir de l’11 de gener de

 de 2.729 milions de pessetes.

 liquiditat d’AGBAR, elaborat

s, i en el qual es posa de

ts i liquiditat suficient per

s el següent:

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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de la diferència positiva entre la inversió a cadascuna de les

societats consolidades i el s respectius valors

teoricocomptables resultants alanços de situació

disponibles més propers a la da la compra, ajustats, si

s’escau, per les plusvàlues minusvàlues tàcites

existents a aquesta data en els se s i passius.

D’acord amb l’autorització de la  General d’Accionistes

d’AGBAR de data 30 de maig 95 es va procedir a

cancel·lar la totalitat dels fons merç de consolidació

pendents d’amortitzar a l’1 de e 1995, amb càrrec a

“Reserves del Grup” i a “Inter e Socis Externs”, per

MPTAMPTAMPTAMPTA

Benefici abans d’impostos per el periode de l’1 de gener al 30
de setembre de 1999

8.572

Menys:

Impost sobre Societats estimat

Dotació prevista a reserva legal

(494)

(38)

Límit distribució dividends a compteLímit distribució dividends a compteLímit distribució dividends a compteLímit distribució dividends a compte 8.0408.0408.0408.040

Tresoreria disponible en la data de l’acord de distribució del
dividend a compte (16 de des. de 1999) (*)

84.118

Augments de tresoreria en el període d’un any 100.076

Disminucions de tresoreria en el periode d’un any (86.552)

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
import de 10.737 i 386 milions de

Els fons de comerç derivats de 

després de l'1 de gener de 199

anys, d’acord amb les caracter

participacions adquirides, ja que 

període durant el qual aquests 

ingressos.

b) Despeses d’establiment-b) Despeses d’establiment-b) Despeses d’establiment-b) Despeses d’establiment-

Les despeses d’establiment corr

despeses produïdes en l’inici de n

Tresoreria previsible en desembre de 2000Tresoreria previsible en desembre de 2000Tresoreria previsible en desembre de 2000Tresoreria previsible en desembre de 2000 97.64297.64297.64297.642

(*) S’inclou com tresoreria el disponible en comptes de crèdit

(4) NORMES DE VALORACIÓ(4) NORMES DE VALORACIÓ(4) NORMES DE VALORACIÓ(4) NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per les Societats

en l’elaboració de llurs comptes anuals consolidats per a

l’exercici 1999, d’acord amb les establertes pel Pla General de

Comptabilitat, han estat les següents:

a) Fons de comerç de consolidació-a) Fons de comerç de consolidació-a) Fons de comerç de consolidació-a) Fons de comerç de consolidació-

El fons de comerç de consolidació s’ha calculat com a resultat

ComptesComptesComptesComptes
s seu

dels b

ta de 

 o 

us actiu

 Junta

 de 19

 de co

gener d

essos d
 pessetes, respectivament.

l’adquisició de participacions

5 s’amortitzen en deu i vint

ístiques de l’activitat de les

es considera que aquest és el

fons contribueixen a obtenir

esponen principalment a les

oves activitats, i es mostren  a

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues-e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues-e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues-e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues-

Les Societats segueixen els is següents en la

comptabilització de les seves in  en valors mobiliaris,

tant si es tracta de valors de rend om variable, i de si són

a curt o a llarg termini:

1. Participacions valorades mit  el procediment de

posada en equivalència: es mostr valor de la fracció que

representen del net patrimonial d cietat.

2. Resta de participacions i inversi nceres:

- Participació en fons d’inversió e s del mercat monetari

(FIAMM): es valoren al seu va idatiu l’últim dia de

 les despeses de personal assignades a la construcció de les

bres els consums de materials de magatzem, així com altres

espeses externes que poguessin ser aplicables.

ls costos de reparacions i manteniment són registrats com a

espesa en l’exercici en què es produeixen.

es Societats amortitzen llur immobilitzat material seguint el

ètode lineal, en funció dels anys de vida útil estimada dels

iferents elements, segons el detall següent:

Anys de vida útilAnys de vida útilAnys de vida útilAnys de vida útil

Construccions 20 a 50

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
a

o

d

E

d

L

m

d

l’exercici.

- Títols amb cotització oficial: A 

mercat, el menor. Com a valo

cotització oficial mitjana de l’últ

cotització al tancament, la que re

- Títols sense cotització oficial: A

s’escau, per les provisions neces

l’excés del cost sobre el seu

tancament de l’exercici.

Les minusvàlues  derivades  d’aqu

Instal·lacions tècniques i maquinària 6 a 20

Instal·lacions de conducció i industrials 10 a 34

Elements de transport 5 a 10

Mobiliari i entris 5 a 10

Equips per a processament d’informació 4 a 5

Per a alguns elements de determinades societats s’apliquen

altres criteris d’amortització, si bé l’homogeneïtzació dels

criteris comptables d’amortització no suposaria diferències

significatives en els comptes anuals adjunts.

ComptesComptesComptesComptes
criter

versions

a fixa c

jançant

en pel 

e la So

ons fina

n actiu

lor liqu
cost d’adquisició, o a valor de

r de mercat es considera la

im trimestre de l’exercici o la

sulti inferior.

 cost d’adquisició, minorat, si

sàries per a depreciació, per

 valor teoricocomptable al

ests  criteris  de  valoració  es

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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data, atenent al grau d’acabament. Els treballs valorats a preu

de venda es classifiquen en l’apa eutors” dels balanços

de situació adjunts.

En aquells encàrrecs en què els in  reconeguts, segons el

criteri descrit en el paràgraf r, són inferiors a la

facturació realitzada al client, iferències figuren en

l’epígraf “Creditors a curt termin itors comercials” dels

balanços de situació adjunts.

h) Clients i provisió per a insolvènh) Clients i provisió per a insolvènh) Clients i provisió per a insolvènh) Clients i provisió per a insolvèn

egistren en l’epígraf “Provisions” del capítol

Immobilitzacions financeres” i d’“Inversions financeres

emporals”, en cas de ser necessàries, dels balanços de situació.

) Accions pròpies-) Accions pròpies-) Accions pròpies-) Accions pròpies-

l Consell d’Administració de la Societat Dominant ha adoptat

a decisió d’alienar l’autocartera en el proper exercici. Com a

onseqüència les accions pròpies adquirides, que cotitzen a la

orsa, es comptabilitzen pel menor dels següents imports: cost

’adquisició, cotització de l’últim dia de l’exercici o cotització

itjana de l’últim trimestre.

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
r

“

t

ffff

E

l

c

B

d

m

Les Societats segueixen el criteri

per a insolvències que permeti

antiguitat, o en els quals c

permetin raonablement la seva

cobrament.

i) Provisions per a pensions i obligi) Provisions per a pensions i obligi) Provisions per a pensions i obligi) Provisions per a pensions i oblig

AGBAR i algunes societats del 

pensions, i el més significatiu és

Dominant.

g) Existències-g) Existències-g) Existències-g) Existències-

Les primeres matèries i auxiliars es valoren a cost mitjà

d’adquisició o a valor de mercat, el menor. Els treballs en curs

corresponen majoritàriament a treballs realitzats per compte

d’altri i es valoren al cost, que inclou el cost dels materials

incorporats, la mà d’obra, i les despeses directes i indirectes de

fabricació. En les obres en què es produeixen uns costos

que superen cert import i un grau d’avanç determinat, es

realitza una estimació del benefici, a partir del preu i

condicions de  venda de  l’encàrrec i  del  cost  produït fins  a la

ComptesComptesComptesComptes
rtat “D

gressos

anterio

 les d

i - Cred

cies-cies-cies-cies-
 de dotar aquelles provisions

n cobrir els saldos de certa

oncorrin circumstàncies que

 qualificació com de dubtós

acions similars-acions similars-acions similars-acions similars-    

Grup AGBAR tenen plans de

 el corresponent a la Societat

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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pensions complementari al de la Seguretat Social per al

personal passiu en aquesta situac rior a 31 de desembre

de 1991. L’import satisfet l’any 19 aquest concepte és de

923 milions de pessetes. Aquest  comptable coincideix

amb l’utilitzat a l’efecte del cà e es presenta per a

l’aprovació de la tarifa de v d’aigua. No obstant

això, segons el que s’indica a la N , a 31 de desembre de

1999 la Societat Dominant ma visions suficients per

cobrir el passiu actuarial meritat p est personal passiu.

El conveni col·lectiu vigent en la at Dominant estableix

que tot el personal fix, incorpora tir de l’1 de gener de

GBAR té establert un pla de pensions de prestació definida

omplementari al de la Seguretat Social, la finalitat del qual

onsisteix en garantir als empleats amb antiguitat anterior a l’1

e gener de 1991 una sèrie de beneficis en concepte de

ensions de jubilació i viduïtat.

a Societat Dominant té signades dues pòlisses d’assegurances

mb dues companyies (una de les quals és vinculada) que

enen per objecte el pagament d’una renda vitalícia reversible

ue es correspon amb el pla de pensions de prestació definida

e la Societat. Es troben afectes a aquestes pòlisses els

mpleats de la Societat en actiu a 31 de desembre

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
A

c

c

d

p

L

a

t

q

d

e

1991, que hagi superat el perí

partícip en un pla de pensions d’

Llei 8/87, de 8 de juny, de Re

Pensions que cobreix les prest

invalidesa i orfandat. L’aportac

l’exercici 1999 per aquest con

pessetes, i s’ha registrat amb cà

personal - Càrregues Socials” del

adjunt.

j) Fons de reversió-j) Fons de reversió-j) Fons de reversió-j) Fons de reversió-

El fons  de  r eversió  reflecteix  le

de 1991 i amb antiguitat anterior a l’1 de gener de 1991. La

Societat efectua dotacions anuals, que tenen per finalitat

cobrir la totalitat del passiu meritat per aquests empleats,

d’acord amb els corresponents càlculs actuarials, realitzats per

aplicació del mètode de capitalització individual (vegeu la

Nota 13).

D’altra banda, la Societat Dominant segueix el criteri d’imputar

als resultats de cada exercici els pagaments derivats del pla de

ComptesComptesComptesComptes
ió ante

99 per 

 criteri

lcul qu

enda 

ota 13

nté pro

er aqu

 Societ

t a par
ode de prova, té dret a ser

aportació definida acollit a la

gulació dels Plans i Fons de

acions de jubilació, viduïtat,

ió realitzada per AGBAR en

cepte és de 46 milions de

rrec a l’epígraf “Despeses de

 compte de pèrdues i guanys

s  dotacions   efectuades  per

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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temporals que suposen l’avançament d’impostos, com a

conseqüència de les dotacio fons de pensions,

l’amortització dels fons de come sió i altres conceptes,

que encara no han suposat de dedu¨bles en la base

imposable de l’impost.

L’estalvi impositiu derivat de le ccions i bonificacions

fiscals es considera com una meno sa de l’exercici en què

s’apliquen efectivament.

I) Transaccions de moneda estranI) Transaccions de moneda estranI) Transaccions de moneda estranI) Transaccions de moneda estran

La conversió en pessetes dels c  dèbits expressats en

lgunes de les Societats del Grup per tal de constituir un fons

ue cobreixi, al final del període de la concessió, el valor de

’immobilitzat material net revertible a l’ens concedent més les

ossibles reparacions que es prevegin.

a dotació al fons de reversió s’efectua distribuint mitjançant

n criteri sistemàtic la diferència entre el cost actualitzat dels

ctius revertibles i el fons de reversió acumulat entre els anys

ue resten per a la finalització de la concessió. La dotació al

ons de reversió efectuada en el compte de pèrdues i guanys

onsolidat de l’exercici 1999 ha sumat 690 milions de pessetes

vegeu la Nota 7).

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
a

q

l

p

L

u

a

q

f

c

(

moneda estrangera es realitza ap

en el moment d’efectuar la corre

al tancament de l’execcici d’acord

en aquest moment.

Les diferències de canvi positives 

funció de l’exercici de vencim

diferències negatives que es 

s’imputen a resultats, mentre qu

realitzades es recullen en el passi

de distribuir en diversos exercicis”

k) Impost sobre beneficis-k) Impost sobre beneficis-k) Impost sobre beneficis-k) Impost sobre beneficis-

La despesa per l’Impost sobre Societats de cada exercici es

calcula en funció del resultat comptable abans d’impostos,

augmentat o disminuït, segons s’escaigui, per les diferències

permanents amb el resultat fiscal, enteses aquestes com les

produïdes entre la base imposable i el resultat comptable

abans d’impostos, que no reverteixen en períodes

subsegüents.

No obstant això, les Societats del Grup, seguint el criteri de

prudència,  no  han  registrat  comptablement   les  diferències

ComptesComptesComptesComptes
ns al 

rç de fu

speses 

s dedu

r despe

gera-gera-gera-gera-

rèdits i
licant el tipus de canvi vigent

sponent operació, i es valora

 amb el tipus de canvi vigent

o negative es classificquen en

ent i de la moneda. Les

produeixen en cada grup

e les diferències positives no

u del balanç com a “Ingressos

. No realitzades  es  porten  a

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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n) Subministraments pendents de facturación) Subministraments pendents de facturación) Subministraments pendents de facturación) Subministraments pendents de facturació

La Societat Dominant i les societ icipades registren com

a venda d’aigua els subministra realment efectuats, i

s’inclou l’import de l’aigua su trada que, a 31 de

desembre, està pendent de factu

Aquest import era a 31 de desem  1999 per a la Societat

Dominant de 3.364 milions de s i figura registrat en

l’epígraf “Deutors - Clients per ve prestacions de serveis”

de l’actiu del balanç de situació a esembre de 1999.

o) Provisions tècniqueso) Provisions tècniqueso) Provisions tècniqueso) Provisions tècniques

esultats quan per a cada grup homogeni s’hagin imputat a

esultats en exercicis anteriors o en el propi exercici diferències

egatives de canvi.

er a la conversió en pessetes de valors de renda fixa, crèdits i

èbits denominats en monedes dels Estats participants en la

nió Econòmica i Monetària s’ha utilitzat el tipus de conversió

stablert pel Consell Europeu..

) Ingressos i despeses) Ingressos i despeses) Ingressos i despeses) Ingressos i despeses

ls ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri de la

eritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
r

r

n
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d

U

e

mmmm

E

m

Les provisions tècniques per a

desembre de 1999 són de 13.638 

incloses sota l’epígraf “Creditors

recullen les estimacions efectu

Societats asseguradores del Gru

pendents de liquidació o pagame

així com una estimació global, a

obligacions que se’n puguin deri

serveis que ells mateixos representen, amb independència del

moment en què es produeix el corrent monetari o financer que

se’n deriva.

Tanmateix, seguint el principi de prudència, les Societats

únicament comptabilitzen els beneficis realitzats a la data del

tancament de l’exercici, mentre que els riscos i les pèrdues

previsibles, fins i tot els eventuals, es comptabilitzen tan bon

punt són coneguts.

ComptesComptesComptesComptes
ats part

ments 

bminis

ració.

bre de

pessete

ndes i 

 31 de d
 prestacions, que a 31 de

milions de pessetes, han estat

 comercials a curt termini” i

ades individualment per les

p amb origen en els sinistres

nt al tancament de l’exercici,

 partir de l’experiència de les

var per a les Societats, com a
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MPTAMPTAMPTAMPTA Anys pendents
d’amortitzar

Societats consolidades perSocietats consolidades perSocietats consolidades perSocietats consolidades per

Integració global:Integració global:Integració global:Integració global:

Grupo Agbar ITV 30 8-19

Grupo ADESLAS 92 14-19

Grupo CESPA 88 7-20

Grupo Agbar GLOBAL MARKET 05 18-20

Grupo AQUAGEST-LEVANTE 11 19-20

Grupo AQUAGEST-SUR 26 14

AGUAS DE LA COSTA, S.A. 60 18

5) Fons de comerç de5) Fons de comerç de5) Fons de comerç de5) Fons de comerç de    consolidacióconsolidacióconsolidacióconsolidació

l moviment produït durant l'exercici 1999 en aquest capítol

el balanç de situació consolidat adjunt ha estat el següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Saldo a 31 de desembre de 1998 29.905

Addiciones (Nota 2-c) 9.805

Baixes (2.356)

Amortització (2.365)

Saldo a 31 de desembre de 1999Saldo a 31 de desembre de 1999Saldo a 31 de desembre de 1999Saldo a 31 de desembre de 1999 34.98934.98934.98934.989

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
((((

E

d

INTERAGUA

Societates posades enSocietates posades enSocietates posades enSocietates posades en

equivalència:equivalència:equivalència:equivalència:

AGUAS ARGENTINAS

AGUAS PROVIN. DE STA. FE

AGUAS QUINTA, S.A.

AGUAS CORDOBESAS

Total fons de comerç deTotal fons de comerç deTotal fons de comerç deTotal fons de comerç de

consolidacióconsolidacióconsolidacióconsolidació

El detall del fons de comerç de consolidació pendent

d'amortitzar a 31 de desembre de 1999 presenta la composició

següent:

ComptesComptesComptesComptes
9.1

7.6

4.5

4.5

7

2

5

42 19

27.45427.45427.45427.454

5.992 18-19

948 19

567 17

28 19

7.5357.5357.5357.535

34.98934.98934.98934.989
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(6) Immobilitzacions immaterials(6) Immobilitzacions immaterials(6) Immobilitzacions immaterials(6) Immobilitzacions immaterials

El moviment produït en els es d'immobilitzacions

immaterials i les seves amortitza umulades de l'exercici

1999 ha estat el següent:

Cost:Cost:Cost:Cost:

Concession

Drets sobr

d’arrenda

Aplicacion

Fons de co

Altres

Total:Total:Total:Total:

Cost

Amortitza

NetNetNetNet

'acord amb projeccions de què disposen els

dministrad at, les previsions de beneficis

tribuïbles a s amb fons de comerç associats

urant el p ació equivalen com a mínim a

'import pen ó d'aquests fons de comerç.

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
e

e béns en règim

ment financer

 les estimacions i 

ors de la Societ

 les participacion

eríode d'amortitz

dent d'amortitzaci
s informàtiques

merç adquirit

ció acumulada
MPTAMPTAMPTAMPTA

Saldo a l’1

 de gener

 de 1999

Addicions o

 dotacions

Augment
(disminució)

Transferèncie
s o traspassos

 d’altre
compte

Retirs o

 Reduccions

Saldo a 31 de

 desembre de

 1999

41.875 6.251 - (757) 47.369

2.428 2.090 (1.264) (541) 2.713

4.291 1.251 (87) (588) 4.867

187 54 - (12) 229

2.987 789 87 (1.094) 2.769

51.768 10.435 (1.264) (2.992) 57.947

(9.443) (4.346) 861 1.347 (11.581)

42.32542.32542.32542.325 6.0896.0896.0896.089 (403)(403)(403)(403) (1.645)(1.645)(1.645)(1.645) 46.36646.36646.36646.366

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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compt

cions ac
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ins de l'a

portades a 

'explotació

ntre els qua

 la inspecció

ixí mateix 

rets de sup

e 1999 de

gualment en

l nombre d

estió d'aigu

de desembre

diversos, que

El detall del

qual pertany

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
MPTAMPTAMPTAMPTA

Sector aigua i residus líquids:

AQUAGEST PFA GRUPO 11.628

AQUAGEST SUR GRUPO 7.829

AQUAGEST LEVANTE GRUPO 5.476

LUSAGUA GRUPO 4.218

SOREA GRUPO 3.765

AGUAS DE BARCELONA 3.475

INTERAGUA GRUPO 3.255

Altres 711

Altres sectors 7.012

Cost Total 47.36947.36947.36947.369

Amortització acumulada (7.058)

Net 40.31140.31140.31140.311

partat "Concessions" s'inclouen les quantitats

diversos organismes públics en concepte dels drets

 dels diferents serveis prestats per les Societats,

ls s'inclouen bàsicament la gestió d'aigua potable

 tècnica de vehicles.

s'inclou el valor net corresponent a determinats

erfície i d'ús per un import total a 31 de desembre

 2.730 milions de pessetes, que s'amortitzen

 funció de les durades establertes.

e concessions que gestiona el Grup corresponent a

a potable és aproximadament de cinc-centes a 31

 de 1999. Aquestes concessions tenen venciments

 van des de l'exercici 2000 fins al 2073.

 cost de les concessions en funció del subgrup al

en és el següent:
D

a

d

e

i

A

d

d

i

E

g

La Societat Dominant inclou en c

superfície sobre el terreny de P

import de 2.157 milions de p

Castelldefels, per import de 121 

Galeries de Servei de les Rondes

937 milions de pessetes.

Els principals béns utilitzats en r

per les Societats a 31 de desemb

ComptesComptesComptesComptes
oncessions el cost del dret de

asseig de Sant Joan, 43, per

essetes, el de Can Roca a

milions de pessetes, i el de les

 de Barcelona, per import de

ègim d'arrendament financer

re de 1999 són els següents:
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(7) Imm(7) Imm(7) Imm(7) Imm

El mov

amortit

Cost:Cost:Cost:Cost:

Terren

Instal

Instal

Altre 

Acom

Mater

Amor

TotalTotalTotalTotal

MPTAMPTAMPTAMPTA

Quotes satisfetes

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció Duració
mitja  dels

tes

Media
Años
Transco-

eguts
Cost en orige
Sense opci-
ció de comp

Anys ant. Exer 199

uotes
dents

Valor
opció

compra

Terren 7 554 346 9 286 40
Instal
Altres
Altres

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
 1999 en

a estat el s

Saldo a 

 de gene

 de 1999

48.5

26.6

94.2

48.5

9.9

(90.71

137.2137.2137.2137.2

contrac
(an
ls diferents comptes de l'immobilitzat material i en llurs corresponents

üent:

Addicions o

 dotacions

Augment
(disminució)

 Transferències
de altre
compte

Retirs o

 reduccions

Saldo a 31 de

 desembre de

 1999

6.945 2.615 (3.998) 54.111

6.422 580 (905) 32.718

3.983 317 (673) 97.918

10.416 1.756 (3.479) 57.321

8.248 (5.941) (3.225) 9.020

(16.997) 443 4.129 (103.140)

19.01719.01719.01719.017 (230)(230)(230)(230) (8.151)(8.151)(8.151)(8.151) 147.858147.858147.858147.858

2 1.326 175 263 992 25
2 352 5 76 292 7
2 481 139 132 234 10

2.7132.7132.7132.713 665665665665 562562562562 1.8041.8041.8041.804 82828282

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
obilitzacions materialsobilitzacions materialsobilitzacions materialsobilitzacions materials

iment produït durant l'exercici  e

zacions acumulades i provisions h eg

l’1

r

ys i construccions 49

·lacions tècniques i maquinària 21

·lacions de conducció 91

immobilitzat 38

ptes i immobilitzacions

ials en curs 38

tització acumulada i provisions 5)

22222222

ys) rr

ys i construccions 10
·lacions tècniques i maquinària 5
 instal·lacions utillatge i mobiliari 4
 immobilitzat 4
9

Q
Pen

1
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MPTAMPTAMPTAMPTA

Cost

Brut

Amortizació

Acum

Cost

Net

Fons de

reversió

SOREA 7.763 ) 4.757 1.741

ITEUVE 1.942 ) 722 485

ECA ITV 1.099 ) 268 432

CAPP 628 ) 306 312

SUPERVISIÓN Y

CONTROL 1.794 ) 1.019 246

ADESLAS 5.302 ) 5.058 183

INUSA 2.694 ) 1.375 182

CISA ANDALUCÍA 387 (203) 184 84

a plusvàlua resultant de l'actualització a l'empara del Reial

ecret Llei 7/1996, neta del gravamen únic del 3%, es presenta

n el balanç de situació en els comptes "Reserva de

evaloració" i "Reserves en societats consolidades per

ntegració global i proporcional", "Reserves de societats

osades en equivalència" o "Interessos de Socis Externs",

egons s'escaigui. Com a contrapartida de la plusvàlua

'utilitzaren els comptes corresponents als elements

atrimonials actualitzats, sense variar l'import de

'amortització acumulada comptabilitzada.

'increment net de valor resultant de les operacions

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
L

D

e

r

i

p

s

s

p

l

L

ITV CANARIAS 285

HIDRA 159

AQUAGEST-SUR 485

ITV ARAGÓN 111

ITV EUSKADI 303

AQUAGEST LEVANTE 46

AGUAS POTABLES Y
RIESGOS

103

ITV CASTILLA 22

Altres 210

23.33323.33323.33323.333

(8) Inversions financieres(8) Inversions financieres(8) Inversions financieres(8) Inversions financieres

Els moviments produïts durant l

d'actualització s'amortitzarà en els períodes impositius que

restin per completar la vida útil dels elements patrimonials

actualitzats. L'actualització de 1996 ha suposat un augment en

les amortitzacions de l'exercici 1999 de 1.872 milions de

pessetes i es preveu que en l'exercici 2000 l'increment

sigui de 1.774 milions de pessetes.

Algunes Societats del Grup tenen part del seu immobilitzat

material subjecte a reversió a les Administracions Públiques al

termini del període de concessió. El cost actualitzat dels actius

afectes a aquesta reversió, així com els fons de reversió dotats

fins a 31 de desembre de 1999, són els següents:

ComptesComptesComptesComptes
ulada

(3.006

(1.220

(831

(322

(775

(244

(1.319
(116) 169 71

(27) 132 46

(76) 409 41

(54) 57 25

(70) 233 21

(26) 20 20

(60) 43 16

(6) 16 5

(55) 155 4

(8.410)(8.410)(8.410)(8.410) 14.92314.92314.92314.923 3.9143.9143.9143.914

'exercici 1999 en els diversos

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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MPTAMPTAMPTAMPTA

Saldo a l’1

de gener

de 1999

Addicions

o dotaci-

ons Netes

Augment

Disminució
per
transferènc
es 
traspassos

des/

s

Saldo a

31 de  de.

de 1999

Immobilitza ns financeres:Immobilitza ns financeres:Immobilitza ns financeres:Immobilitza ns financeres:

Participacion osades en equivalència 23.622 93.926 (109) 117.409

Crèdits a soc ats posades en equivalència 540 41 (70 (397) 114

Cartera de v rs a llarg termini Participación en altres Empreses 6.986 843 504 (1.808) 6.525

Cartera de v rs a llarg termini Valors de renda fixa 5.043 1.374 1.064 (1.361) 6.120

Altress crèdi (Crèdits a llarg termini) 5.734 1.375 (2.201) (799) 4.109

Altres crèdit epòsits i fiances) 1.744 783 (21) (68) 2.438

Provisions (530) (90) (105) 176 (549)

43.13943.13943.13943.139 98.25298.25298.25298.252 (829)(829)(829)(829) (4.396)(4.396)(4.396)(4.396) 136.166)136.166)136.166)136.166)

Inversions fi ncieres temporals (*)Inversions fi ncieres temporals (*)Inversions fi ncieres temporals (*)Inversions fi ncieres temporals (*) 14.61814.61814.61814.618 28.04828.04828.04828.048 (1.221)(1.221)(1.221)(1.221) ---- 41.44541.44541.44541.445

(*) Detallem  movimient pel saldo net, atès el caràcter de renovació a molt curt termini d’aquestes operacions.

omptes d'"Immobilitzacions financeres" i d'"Inversions financeres temporals", així com en els corresponents comptes de

Provisions", n estat els següents:

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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xercici la participació indirecta de la

 Inversion as Metropolitanas és

osseeix un  de compra que té per

A Corp. s  titular indirectament

eu la Nota

lors de re xa i altres inversions

mini a 31 embre de 1999 és el

a variació 

quivalència

etropolitan

questa soci

etropolitan

emps il·lim

antiago de 

TATATATA

A partir 2004 Total

Crédits a s 114 114

Altres inve

     Valors d 3.907 6.120

     Crèdits 3.495 4.109

     Depòsit 22 684 2.438

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
més important en "Participacions posades 

" correspon a la participació en Inversiones Ag

as per import de 88.522 milions de pesse

etat posseeix la propietat del 51,202% d'Empr

a de Obras Sanitarias (EMOS), concessionària 

itat dels serveis del cicle integral de l'aigu

Xile.

2001

ocietats posades en equivalència -

rsions financeres:

e renda fixa 214

134

s i fiances 1.11
anual de rendibilitat dels valors de renda

e les Societats durant l'exercici 1999 ha

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
Al tancament de 

Societat Dominant

d'un 31,18%, i a m

objecte la societat

d'un altre 18,82% (

El venciment dels

financeres a llarg 

següent:

en

uas

tes.

esa

per

a a

2002 2

- -

1.756 2

136 3

0 322 3

La taxa mitjana 

fixa i anàlegs d

estat del 5,16%.
l'e

 en

és p

 SU

veg

 va

ter

MPMPMPMP

003

43

44
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S
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a opció

ocietat

 18).

nda fi

de des
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b) Cartera de valors a llarg termini i altres crèditsb) Cartera de valors a llarg termini i altres crèditsb) Cartera de valors a llarg termini i altres crèditsb) Cartera de valors a llarg termini i altres crèdits

La partida "Cartera de valors a ll ini" de l'exercici 1999

inclou accions de Suez-Lyonnais aux, S.A. valorades al

seu cost d'adquisició per un i de 3.257 milions de

pessetes, que és inferior a la c ó a la Borsa a 31 de

desembre de 1999 en 13.682  de pessetes. Durant

l'exercici 1999 s'han ven 1.720 accions de

Suez-Lyonnaise des Eaux, S.A. qu generat una plusvàlua

de 1.026 milions de pessetes reg en l'epígraf "Beneficis

procedents de l'immobilitzat fina el compte de pèrdues

i guanys adjunt (vegeu la Nota 19

L'epígraf "Altres crèdits" inclou la part d'accions d'Aguas

Cordobesas, S.A. i Aguas Argentinas, S.A. que varen ser

adquirides per part dels treballadors d'aquestes societats, i que

seran reemborsades per aquests amb els seus dividends i

conceptes de sous a percebre, de conformitat amb el que

estipula el contracte de concessió. Així mateix, s'inclouen els

préstecs a membres del Consell d'Administració que sumen

38,5 milions de pessetes. Aquests últims varen ser concedits

) Participacions posades en equivalència) Participacions posades en equivalència) Participacions posades en equivalència) Participacions posades en equivalència

l detall d'aquesta partida a 31 de desembre de 1999 és el

egüent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS 88.522

AGUAS ARGENTINAS 13.787

AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE 2.839

AGUAS QUINTA 1.670

AMAEM 1.475

ACUACAR 1.098

EMUASA 971

AGUAS CORDOBESAS 929

Grupo MINA PÚBLICA DE TERRASSA 877

E.M. AGUAS DE TELDE 531

IMPERIO-ADESLAS 498

Grupo INASSA 404

CLABSA 390

TEIDAGUA 381

AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO 324

EMASAGRA

ASTOSAM

EMPRESA M

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
d'acord amb les condicions autoritzades i meriten un interès

del 0,1% anual.
315

267

IXTA AGUAS DE LORCA 256

117.409117.409117.409117.409

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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E

s

arg term
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milions
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e han 

istrada 

ncer" d

).
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) Inversions) Inversions) Inversions) Inversions

l saldo d'a

6.123 milio

ndisponible

a passat a s

'import per

osseïa ind

a seva parti

antiago, S.

articipació 

ota 18) pel

Addicionalm

corresponen

de l'Estat i a

imports rec

provisions 

assegurador

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
(9) Existències(9) Existències(9) Existències(9) Existències

La composició de les existències de les societats del Grup és la

següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Comercials 3.051

Matèries primes i altres aprovisionaments 1.182

Treballs en curs 1.124

Provisions (92)

5.2655.2655.2655.265

(10) Deutors(10) Deutors(10) Deutors(10) Deutors

La composició d'aquests capítols de l'actiu i el passiu circulant

del balanç de situació consolidat adjunt és la següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

 financeres temporals financeres temporals financeres temporals financeres temporals

quest epígraf a 31 de desembre de 1999 inclou

ns de pessetes, que es troben en un compte

 a aquesta data. Durant el mes de gener de 2000

er de lliure disposició. Aquest compte correspon a

 la venda d'un 9,64% que la Societat Dominant

irectament en la societat EMOS mitjançant

cipació en la societat Inversiones Aguas del Gran

A. Amb data 29 de desembre de 1999 aquesta

ha estat venuda a la societat SUA Corp. (vegeu la

 seu valor comptable.

ent, s'inclouen 9.340 milions de pessetes,

ts a col·locacions de Societats del Grup en deute

ltres títols amb venciment a curt termini. Aquests

ullen, entre d'altres, la materialització de les

tècniques constituïdes per les Societats

es.
cccc

E

2

i

h

l

p

l

S

p

N

Clients per vendes i prestació de 

Deutes d’empreses posades en e

Impostos anticipats i crèdits fisca

Altres deutors

Provisions

ComptesComptesComptesComptes
serveis 86.789

quivalència 4.226

ls 1.248

19.902

(10.632)

101.533101.533101.533101.533

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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11) Fons pr11) Fons pr11) Fons pr11) Fons pr

l moviment

ropis" del 

egüent:

Saldos a l’1 

Dividend co

ejercici 1998

Ampliació d

Diferències 

Benefici net

Dividend a c

Altres conce

Saldos a 31 Saldos a 31 Saldos a 31 Saldos a 31 

L'import cor

del 3% ass

l'immobilitza

realitzada l

pessetes, es t

"Reserves de

per integrac

posades en 

milions de p

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
La composició de l'epígraf "Reserves en societats consolidades

per integració global i proporcional" a 31 de desembre de

1999 del balanç de situació consolidat adjunt és la següent:

SocietatSocietatSocietatSocietat MPTAMPTAMPTAMPTA

Grup ADESLAS 2.523

Grup AQUAGEST SUR 1.952

Grup AGUAS LEVANTE 1.700

Grup SOREA 1.394

Grup CESPA 1.382

Grup AQUAGEST 1.316

Grup AQUAGEST LEVANTE 743

Grup AGBAR CHILE 281

Grup AGBAR GLOBAL MARKET 189

Grup AGBAR MANTENIMIENTO 159

ADASA SISTEMAS 124

Grup HIDRA 29

Grup ANSA (27)

opisopisopisopis

 produït durant l'exercici 1999 en el capítol "Fons

balanç de situació consolidat adjunt ha estat el

MPTAMPTAMPTAMPTA

de gener de 1999 131.426

mplementari de

 repartido per Agbar (2.488)

e capital 226

de conversió 3.133

 consolidat de l’exercici 1999 16.828

ompte de l’exercici 1999 (2.729)

ptes (2)

de desembre de 1999de desembre de 1999de desembre de 1999de desembre de 1999 146.394146.394146.394146.394

responent a la plusvàlua neta del gravamen únic

ignable al Grup, resultant de l'actualització de
AGUAS DE LA COSTA (30)
t immaterial i material (vegeu les Notes 6 i 7),

'exercici 1996, que era de 24.365 milions de

e

AGUAS FILTRADAS (61)

SEARSA (121)

HIDROSER (217)

GRUP ACSA (231)

Ajustos i elim. de consol. no assig a les societats 6.466

15.43715.43715.43715.437

roba registrat segons el seu origen, en els epígrafs

 revaloració", "Reserves en societats consolidades

ió global i proporcional" i "Reserves de societats

equivalència" per imports de 21.308, 2.172 i 885

ssetes, respectivament.

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
((((

E

p

s
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Els imports inclosos en la línia denominada "Ajustos i

eliminacions de consolidació no ables a les societats",

dels detalls de "Reserves en ats consolidades per

integració global i proporciona Reserves en societats

posades en equivalència", c nen bàsicament als

dividends complementaris distrib  les Societats del Grup

durant l'exercici, com també a visions existents en la

Societat Dominant per les inversi les Societats del Grup.

La composició de l'epígraf "Al serves de la Societat

Dominant" del balanç de situació güent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

a composició de l'epígraf "Reserves de societats posades en

quivalència" del balanç de situació a 31 de desembre de 1999

s la següent:

SocieSocieSocieSociettttaaaatttt MPTAMPTAMPTAMPTA

AGUAS ARGENTINAS 1.333

ACUACAR 362

Grupo MINA PÚBLICA TERRASSA 280

AGUAS SABADELL 68

AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE 53

AGUAS CORDOBESAS 24

CLABSA 11

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
L

e

é

Reserva legal

Reserva adquisició accions pròpie

Diferència per ajust del capital a

Reserves voluntàries

METROAGUA (143)

Grupo INASSA (172)

Grupo GIRONA 3

Ajustos i eliminaciós de consolidació

no assignables a les societats 1.299

3.1183.1183.1183.118

Les reserves generades per societats associades, la participació

de les quals és posseïda a través d'una societat consolidada per

integració global o proporcional, es registren com a major

import de "Reserves en societats consolidades per integració

global i proporcional".

ComptesComptesComptesComptes
 assign

societ

l" i "

orrespo

uïts per

les pro

ons en 

tres re

 és la se
4.569

s 1.444

 EUR 38

33.113

39.16439.16439.16439.164

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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 31 de de

ominant a

egüents:

AccionistesAccionistesAccionistesAccionistes

HISUSA, Ho

Servicios Ur

(Sociedad fi

des Eaux, S.

i Pensions d

Endesa Desa

Nacional de

Suez- Lyonn

participació

Capital subscCapital subscCapital subscCapital subsc

El Consell d'

reunió de d

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
redenominar a euros el capital social i el valor nominal de les

accions, com també la xifra de capital autoritzat, segons el que

disposa l'article 21 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre

Introducció de l'Euro. 

Com a conseqüència del procés de redenominació el capital

social va quedar fixat en 137.288.990,66 euros i integrat per

45.685.932 accions de 3,005060 euros de valor nominal

cadascuna totalment subscrites i desemborsades, representades

per mitjà d'anotacions en compte. 

El 27 de maig de 1999 la Junta General d'Accionistes va

acordar la divisió per tres del valor nominal de les accions, i va

triplicar el número d'aquestes, que queden amb un valor

d'1,001686 euros cada una, i sense variació de la xifra de

capital social.

De la mateixa manera l'esmentada Junta va aprovar la

reducció de capital social en 231.194,66 euros (38 milions de

pessetes) per arrodoniment al cèntim més pròxim. Per tot això,

sembre de 1999, els accionistes de la Societat

mb participació igual o superior al 10% són els

PercentatgePercentatgePercentatgePercentatge

lding de Infraestructuras y

banos, S.A.

lial de Suez –Lyonnaise

A. i Caixa d’Estalvis

e Barcelona) 47,69%

rrollo, S.A. (filial de Empresa

 Electricidad,  S.A.) 11,79%

aise des Eaux:

 directa 1,47%
A

D

s

el capital social va quedar repres

d'1 euro de valor nominal cadasc

El Consell d'Administració d'AGB

setembre de 1999 va acordar rea

el novembre de 1999. L'import re

va ser d'1.361.681 euros (226 mi

emeses tenen drets econòmics a p

ritritritrit

Administració de la Societat Dominant, en la seva

ata 17 de febrer de 1999, va prendre l’acord de

ComptesComptesComptesComptes
entat per 137.057.796 accions

una.

AR en la seva reunió de 30 de

litzar una ampliació de capital

alment subscrit i desemborsat

lions de pessetes). Les accions

artir de l'1 de gener de 2000.

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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Societat. Una vegada que hagi passat el termini de

vigència de l'autorització, aques arà sense cap valor ni

efecte en tot el que no hagi estat da. A 31 de desembre

de 1999 està pendent d'exercir a  facultat íntegrament.

Prima d'emissióPrima d'emissióPrima d'emissióPrima d'emissió    

El Text Refós de la Llei de ts Anònimes permet

expressament la utilització del sa la prima d'emissió per

ampliar el capital social i no esta ap restricció específica

quant a la disponibilitat d'aquest

Reserves de revaloracióReserves de revaloracióReserves de revaloracióReserves de revaloració

Havent transcorregut el term  3 anys sense que

l capital subscrit a 31 de desembre de 1999 està representat

er 138.419.477 accions ordinàries, d'1 euro de valor nominal

adascuna, d'iguals característiques totes elles, i estan

otalment subscrites i desemborsades.

apital autoritzatapital autoritzatapital autoritzatapital autoritzat

a Junta General d'Accionistes celebrada el dia 20 de maig de

998 aprovà delegar en el Consell d'Administració la facultat

'acordar en una o diverses vegades l'augment del capital

ocial fins a un total d'11.309 milions de pessetes (o l'import

quivalent en euros), que s'hauran de realitzar mitjançant

portacions dineràries dintre del termini màxim de cinc anys, a

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
E

p

c

t

CCCC

L

1

d

s

e

a

l'Administració tributària hagi co

"Reserva de revaloració Reial Dec

aquest saldo podrà destinar-se, 

eliminar els resultats comptables

d'exercicis anteriors com els de

puguin produir-se en el futur, i 

partir de l'1 de gener de l'an

partir de la data de l'aprovació. 

Com a conseqüència de la redenominació del capital autoritzat

realitzat pel Consell d'Administració el 17 de febrer de 1999,

aquest va quedar fixat en 66.622.516,32 euros (11.085 milions

de pessetes). A 31 de desembre de 1999 estan pendents

d'exercitar 65.260.835,32 euros (10.858 milions de pessetes).

Així mateix, la Junta de data 20 de maig de 1998 va aprovar

facultar el Consell d'Administració per emetre en una o

diverses vegades, en un termini de cinc anys, fins a 50.000

milions de pessetes (o l'import equivalent en euros) en valors

de renda fixa convertibles en accions noves de la mateixa

ComptesComptesComptesComptes
ta qued

 disposa

questa

Societa

ldo de 

bleix c

 saldo.

ini de
mprovat el saldo del compte

ret-Llei 7/1996, de 7 de juny",

sense meritació d'impostos, a

 negatius, tant els acumulats

l mateix exercici, o els que

a ampliar el capital social. A

y 2007 podrà destinar-se a

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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La reserva legal podrà utilitzar-se per augmentar el capital

social en la part del seu saldo que ixi del 10% del capital

ja augmentat. 

Excepte per a la finalitat esment eriorment i mentre no

superi el 20% del capital socia sta reserva només es

podrà destinar a la compensació ues sempre que no hi

hagi altres reserves disponibles nts per a aquest fi.

Reserves voluntàriesReserves voluntàriesReserves voluntàriesReserves voluntàries

La totalitat de les reserves volunt  la Societat Dominant

a 31 de desembre de 1999 és de l posició.

Reserves per adquisició d'accions Reserves per adquisició d'accions Reserves per adquisició d'accions Reserves per adquisició d'accions 

eserves de lliure disposició, si bé no podrà distribuir-se fins

ue la plusvàlua monetària hagi estat realitzada. S'entendrà

ealitzada la plusvàlua en la part corresponent a l'amortització

omptablement practicada o quan els elements patrimonials

ctualitzats hagin estat transmesos o donats de baixa en els

libres de comptabilitat.

ddicionalment, en el cas que la revaloració provingui

'elements patrimonials en règim d'arrendament financer,

'esmentada disposició no podrà tenir lloc abans del moment

n què s'exerciti l'opció de compra. 

i es disposés del saldo d'aquest compte en forma diferent a la

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
r

q

r

c

a

l

A

d

l

e

S

La Societat Dominant ha reclassif

de pessetes que a 31 de desem

reserves voluntàries, a reserves pe

pel cost total de l'autocartera qu

de 1999, destinada a la seva vend

balanç de situació es mostren les 

provisió mantinguda per a elles.

prevista en el Reial Decret-Llei 7/1996, aquest saldo passaria a

estar subjecte a tributació.

Reserva legalReserva legalReserva legalReserva legal

D'acord amb el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes,

s'ha de destinar una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici

a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20%

del capital social.

ComptesComptesComptesComptes
 excede

ada ant

l, aque

de pèrd

 suficie

àries de

liure dis

pròpiespròpiespròpiespròpies
icat un total de 1.444 milions

bre de 1998 corresponien a

r adquisició d'accions pròpies

e mantenia a 31 de desembre

a a curt termini. En l'actiu del

accions en cartera, deduïda la

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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SocietSocietSocietSociet

Grup 

Grup 

Grup 

Grup 

Grup 

Grup 

Grup 

Grup 

CESP 

Grup 

AGUA

SEARS

Grup 

AGUA

HIDRO

Grup 

Altres

(12) Interessos de socis externs(12) Interessos de socis externs(12) Interessos de socis externs(12) Interessos de socis externs

El saldo inclòs en aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts a 31 de desembre de 1999 recull el valor de la

articipació dels accionistes mino

èrdue

'aque

l deta

ropie

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
MPTAMPTAMPTAMPTA

Capital i reserves Resultats Total

28.663 (105) 28.558

7.436 2.091 9.527

2.340 2.479

2.260 106 2.154

999 317 1.316

861 62 923

452 108 538

420 118 538

507 (3) 504

712 (232) 480

286 10 296

222 58 280

121 38 159

120 33 153

158 (19) 139

130 - 130

26 23 49

45.71345.71345.71345.713 2.5322.5322.5322.532 48.24548.24548.24548.245

ritaris en les societats consolidades. Així mateix, el saldo que es mostra en els comptes de

junts en els capítols "Benefici o pèrdua atribuïts a socis externs"representa la participació

n els resultats de cada exercici.

 externs d'aquelles Societats que es consoliden pel mètode d'integració global en les quals la

ers és el següent:

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
atatatat

AGBAR CHILE

CESPA

AGBAR ITV

INTERAGUA

AGBAR GLOBAL MARKET

ADESLAS

AGUAS DE LEVANTE

AQUAGEST SUR

INGENIERIA URBANA

LUSAGUA

S DE LA COSTA

A

AQUAGEST PTFA

S FILTRADAS

SER

SOREA

s i guanys consolidats ad

sts accionistes minoritaris e

ll dels interessos dels socis

tat és compartida amb terc
p

p

d

E

p
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- Taxa de creixement de l'IPC i de les bases de cotització a la

Seguretat Social: 2%.

- Taxa de creixement de la pen xima de la Seguretat

Social: 2%.

- Taxa nominal d'actualització: 4,

- Taules de supervivència: GRM/F ls passius actuarials de

la Societat Dominant a 31 de des e 1999, corresponents

al personal amb compromís de p  de prestació definida,

es detallen tot seguit:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Personal passiu anterior al 31 de desembre de 1991 10.226

13) Provisions per pensions i obligacions similars13) Provisions per pensions i obligacions similars13) Provisions per pensions i obligacions similars13) Provisions per pensions i obligacions similars

l moviment produït durant l'exercici 1999 en aquest epígraf

el balanç de situació consolidat adjunt és el següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Saldo inicial 5.227

Aplicacions i altres movimients (1.247)

Dotació de l’exercici 711

Saldo finalSaldo finalSaldo finalSaldo final 4.6914.6914.6914.691

el saldo final, 2.458 milions de pessetes corresponen a la

ocietat dominant.

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
((((

E

d

D

S

Personal passiu amb poster. a l’1

Personal actiu amb antiguitat an

gener de 1991

TotalTotalTotalTotal

A 31 de desembre de 1999, la So

els fons gestionats per les com

provisions internes, té cobert ad

D'aquests compromisos coberts c

de la Societat Dominant un total

Addicionalment, en l'exercici 1

incloses en altres epígrafs, que p

En l'exercici 1999 la Societat Dominant ha dotat amb càrrec a

l'epígraf "Despeses de personal - Càrregues Socials" del

compte de pèrdues i guanys 376 milions de pessetes.

Addicional-ment, l'apartat "Altres provisions" inclou 1.850

milions de pessetes que complementen les dotacions

efectuades per la Societat Dominant per cobrir aquests

compromisos.

Segons l'estudi actuarial realitzat per una companyia

d'assegurances en funció de les hipòtesis següents:

ComptesComptesComptesComptes
sió mà

5%.

80-2, e

embre d

ensions
 de gener de 1992 6.950

terior a l’1 de

13.097

30.27330.27330.27330.273

cietat Dominant, considerant

panyies d'assegurança i les

equadament aquests passius.

orresponen a Administradors

 de 1.522 milions de pessetes.

999 s'han dotat provisions

odrien cobrir l'increment dels

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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(15) Emissió d'obligacions i altres valors negociables(15) Emissió d'obligacions i altres valors negociables(15) Emissió d'obligacions i altres valors negociables(15) Emissió d'obligacions i altres valors negociables

El saldo de l'epígraf "Emissions acions i altres valors

negociables" correspon a l'emissi o Medium Term Notes

per part d'AGBAR International, B l mes de novembre de

1999 per import de 500 milions d amb un tipus d'interès

base del 6% anual i venciment e bre de 2009. AGBAR

International, BV és una filial al d'AGBAR i la indicada

emissió compta amb la gara lidària i irrevocable

d'AGBAR, segons s'indica e corresponent Fullet

Informatiu de l'emissió.

Per AGBAR International, BV n contractar sengles

operacions de cobertura amb nominals de 200 i 300 milions

d'euros, contractades respectivament amb dues entitats

financeres, i idèntic venciment que els títols emesos, i que li

permetran rebre un tipus fix igual al de l'emissió a canvi del

pagament d'un tipus variable referenciat a l'Euríbor a sis

mesos, d'aquesta manera es cobreix el diferencial entre

l'interès de l'emissió i la rendibilitat que percep de les societats

del Grup a les quals ha realitzat préstecs.

ompromisos meritats en cas d'utilització dels tipus d'interès

ndicats en el reglament sobre la instrumentació dels

ompromisos per pensions (R.D. 1588/1999).

es hipòtesis actuarials utilitzades per al càlcul dels

ompromisos per pensions de la resta de societats del Grup que

i són obligades són similars a les de la Societat Dominant, i les

rovisions mantingudes cobreixen adequadament els

orresponents passius actuarials.

 la data de formulació d'aquests comptes anuals, la Societat

ominant i les societats del Grup estan analitzant el

rocediment d'instrumentació a aplicar per a l'exteriorització

dels compromisos per pensions.

(14) Altres provisions(14) Altres provisions(14) Altres provisions(14) Altres provisions

Els moviments produïts en el compte de "Provisió per a riscos i

despeses - Altres provisions" han estat els següents:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Saldo inicial 11.351

Dotació exp

Dotacions e

Excés de pro

Altres

Saldo finalSaldo finalSaldo finalSaldo final

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
loració 917

xtraordinàries 2.086

visió (140)

141

14.35514.35514.35514.355

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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ó d'Eur

V, en e

'euros, 

l novem

 100% 

ntia so

n el 

es vare
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(17) Situació fiscal(17) Situació fiscal(17) Situació fiscal(17) Situació fiscal

Les societats del Grup AGBAR, quals es posseeix una

participació directa o indirecta  superior al 90%, es

troben subjectes a l'Impost sobr tats sota el règim de

declaració consolidada des de l'e 1993. Durant l'exercici

1996, d'acord amb el que estable rmativa transitòria de

l'esmentada Llei 43/1995, es va c ar la pròrroga per als

exercicis 1996 a 1998. Du l'exercici 1998 s'ha

comunicat la pròrroga en aquest er als exercicis 1999 a

2001.

L'Impost sobre Societats es ca a partir del resultat

econòmic o comptable, obtingut per l'aplicació de principis de

comptabilitat generalment acceptats, que no necessàriament

ha de coincidir amb el resultat fiscal, entès aquest com la base

imposable de l'impost. La conciliació del resultat comptable

amb la base imposable de l'Impost sobre Societats és com

segueix:

16) Deutes amb entitats de crèdit16) Deutes amb entitats de crèdit16) Deutes amb entitats de crèdit16) Deutes amb entitats de crèdit

a composició dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de

esembre de 1999 del balanç de situació consolidat adjunt és

a següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

LímitLímitLímitLímit A curtA curtA curtA curt

terminiterminiterminitermini

A llargA llargA llargA llarg

terminiterminiterminitermini

TotalTotalTotalTotal

Préstecs - 24.440 31.529 55.969

Pòlisses crèdit 176.167 28.644 45.437 74.081

Efectes descomptats 314 243 - 243

Arrendaments

financers - 979 1.226 2.205

Interessos - 678 - 678

54.98454.98454.98454.984 78.19278.19278.19278.192 133.176133.176133.176133.176

Les pòlisses de crèdit i els préstecs estan referenciats al Míbor,

Euríbor i Líbor.

El desglossament del deute a llarg termini de les societats amb

entitats de crèdit a 31 de desembre de 1999, per venciments, és

el següent:

2001

39.736

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
MPTA

2002 2003 2004 Resto Total

13.911 8.210 3.748 12.587 78.192

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
((((
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A causa de les diferències temporals entre els criteris

d'imputació comptables i els fisc eterminats ingressos i

despeses, en relació amb l'Imp re Societats, a 31 de

desembre de 1999 s'havien or impostos anticipats i

diferits, que s'han registrat en el tes anuals, excepte els

saldos pels impostos anticipats co ents a les dotacions al

fons de pensions, als interesso rats per aquest fons,

a les dotacions per a l'amortitz ls fons de comerç de

fusió i dotacions per a determin os i despeses, d'acord

amb el criteri conservador seguit  societats del Grup. El

detall és el següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Benefici cosolidat abans d’impostos 23.593

Diferències permanents (3.722)

Diferències temporals amb caràcter permanent 663

Compensació de bases negatives

(sense crèdit fiscal registrat) (610)

Base comptable de l’impostBase comptable de l’impostBase comptable de l’impostBase comptable de l’impost 19.924

Diferències temporals 393

Compensació de bases negatives (43)

Base imposible (resultat fiscal)Base imposible (resultat fiscal)Base imposible (resultat fiscal)Base imposible (resultat fiscal) 20.27420.27420.27420.274

a despesa registrada per l'Impost sobre Societats en el compte

de pèrdues i guanys de l'exercici 1999, és el resultat d'aplicar el

tipus impositiu vigent a la base comptable de l'impost i

minorar-lo en 2.678 milions de pessetes, per les deduccions que

s'indiquen tot seguit:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Per doble imposició 662

Per inversions 414

Per activitat

Per I+D

Per creació d

Altres deduc

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
s d’exportació 1.411

84

’ocupació 79

cions 28

2.6782.6782.6782.678

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
L
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ost sob
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s gene

ació de

ats risc

 per les
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MPTAMPTAMPTAMPTA

Diferències Acumulades en les

Bases imposables

Efecte Acumulat

en la quota

Impostos anticipats:

   Comptabilitzats

   No comptabilitzats (*)

   Fons de pensions

   Amortització de fons de comerç de fusió

   Altres provisions per a riscos i despeses

2.366

-

15.577

6.414

2.225

828

-

5.452

2.245

771

26.58226.58226.58226.582 9.2969.2969.2969.296

Crèdits fiscals per comp. de bases imponibles neg. 1.200 420

Impostos diferits 8.423 2.948

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
els últims quatre exercicis, i no es

puguin generar-se passius addicio

(18) Compromisos adquirits(18) Compromisos adquirits(18) Compromisos adquirits(18) Compromisos adquirits

AGBAR ha assumit compromisos 

els plecs de condicions per als 

serveis d'aigua potable i saneja

països, i amb operacions finance

adjudicatàries. Aquests comprom

grau de  participació en  cadascun

L'efecte acumulat anteriorment indicat s'ha calculat mitjançant

l'aplicació de l'import corresponent als tipus impositius vigents

a 31 de desembre de 1999.

La provisió per a l'Impost sobre Societats es troba registrada en

l'epígraf "Altres deutes no comercials" del passiu dels balanços

de situació consolidats adjunts. AGBAR, i en general la resta de

societats del Grup, tenen oberts a inspecció fiscal els últims

(*) Abans de considerar l’efecte de l’actualitzacio financera.

ComptesComptesComptesComptes
peren que, en cas d'inspecció,

nals significatius.

de garanties relacionats amb

contractes de concessió dels

ment adjudicats a diferents

res rebudes per les societats

isos, establerts en funció del

a  de  les societats  i que  han

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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En relació amb les inversions realitzades en aquest exercici a

Xile, s'ha presentat garantia d del Banco Santander

Central Hispanoamericano per i e 95 milions d'euros,

equivalents a 15.807 milions de p

Derivat de la participació en la s Lyonnaise des Eaux de

Casablanca, S.A. (Marroc), AGBA umir el compromís de

garantia davant de la Comunita na de Casablanca per

import màxim de 5 milions de di 82 milions de pessetes

al tipus de canvi del 31 de desemb 999).

En relació amb la participació en tat Aguas de la Costa,

S.A. (Uruguai), AGBAR va assum mpromís de garantia

davant del Banco Exterior de América, S.A., derivat de les

operacions de finançament, per import de 3,7 milions de dòlars

nord-americans (613 milions de pessetes).

stat avalats per diverses entitats financeres, han

ariat substancialment durant l'exercici 1999 amb motiu de la

orta inversió realitzada per AGBAR per ampliar la seva

articipació accionarial en aquestes societats.

es garanties de compliment dels contractes són de 47,9

ilions de dòlars nord-americans (7.933 milions de pessetes al

ipus de canvi del 31 de desembre de 1999), dels quals 37

ilions de dòlars nord-americans corresponen a Aguas

rgentinas, S.A., 6,4 milions de dòlars nord-americans a Aguas

rovinciales de Santa Fe, S.A. i 4,5 milions de dòlars nord-

mericans a Aguas Cordobesas, S.A.

Les garanties de finançament establertes i vigents són de 12,1

milions de dòlars (2.004 milions de pessetes), que corresponen

íntegrament a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A.

Les garanties davant de les institucions financeres (Corporación

Financiera Internacional, el Banco Interamericano de

Desarrollo i Banco Europeo de Inversiones), derivades de les

operacions de finançament, sumen fins a un import màxim de

151,7 milions de dòlars nord-americans (25.125 milions de

pessetes), de

corresponen

nord-america

4,5 milions d

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
ls quals 135,4 milions de dòlars nord-americans

 a Aguas Argentinas, S.A., 10,3 milions de dòlars

ns a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., i altres

e dòlars nord-americans a Aguas Cordobesas, S.A.

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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serà executable entre el 30 de desembre

de 2004 i el 30 de juny de 2005.  d'exercici correspon a

l'acordat per a l'opció de compra

La Societat Dominant ha subscrit tracte de lloguer amb

Layetana Diagonal Glorias, S.L., l la segona cedeix en

arrendament l'edifici que estarà a l'Avinguda Diagonal

de Barcelona, números 197 a 2 un termini màxim de

trenta anys a comptar des qu rodueixi la Recepció

Provisional de l'edifici, una vega  es finalitzi l'obra. A

més varen subscriure un con d'opció de compra

a favor de la Societat i un altre  de venda a favor de

urant l'exercici s'ha procedit a l'emissió d'obligacions per part

'AGBAR International, BV, per import de 500 milions d'euros,

ue equival a la xifra en pessetes de 83.193 milions, amb un

ipus d'interès base del 6% anual i venciment el novembre de

009. AGBAR International, BV és una filial al 100% d'AGBAR i

a indicada emissió compta amb la garantia solidària i

rrevocable d'AGBAR, segons s'indica en el corresponent fullet

nformatiu de l'emissió.

mb data 29 de desembre de 1999, AGBAR i una entitat

inancera varen subscriure un contracte d'opció de compra i

pció de venda que té per objecte la participació en SUA Corp.

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
D

d

q

t

2

l

i

i

A

f
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Layetana.

AGBAR podrà exercir el dret d

període comprès entre els cinc i 

data d'entrada en vigor del cont

fa al contracte d'opció de venda,

termini que el de l'opció de com

podrà exercir el dret amb anteri

que AGBAR cancel·li el contra

d'exercici, tant pel que fa al dre

l'opció de venda, s'ha estimat e

actualitzables per l'IPC acumulat 

pel total de 157.000 accions amb un nominal de 1.000 euros

cadascuna d'elles. L'opció de compra, atorgada a AGBAR, es

podrà exercir des de la data de subscripció del contracte fins

al 29 de desembre de 2004. El preu d'exercici resultarà

d'aplicar al nominal de les accions un cost financer equivalent

a un tipus d'interès referenciat a l'Euríbor a sis mesos més un

diferencial.  L'opció  de venda s'atorga a   l'entitat  financera  i

ComptesComptesComptesComptes
El preu

.

 un con

pel qua

ubicat 

11 per 

e es p

da que

tracte 

 d'opció
'opció de compra durant el

deu anys a comptar des de la

racte d'arrendament. Pel que

 es podrà exercir en el mateix

pra, no obstant això Layetana

oritat al termini fixat, en cas

cte d'arrendament. El preu

t a l'opció de compra com a

n 15.420 milions de pessetes,

des  del  9 d'abril de 1999  fins

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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l moment 

ncrementat

oment fins

ixí mateix,

onstituït, 

Fundació P

ealització d

articipació 

 la creació d

e la qualita

a cohesió so

en l'exercici 

compromiso

Govern.

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
(19) Ingressos i despeses(19) Ingressos i despeses(19) Ingressos i despeses(19) Ingressos i despeses

VendesVendesVendesVendes

La distribució de l'import net de la xifra de negocis és la

següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Aigua i residus líquids 97.455

Salut 86.232

Residus sòlids 56.865

Informàtica i comunicacions 18.011

Enginyeria i construcció 11.911

Inspecció tècnica de vehícles 9.640

Manteniment d’instal·lacions 3.053

Oci 130

283.297283.297283.297283.297

ProveïmentsProveïmentsProveïmentsProveïments

La composició de l'epígraf "Consums i altres despeses

de recepció de l'edifici i l'índex corresponent

 anualment en un punt percentual des d'aquest

 a l'exercici d'una de les opcions.

 durant l'exercici 1999 la Societat Dominant ha

juntament amb altres societats, la fundació

rivada Castellet del Foix", que té per objecte la

'estudis adreçats a l'optimització social de la

del sector privat en la construcció d'infraestructura

e serveis, la seva incidència en la millora efectiva

t de vida, l'impacte mediambiental, la mobilitat i

cial i cultural. L'aportació realitzada per la Societat

és de 2 milions de pessetes i aquesta assumeix els

s inherents a la participació en els seus Òrgans de
a

i

m

A

c

"

r

p

i

d

l

externes" del compte de pèrdues

la següent:

Consum de proveï. i de primeres

Despeses técniques (Salut)

Altres despeses externes

ComptesComptesComptesComptes
 i guanys consolidat adjunt és

MPTAMPTAMPTAMPTA

 matèries 45.923

53.038

19.709

118.670118.670118.670118.670
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Societats associadesSocietats associadesSocietats associadesSocietats associades

Personal titulat

Càrrecs intermedis i encarregats

Oficials

Ayudants i auxiliars

1.176

1.200

4.547

3.144

10.06710.06710.06710.067

TotalTotalTotalTotal 35.79735.79735.79735.797

La plantilla mitjana de les soc el Grup ha estat la

següent:

Nº mitjà d’empleatsNº mitjà d’empleatsNº mitjà d’empleatsNº mitjà d’empleats

ersonalersonalersonalersonal

a composició de les despeses de personal de l'exercici 1999 és

a següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

Sous, salaris i assimilats 72.474

Càrregues socials 21.158

93.63293.63293.63293.632

l nombre de persones empleades a 31 de desembre de 1999,

ense ponderar pel percentatge de participació en les diferents

ocietats, distribuït per categories ha estat el següent:

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
PPPP

L

l

E

s

s

Societats en integració global i p

Societats en equivalència

La plantilla mitjana resultant de 

percentatge d'integració en com

23.958 persones.

Ingressos i despeses extraordinariIngressos i despeses extraordinariIngressos i despeses extraordinariIngressos i despeses extraordinari

El detall d'ingressos i despeses ex

és el següent:

Núm, d’empletasNúm, d’empletasNúm, d’empletasNúm, d’empletas

Societat Dominant i Societats del Grup i multigrup:Societat Dominant i Societats del Grup i multigrup:Societat Dominant i Societats del Grup i multigrup:Societat Dominant i Societats del Grup i multigrup:

Personal titulat

Càrrecs intermedis i encarregats

Oficials

Ajudants i auxiliars

2.829

1.354

5.434

16.113

25.73025.73025.73025.730

ComptesComptesComptesComptes
ietats d
roporcional 24.360

10.253

l'exercici 1999, considerant el

ptes anuals consolidats, és de

ssss

traordinaris de l'últim exercici

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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ions i d'Ocibar, S.A. per import de 332

 Despeses Extraordinàries s'inclou, així

pessetes  per aportacions de la  Societat

L'apartat

l'immobi

correspo

les accio

import d

L'apartat

participa

proporci

obtingud

MPTAMPTAMPTAMPTA

Despeses ExtraordinàriesDespeses ExtraordinàriesDespeses ExtraordinàriesDespeses Extraordinàries Ingressos ExtraordinarisIngressos ExtraordinarisIngressos ExtraordinarisIngressos Extraordinaris

En l’alienació o baixa de l’immobilizat immaterial

En l’a

En l’a

   per

En l’a

Per o

En l’a

Subv

Dota

Altre

16

384

164

135

226

-

-

086

391

4

198

1.441

23

81

1.026

190

-

2.297

.402402.402402 5.2605.2605.2605.260

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
per import de 751 mil

milions de pessetes. 

A l'apartat "Altres" de

mateix, 364 milions de 

 de "Beneficis procedents en l'alienació de

litzat financer" del compte de pèrdues i guanys

n a les plusvàlues obtingudes en l'alienació de part de

ns posseïdes de Suez-Lyonnaise des Eaux, S.A. per un

e 1.026 milions de pessetes.

 de "Beneficis procedents en l'alienació de

cions en societats consolidades per integració global i

onal" del compte de resultats conté les plusvàlues

es en l'alienació de les accions posseïdes d’Eltec, S.A.

lienació o baixa de l’immovilizat material

lienació o participacions en societats consolidades

 integració global i proporcional

li. de part. en societats amb accions en equivalència

peracions amb  accions pròpies

lienació de l’immobilitat financer

encions de capital traspassades resultat de l’exercici

ció per a riscos i despeses extraordinarios

s

2.

1.

44.44.
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(20) Sous, Dietes i atencions estatutàries al consell(20) Sous, Dietes i atencions estatutàries al consell(20) Sous, Dietes i atencions estatutàries al consell(20) Sous, Dietes i atencions estatutàries al consell

d'administraciód'administraciód'administraciód'administració

L'import dels sous meritats embres del Consell

d'Administració que formen part lantilla de la Societat

Dominant, dietes i atencions est s dels Administradors

en l'exercici 1999, per l'exerci llurs funcions en les

diferents societats del Grup i es, ha estat de 223

milions de pessetes.

(21) Aspectes derivats de(21) Aspectes derivats de(21) Aspectes derivats de(21) Aspectes derivats de    "L'Ef 00""L'Ef 00""L'Ef 00""L'Ef 00"

El denominat "efecte 2000" en les aplicacions informàtiques i

ominant a la Fundació AGBAR Centro de Estudios e

nvestigaciones Medioambientales.

portació al resultat consolidatportació al resultat consolidatportació al resultat consolidatportació al resultat consolidat

l detall de l'aportació de les societats incloses en el perímetre

e consolidació al resultat net consolidat de l'exercici 1999 és

l següent:

MPTAMPTAMPTAMPTA

AGBAR 3.331

Grup ADESLAS 2.901

AGUAS ARGENTINAS 2.093

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
D

I

AAAA

E

d

e

altres equipaments té el seu orig

dates en els sistemes informàtics 

general s'ha realitzat emprant e

camp reservat a l'any, de mane

correspondrien a l'any mil nou-c

aquest aspecte, s'haurien po

tractaments de la informació que

la data com un dels seus 

Grup CESPA 2.025

Grup AQUAGEST-SUR 1.412

Grup AQUAGEST-LEVANTE 1.180

Grup SOREA 824

Grup AGUAS DE LEVANTE 735

Grup AGBAR MANTENIMIENTO 633

Grup AQUAGEST PTFA 413

Grup ACSA 356

Grup AGBAR ITV 310

Grup AGBAR GLOBAL MARKET 265

ADASA SISTEMAS 164

ACUACAR 161

AGUAS CORDOBESAS 119

Grup MINA PÚBLICA TERRASSA 69

SEARSA 58

16.82816.82816.82816.828

ComptesComptesComptesComptes
pels m

 de la p

atutàrie

ci de 

associad

ecte 20ecte 20ecte 20ecte 20
en en la forma de computar

i electrònics, que amb caràcter

xclusivament dos dígits en el

ra que els dos primers dígits

ents. Si no s'hagués corregit

gut produir errors en els

 impliquen càlculs que tenen

paràmetres de referència.
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er tal de garantir el funcionament correcte dels sistemes i

quipaments que es poguessin haver vist afectats per

'esmentat efecte, la Societat Dominant va establir un pla

'actuació en cadascuna de les àrees implicades, pel qual varen

er revisats aquests sistemes i equipaments.

ddicionalment, es varen realitzar actuacions per tal d'obtenir

onfirmació per escrit de tots els seus subministradors de béns

'inversió, de l'impacte que l'"efecte 2000" pogués tenir en els

quips instal·lats en centres de la Societat, i s'està avaluant, en

as de ser necessària alguna adaptació en els sistemes, el

ossible impacte econòmic i el seu termini de solució. A la data

Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999Memòria corresponent a l’exercici 1999
P

e

l

d

s

A

c

d

e

c

p

de preparació d'aquests estats financers, no s'han produït

efectes significatius que poguessin tenir impacte en els

comptes anuals adjunts. 

L'adaptació d'altres societats del Grup s'ha realitzat de forma

similar sense haver-se produït efectes significatius derivats del

referit "efecte 2000".

ComptesComptesComptesComptes
  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I

Les empreses del Grup classificades per sectors d’activitat i la informació relacionada amb aquestes a 31 de desembre de
1999 són les següents:

Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
Aigua potable i  sanejament:Aigua potable i  sanejament:Aigua potable i  sanejament:Aigua potable i  sanejament:
* SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A. (SOREA)
Diputació, 355 – Barcelona

F

1.250 3.738 745 100 -
** Compañía de Aguas Potables de
Palamós, S.A.  (CAPSA)
Plaza Padró nº1 – Palamós (Girona) 149 221 19 - 74
** Anaigua Compañía de Aguas de Alt
Penedés y Anoia, S.A. (ANAIGUA)
Diputació, 353 – Barcelona 80 (20) (10) - 51
** Aigües de Sant Pere de Ribes, S.A
(AIGÜES DE RIBES)
Onze de Setembre 4 St. Pere de Ribes 166 19 10 - 97
* Aquagest Levante
Los doscientos, 6 Entro. C esc. Izqda
03007 – Alicante

F

1.530 636 909 100 -
** Aguas potables y riegos de Lliria
Andoval, 59Bajos – 46160 Liria (Valencia) 20 176 17 - 100
** Omnium Lliria
Andoval, 59Bajos – 46160 Liria (Valencia) 2 5 13 - 100
* Aquagest Promoción Técnica y
Financiera de Abastecimientos
De Agua, S.A (AQUAGEST)
Principe de Vergara, 110 – Madrid

F

3.606 1.698 365 100 -
* Aquagest-Sur, S.A.
Avda. Luis de Morales Nº32 Planta 4 M6
41005 – Sevilla

F

5.100 294 704 100 -
** EYSA Explotaciones y Servicios del
Agua, S.A. (EYSA)
Avda. Extremadura, 39 1ª Planta
06800 – Mérida (Badajoz)

F

150 125 29 - 100

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta

** Canaragua, S.A. (CANARAGUA)
Avda. Fr
Sta. Cruz

F

** Agua
(AGUAS 
Plaza Cri
Santa Cr
** Astur
Uría, 30,
** Pozos
(POZOS R
Camino 
03739 Ja
** Pozos
San Agu
(Sta. Cru
* Aguas 
Lehenda
* Hidros
Agua, S.
Príncipe 
* Hidra G
Cronista
* Agbar 
Huérfan
Santiado
** Invers
Huérfan
** Cía. H
Avda. Bo
Los Cond

*
**a****
(F)

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
ancisco la Roche, 33 edif. El Más
 de Tenerife 400 3.571 1.160 - 90
s de Arona, S.A.
DE ARONA)
sto de la Salud, 1
uz de Tenerife 130 1 (2) - 74
agua, S.A. (ASTURAGUA)
 3ª - Oviedo 61 171 82 - 50
 Reunidos, S.L.
EUNIDOS)

Cabanes, 88
vea – Alicante

F

492 56 64 - 100
 y Recursos del Teide
stín, 8. 38201 – La Laguna
z de Tenerife)

F

12 - 9 - 100
del Norte, S.A. (ANSA)
kari Aguirre Etorbidea,29 Bilbao

F
290 33 13 100 -

er, Servicios Integrales del
A. (HIDROSER)
de Vergara, 110 – Madrid 390 (95) (15) 50 -
estión de Aguas, S.A. (HIDRA)

 Carreras, 9 – Valencia
F

750 33 24 100 -
Chile, S.A (AGBAR CHILE)
os 835 Piso 18
 de Chile (Chile) 47.838 992 (510) 100 -
iones Aguas del Gran Santiago
os, 835 Piso 18 – Santiago de Ch 71.946 21 (398) - 62
isp. Amer. Serv, S.A. (CHAS)
sque Norte, 0177 of. 702
es – Santiago de Chile (Chile) 2.516 282 125 - 50

Societats participades per AGBAR directament.
Societats participades per AGBAR indirectament.
Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.
Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultadosResultadosResultadosResultados DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
*** Aguas Décima, S.A.
Avda. del Bosque Norte, 177 of. 702
Los Condes – San Chile (Chile) 2.386 275 135 - 49
*** Exploraguas
Avd
Los
***
Avd
Los
* In
(INT
Prin
* So
Res
Bru
* A
Cal
Car
***
Cal
Car
* Lu
(LU
Av.
160
** A
Estr
385
** A
Lot
(Po
** A
Avd
Tra

*
**a*
(F)

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
a. del Bosque, 167 of. 702
 Condes – Santiago de Chile (Chile) 4 (1) 6 - 49
 Aguas de San Isidro
a. del Bosque, 167 of. 702

 Condes – Santiago de Chile (Chile) 228 (3) (17) - 26
teragua, Servicios Int. del Agua S.A.
ERAGUA)
cipe de Vergara, 110 – Madrid 5.800 (1.394) (149) 54 -
ciedad de Explosión de Aguas

iduales, S.A. (SEARSA)
c, 49 , 3º1ª - Barcelona 343 100 116 50 -
gbar Colombia
le Larga Cra. 10 B, 10-70
tagena de Indias (Colombia) 4 15 7 100 -
 Gersa Colombia
le Larga Cra. 10 B, 10-70
tagena de Indias (Colombia) 4 9 (7) - 100
sagua – Gestao de Aguas, S.A.

SAGUA)
 5 de Outubro, 293, 7º
0 Lisboa (Portugal) 1.440 (570) (306) 50 -
guas do Vouga

ada Nacional nº1 – Feira Nova
0 Albergaria – A – Velha 539 (144) 27 - 60
guas do Lena

e 10, Celula B 2440 Batalha
rtugal) 104 (52) (28) - 63

guas do Teja
a. Das Comunidades Europeias

ncoso (Potugal) 145 (43) (37) - 63
Societats participades per AGBAR directament.

*** Societats participades per AGBAR indirectament.
Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.
Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultadosResultadosResultadosResultados DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
** Aguas do Planalto
Avda. Visconde Tondela
2460 Ton
** Agua
Avda. Lu
** Trata
(TRATAV
Etar de S
4765 Rib
* Aguas 
Calle 1 y
Depart. M
* Socied
(AGUAS 
Jacomet
RecaptacRecaptacRecaptacRecaptac
* TRIBUG
Diputaci
** Galop
Paseo Co
09006 Bu
**** Ges
Nava y G
(Tenerife
Aigua CoAigua CoAigua CoAigua Co
* Industr
Abasteci
San Clem
ProveïmProveïmeProveïmProveïme
* Aguas 
Ctra. San
Cornellà

*
**a****
(F)

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
dela (Portugal) 444 (61) (83) - 50
s do Sado
isa Todi, 287 Setubal (Portugal) 415 (50) (155) - 30
miendo de Aguas Residuals do
E)
erzedelo, Lugar da Varzea
a de Ave 104 (9) 5 - 30
de la Costa
 20 la Barra

aldonado (Uruguay) 174 536 28 60 -
ad Española de Aguas Filtradas
FILTRADAS)
rezo, 4 Madrid 181 60 66 50 -
ió d’exaccions:ió d’exaccions:ió d’exaccions:ió d’exaccions:
EST

ón, 353 Barcelona
F

40 (7) (2) 100 -

muneros de Castilla, 9 Bajos
rgos 1 3 9 - 99
tión Recaudatoria, S.A. (GERSA)
rimont, 11-13 – La Laguna
)

F

10 5 5 - 90
mercial:mercial:mercial:mercial:
ias Auxiliares de
mientos, S.A. (IASA)
ente, 20 1º - Zaragosa 64 13 22 50 -

ent corporatiu:nt corporatiu:ent corporatiu:nt corporatiu:
de Levante, S.A (ADL)
t Joan Despí, 1

 (Barcelona)

F

281 610 700 100 -
Societats participades per AGBAR directament.
Societats participades per AGBAR indirectament.
Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.
Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
** Comercial de Aguas S.A. (COMAGUA)
Aurelio Ibarra, 16 03007 – Alicante 284 (605) 212 - 50
Enginyeria i construcció:Enginyeria i construcció:Enginyeria i construcció:Enginyeria i construcció:
* Auxilizar de Canalizaciones, S.A. (ACSA)

Mas Casanovas, s/n – Barcelona
F

400 2.193 323 100 -
** Auxiliar de Canalizaciones de
Argentina, S.A (ACSA ARGENTINA)
Victor Hugo, 2668 – Buenos Aires
(Argentina) 13 (56) 83 - 100
* Aquaplán, S.A. (AQUAPLAN)
Mallorca, 270 pral 2ª - Barcelona

F
63 (3) 21

Manteniment:Manteniment:Manteniment:Manteniment:
* Agbar Mantenimiento, S.A.
(AGBAR MANTENIMIENTO)
Berguedà, 20 –24 – Barcelona

F

1.325 719 625 100 -
** Musa Seguridad, S.L.
Rosa Sensat, 3, B, 5ª - Barcelona

F
25 19 6 - 100

Serveis de Comerç electrònicServeis de Comerç electrònicServeis de Comerç electrònicServeis de Comerç electrònic
* Agbar Global Market, S.A.
Passeig de Sant Joan, 39
08009 – Barcelona

F

775 1.631 (350) 100 -
** Bitel Teleservicios
Girona, 176
08037 Barcelona 20 - - - 68
** Agencia Sercicios Mensajeria, S.A.
Julián Camarillo, 42
28037 – Madrid 510 2.904 (39) - 80

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
*** ASM Málaga
Miguel Fleta, 14-16 Madrid 20 - (5) - 56
** Arco, Diseño Gráfico Avanzado
Girona, 176 – 08037 Barcelona 5 7 (12) - 70
** Briefing Comunicación y Publicidad
Girona, 176  -08037 – Barcelona 11 18 (201) - 100
** Q Systems, S.L.
Girona, 176 – 08037 – Barcelona 1 11 (105) - 100
** Tecnología y gestión telefónica (TGT)
Esteve Terrades, 7 – 080223 Barcelona

**Ingenieria, Consultoria y Recursos, S.A
Tarragona, 105-115 pl.11 – Barcelona

132

155

218

812)

205

(61)

-

-

76

58
** Power Line Marketing Telefónico, S.L
Parque Empresarial “La Moraleja”
Avda Europa, 1 Alcobenda – Madrid 40 328 697 - 60
Residus sòlids:Residus sòlids:Residus sòlids:Residus sòlids:
* CESPA. Compañía Española de Servicio
Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA)
Henao, 20 entreplanta - Bilbao 10.800 2.348 1.728 50 -
** SEGEMA, Servicios Generales del
Medio Ambiente, S.A. (SEGEMA)
Henao, 20 – Bilbao 4.800 (2.033) 206 - 50
*** INUSA
Príncipe de Vergara 110 2ª planta
28002 – Madrid 1.933 988 450 - 50
*** I.A. Granadina
Lindaraja, 2 Bajos – 18009 Granada

150 72 136 - 44
** INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A.
Henao, 20 Enpla.
48009 - Bilbao 20 179 (199) - 50

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
** Cespa Inversiones Ambientales
Gran Via de les Corts Catalanes 1.000 - 2 - 50
** Cespa Gestión de Residuos, S.A.
(CESPA GR)
Gra

***
Gra
080
***
Pza.
***
Cam
Polí
Part
Reu
***
(ECO
Gra
Baix
***
Prol
Arta
** R
Dr. 
445
***
Call
Zon
* Ce
Gra
Barc
* TR
Gra
Barc

*
**a*
(F)

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I
n Via de les Corts Catalanes 657

 Cespa GTR
n Via Corts Catalanes, 657 Baixos
10 Barcelona

1.900

139

234

961

357

1.159

-

-

50

50
 Contén, S.A.
 San Vicente, 1 – 48001 Bilbao 38 960 346 - 50
 Contenedores Reus, S.A. (CORSA)
í Mas d’en Blasi, s/n

gon Cadastral, 29
ida Mas Calbó
s (Tarragona) 30 186 172 - 38
 Eliminación de Residuos Clínicos, S.L

CLINIC)
n Vía de les Corts Catalanes, 657
os – Barcelona 580 261 135 - 50

 Secolén S.A. (SECOLEN)
ongación depiedad s/n Polígono
na, nave 3 – Vila-real (Castellón) 50 253 240 - 50
esiduos Industriales, S.A. (Resin)

Afonso Cordeiro, 742 s/n
0 Matosinhos – Portugal 581 16 - - 53
 TQMA, S.L.
e 4 s/n Sector C
a Franca – Barcelona 100 13 39 - 53
spa Ingenieria Urbana, S.A.

n Vía de les Crots Catalanes, 657
elona

1.010 5 (6) 50 -

ASA, Tratamiento de Residuos, S.A.
n Via de les Corts Catalanes 657
elona 10 40 4 100 -

Societats participades per AGBAR directament.
*** Societats participades per AGBAR indirectament.

Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.
Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
** Companhia Lusitana de Gestao de
Residuos, S.A. (CLUSA)
Av.5 de Outubro,293,7º Lisboa(Portugal) 8 (2) (3) 51 25
Assistència sanitària:Assistència sanitària:Assistència sanitària:Assistència sanitària:
* Compañía de Seguros Adeslas, S.A.
(ADESLAS)
Príncipe de Vergara, 110 – Madrid

F

11.092 7.918 2.386 100 -
** Adeslas Dental, S.A.
(ADESLAS DENTAL)
Príncipe, 21 – Madrid

F

74 18 (5) - 100
** Igualatorio Colegial de Asistencia
Médico – Quirúrgica, S.A. de Seguros
(IMÉDIC)
Linares Rivas, 9
15005 – A Coruña

F

351 1.541 282 - 99
** Granada Salud, S.A.
Camino de Ronda, 96 – Granada

* Centro Médico de Zamora, S.A.
(C.M. ZAMORA)
Rda San Torcuato, 15 – Zamora

F
52

54

(1)

37

3

8

-

-

100

81

** Clínica Parque San Antonio, S.A.
(PARQUE SAN ANTONIO)
Avda. Pintor Sorolla, 2  -Málaga

F

301 208 81 - 97
** Clínica Nuestra Señora de América,
S.A. (CLINSA)
Arturo Soria, 103 – Madrid

F

779 719 104 - 96
*** Cardioclinsa, S.A.
Arturo Soria, 103 – Madrid

*** Tecnumed Clinsa, S.A.
Arturo Soria, 103 – Madrid

15

30

19

(11)

2

3

-

-

58

96
* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
*** Centro de Radiología Clinsa, S.A
Arturo Soria, 103 – Madrid

F
60 17 13 - 96

** Unión Médica Gaditana
Rochester, 1º 1ª - Cádiz 351 248 99 - 91
** Hospital de Salamanca
Arco, 1-1ºA 37002 – Salamanca

F
832 650 (260) - 100

** Hospital Virgen del Mar Cristobal
Ctra. Mami, Km 1 s/n  - Almeria 35 439 117 - 98
**** Centro de medicina Nuclear Virgen
del Mar, S.A.
Ctra. Mami, Km 1 s/n – Almeria 10 (2) (3) - 73
** Sanatorio Nuestra Señora de la Salud
de Granada, S.A.
Avda. Nuestra Señora de la Salud, s/n
Granada

F

93 484 64 - 100
** Unión Médica Regional
Doctor Abelardo Mora, 7
Granada

F

25 68 1 - 100
** Casa de Reposo Sanatorio Perpetuo
Socorro, S.A.
Plaza Dr. Gómez Ulla, 15 – Alicante 360 311 63 - 69
*** Hemodinámica, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante 45 20 3 - 36
*** Núcleomedical, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante 18 (8) (5) - 42
*** Tomografía axial computerizada
de Alicante, S.A.
Pza. Dr Gómez Ulla 15 – Alicante 78 72 15 - 36
** Igualatorio de Álava (Iquimesa)
Pza. Amarica, 3 Bajos
0100 Vitoria 234 204 (22) - 100

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
*** Centro Médico Amarica
Pza. Amarica, 4 Bajos
01005 Vitoria 10 39 (10) - 100
** Clinica Sta. Teresa de Castellón, S.A.
Hermanos Vilafaña, 2

** Imquicasa (Igualatorio Médico Qui)
de Castellón, S.A.)
Poeta Guimerá, 5 Castellón

42

350

(9)

61

(25)

19

-

-

93

98
** Tasamed (Infraest. y servicios de Alzi)
Carretera de Corbera, Km.1
46600 Alzira (Valencia) 58 (9) (2) - 51
** Alianza Médica Leridana
Bisbe Torres, 13
25002 Lleida 236 158 11 - 61
ITV:ITV:ITV:ITV:
* Agbar ITV
Bergará, 3 Ático
08002 Barcelona 1.200 5.516 181 100 -
** Control de I.T.V., S.A. (CISA)
Profesor Waksman, 4º 3ª izq.- Madrid 556 3.498 (203) - 55
*** ISV Supervisión y Control Ltda.
Avda Das Naçoes Unidas 12551 – 17º and
Cep:04578 – 903- Sao Paulo – SP 1.7 83 1 328 - 55
*** Control ITV Ltda.
Quindas das Ravelas Lt, 17
PALHAIS 2830 Barreiro (Portugal) 83 322 11 - 55
*** Contmar
Reconquista 1048, 9º 1.003
Capital Fed. Buenos Aires (Argentina) 521 (182) 23 - 33
*** Control electrónico Vehicular
Reconquista 1048, 9º 1.003
Capital Fed. Buenos Aires (Argentina) 521 (201) 25 - 33

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
*** CISA Andalucia
Poligono industrial Juncaril
Parcelas 317318Peligros 18210– Granada 50 78 3 - 55
*** Control ITV Alicante
Polígono Industrial Pla de la Vajonga
Calle 5, 5-03113 Alicante 300 (16) 49 - 32
** Seguretat Vehicular, S.A.
Passeig de San Joan, 39 – Barcelona 1.000 - 43 100 -
*** ECA ITV
Tuset, 32 8º planta
08006 Barcelona

** Iteuve, S.A.
Camí de la Budellera, s/n – 43002-Tarrag

200

200

431

(211)

(36)

(9)

-

-

51

100
*** Iteuve Aragón, S.A.
Camino Aurin, s/n
22600 Sabiñanigo – Huesca 50 3 15 - 100
*** Iteuve Canarias, S.A.
Algarrobos Pol. Ind. Arinaga Parc. 193
35119 – Agüimes

*** Iteuve Castilla, S.A.
Polígono Palancares, 4 – 16003 Cuenca

75

51

247

41

145

20

-

-

100

100
*** Iteuve Euskadi, S.A.
Pol. Ugaldeguren I, 8 – 48170 Zamudio 100 78 27 - 72
** Idiada Automotive Technology, S.A.
L’Arbornar, s/n – 43710 Sta. Oliva
(Tarragona) 250 - 63 - 80
Altres:Altres:Altres:Altres:
* Agbar Internacional, BV
Strawinskylaan 3105
1077 ZX Amsterdam 3 - (5) 100 -
Las Societats del Grup indicades anteriorment no cotitzaven  a la Borsa a 31 de desembre de 1999.

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament.
(F) Societats en les quals és d’aplicació el règim de tributació consolidat.

Societats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex ISocietats del Grup. Annex I

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999



245245245245Societats Multigrup. Annex IISocietats Multigrup. Annex IISocietats Multigrup. Annex IISocietats Multigrup. Annex II

Les societats multigrup i la informació relacionada amb aquestes a 31 de desembre de 1999 són les sigüentes:
Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
Aigua comercial:Aigua comercial:Aigua comercial:Aigua comercial:
** Labaqua, S.A. (LABAQUA)
Alona, 33 – Alicante 115 265 116 - 55
I.T.V:I.T.V:I.T.V:I.T.V:
** Inversiones Finisterre, S.A.
Fernando Macias, 35  - La Coruña 117 (227) 418 42 -
**** V.T.V. Norte, S.A.
Reconquista, 1048
1003 Buenos Aires (Argentina) 347 (155) 61 - 25
Recaptació d’exaccions:Recaptació d’exaccions:Recaptació d’exaccions:Recaptació d’exaccions:
** Tribugest Catalunya AIE
Bonastruch de Porta, 31 – Girona 41 - (20) - 71
Assistència sanitària:Assistència sanitària:Assistència sanitària:Assistència sanitària:
** BBV Adeslas Salud. S.A.
Reconquista, 336 – Capital Federal
(Buenos Aires) Argentina 5.942 4.048 (1.051) - 50
*** Karl
Pte. Juan D. Perón,1731 – Capital Federal
(Buenos Aires) Argentina 1 454 13 - 50
*** Clínica Bazterrica
Juncal, 3002 – 1425 Buenos Aires (Argen) 600 (615) 172 - 50
***Cía.Euromédica de Salud (C.M.Sta Fe)
Pte. Juan D.Perón, 1731 Capital Federal
(Buenos Aires) Argentina 822 - (520) - 50
*** Clínica y Martenidad Sta. Isabel
Lautaro, 369 (1406)
Capital Federal (Rep. Argentina) 1 1.458 (246) - 50

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR indirectament en diferents nivells.

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999



246246246246Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III

Les societats associades i la informació relacionada amb aquestes a 31 de desembre de 1999 són les següents:
Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
Aigua potable i sanejament:Aigua potable i sanejament:Aigua potable i sanejament:Aigua potable i sanejament:
* Girona, S.A. (GIRONA)
Ciutadans, 11 – 17004 Girona 200 119 32 31 -
** A
Ciut
* M
(MIN
Soci
** R
Soci

** S
Carr
082
** A
Avd
082

** A
Lluí

** A
San
**E
Plaz

** E
de T
Dr. 
** A
Bisb
** C
Bou
San

*
**a*
igües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
adans, 11 – 17004 Girona 100 11 17 - 25
ina Pública de Aguas de Terrassa, S.A
A PÚBLICA)

etat 26 – Terrassa (Barcelona) 694 1.746 203 31 -
evermina, S.L.U
etat 26 – Terrassa (Barcelona)

erveis de l’Aigua, S.A. (SERVAIGUA)
er del Nord,74

21 Terrassa (Barcelona)

740

10

90

54

22

7

-

-

31

31
igües de Matadepera, S.A.
a. de las Arenas, 1
30 Matadepera (Barcelona)

igües de l’Alt Empordà, S.A. (ADA)
s Companys, 43 – Roses (Girona)

guas de Aragón
 Miguel, 10 Zaragoza

47

10

20

65

2

10

8

5

1

-

-

-

23

49

50
mpresa Municipal de Aguas (EMUSA)
a Circular, 9 – 30008 Murcia

mpresa Municipal Mixta D’Aigües
arragona, S.A. (EMATSA)

Zamenoff, 5 – Tarragona

1.013

60

691

263

482

67

-

-

49

40
igües d’Osona, S.A.
e Morgadas, 46 – Vic (Barcelona) 10 1 2 - 46
onducció del Ter S.L (CONTER)
rg de Peage, 89
t Feliu de Guíxols (Girona) 3 1 3 - 48

Societats participades per AGBAR directament.
*** Societats participades per AGBAR en diferents nivells.

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
** Aigües de Cullera, S.A.
Carrer de Vall, 23
A90 46500 Cullera (Valencia) 315 12 32 - 48
** Empresa Mixta d’Aigües de l’Horta
Plac

** T
San
La L
** A
Emp
Alon

**E
(EM
Mol
* Ag
Reco
Bue
* Co
(CA
Con
* Te
Amb
Avd
***
Lom
296
***
Mat
** A
Cab

*
**a*

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III
eta de l’Era, 12 – Torrent

eidagua, S.A. (TEIDAGUA)
 Agustín, 8
aguna (Sta Cruz de Tenerife)

300

687

2

68

28

35

-

-

49

50
guas Municipalizadas de Alicante
resa Mixta (AMAEM)
a, 31-33 – Alicante

mpresa Municipal de Abastecimiento
ASAGRA)
inos, 58-60 – Granada

2.643

442

285

88

337

415

-

-

50

25
uas Argentinas, S.A.
nquista, 832 piso 10

nos Aires – Argentina 26.320 18.573 9.695 25 -
mpanyia d’Aigües Sabadell, S.A.

SSA)
cepció, 20 – Sabadell (Barcelona) 1.256 1.507 249 8 -
cnología y Servicios del Medio
iente, S.A (TECNOAMBIENTE)

a. Suero de Quiñones, 17 – León 10 (13) (1) - 45
 ASTOSAM
a de los Riscos, 4

20 – Torremolinos (Málaga) 390 98 76 - 50
 E.M. de Teide
ías Zurit, 12, 35200 – Gran Canaria 1.168 (32) (75) - 45
guas del Arco Mediterraneo

allero de Rodas 22 – Torrevieja 300 - 153 - 74

Societats participades per AGBAR directament.
*** Societats participades per AGBAR en diferents nivells.
Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
** Aguas de Lorca
Principe Alonso, 2
30800 – Lorca 500 (4) 28 - 49
** Aguas de Cieza
Pza. España, 14
30530 Cieza (Murcia) 250 (34) (7) - 26
*** Aguas Vega Sierra Elvira, S.A.
Aguas Vira
Cuba, s/n Edificio 3 Coronas 750 - (59) - 25
** Aguas Provinciales Santa Fe, S.A.
9 de Julio, 2824, piso 1º
3000 Santa Fe (Argentina) 9.904 764 315 11 8
* Aguas Cordobesas, S.A.
Rivadavia 126 5000 Córdoba
Prov. De Córdoba (Argentina) 4.952 102 782 15 -
* Metroagua, S.A. E.S.P
Calle 15 Nº2-16 Santa Marta
Depart. Magdalena (Colombia) 1.016 (333) (126) 22 -
* Aguas de Cartagena, S.A., E.S.P.
Carrera 10B 24-02 Avda. del Arsenal
Barrio de Getsemani
Cartagena de Indias (Colombia) 1.396 650 350 46 -
*Interamericana de Aguas y Sevicios, S.A
E.S.P. (INASSA)
Calle 63 B, Carretera 36
El Recreo 5339 – Barranquilla (Colombia)

* Sociedad de Acueducto, Alcantadillado
y Aseo de Barranquilla, E.S.P.
Calle 63 B, Carretera 36
El Recreo 5339 – Barranquilla (Colombia)

710

2.665

1.271

980

(37)

311

20

-

-

13
** Aguas Quinta, S.A.
Avda. El Bosque Norte 0177, Of. 702
Santiago de Chile (Chile) 1.866 1.371 170 - 49

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR en diferents nivells.

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
*** Inversiones Aguas Metropolitanas
Huérfanos, 835 Piso18–Santiago de Chile 175.703 1.406 (944) - 31
**** Empresa Metropolitana Obras
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiado de Chile 122.160 2.140 4.071 - 16
** Depuradoras d’Osona
Hist Ramón d’Abadal i Vinyals, 5
Vic (Barcelona) 35 5 19 - 25
** Empresa Mixta de Aguas Residuales
de Alicante, S.A. (EMARASA)
Alona, 31-33 – Alicante 327 46 106 - 50
** Drenatges Urbans del Besos, S.L.
Camí Ral, s/n – 08400 Barcelona 50 - 1 - 50
* Clavegueram de Barcelona, S.A.
(CLABASA)
Hacer, 16, 5ª - 08038 Barcelona

Mantement:Mantement:Mantement:Mantement:
** Hidroplant, S.A. (HIDROPLANT)
Muntaner, 555-559, B, Entlo. 2ª
Barcelona

600

30

35

(1)

36

7

60

-

-

30
Asistència sanitària:Asistència sanitària:Asistència sanitària:Asistència sanitària:
** Salamanca Análisis Clínicos, S.A.
Pozo Hilera, 6 37002 Salamanca

** Sanatorio Médico Quirúrgico
Cristo Rey, S.A.
Paseo de la Estación, 40 – Jaén

13

17

61

194

20

47

-

-

20

38
** Clínica Misericordia
Avda. Lidón, s/n – 12003 Castellón 12 339 35 - 33
** Imperio-Adeslas
Av. Alexandre Herculano, 53 Lisboa 1.245 - - - 40

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR en diferents nivells.

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
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Milions de PesetesMilions de PesetesMilions de PesetesMilions de Pesetes Porcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBARPorcentatge part. AGBAR

SocietatSocietatSocietatSocietat
CapitalCapitalCapitalCapital

escripturatescripturatescripturatescripturat ReservesReservesReservesReserves ResultatsResultatsResultatsResultats DirectaDirectaDirectaDirecta IndirectaIndirectaIndirectaIndirecta
Residus sòlids:Residus sòlids:Residus sòlids:Residus sòlids:

** Sociedad Gallega de Residuos
Industriales, S.A.
Parque Empresarial de Somozas –
La Coruña 36 34 119 - 25
** Recogida de Residuos d’Osona, S.C.
Historiador Ramón d’Abadal i de
Vinyals s/n
Edifici del sucre Pis 3. 08520 Vic –
Barcelona 40 1 (20) - 23

A 31 de desembre de 1999, l’única societat associada que cotitza a la Borsa és AIGÜES DE SABADELL
La menor de les cotitzacions entre la de l’últim dia i la mitjana de l’últim  trimestre de l’exercici 1999 va ser de 170% per a
AIGÜES DE SABADELL.

* Societats participades per AGBAR directament.
**a**** Societats participades per AGBAR en diferents nivells.

Societats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex IIISocietats Associades. Annex III

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999



251251251251

Sociedad General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSociedad General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSociedad General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats ParticipadesSociedad General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades

Balanços de situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVBalanços de situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVBalanços de situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVBalanços de situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IV

A C T I UA C T I UA C T I UA C T I U 1  9  9  91  9  9  91  9  9  91  9  9  9 88

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITSACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITSACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITSACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS 66666666 331331331331

IMMOBIIMMOBIIMMOBIIMMOBI

Despese

Immobil

Immobil

Immobil

Deutors 

Total im

FONDS DFONDS DFONDS DFONDS D

DESPESEDESPESEDESPESEDESPESE

ACTIU CACTIU CACTIU CACTIU C

Existènci

Deutors

Inversion

Accions 

Tresorer

Ajustos p

Total act

TOTAL ATOTAL ATOTAL ATOTAL A

(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)
LIZAT:LIZAT:LIZAT:LIZAT:

s d’establiment 14.244 8.733

itzacions immaterials 278.665 254.378

itzacions materials 888.645 824.721

itzacions financeres 818.374 259.270

per operacions de tràfic  a llarg termini 31.337 12.880

mobilitzat 2.031.265 1.359.982

E COMERÇ DE CONSOLIDACIÓE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓ 210.288210.288210.288210.288 179.732179.732179.732179.732

S A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 22.33322.33322.33322.333 5.4335.4335.4335.433

IRCULANT:IRCULANT:IRCULANT:IRCULANT:

es 31.643 31.944

610.226 528.260

s financeres temporals 249.090 87.856

pròpies a curt termini 8.354

ia 50.545 40.748

er periodificació 9.003 6.281

iu circulant 958.861 695.089

CTIUCTIUCTIUCTIU 3.222.8133.222.8133.222.8133.222.813 2.240.5672.240.5672.240.5672.240.567

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
1 9 9 1 9 9 81 9 9 1 9 9 8
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A C T I UA C T I UA C T I UA C T I U 1  9  9  91  9  9  91  9  9  91  9  9  9 88

FONDS PROPIS:FONDS PROPIS:FONDS PROPIS:FONDS PROPIS:

Capital s

Prima d’

Reserves

Altres re

Reserves

integrac

Reserves

Diferènc

Benefici 

Dividend

Total fon

INTERESINTERESINTERESINTERES

INGRESSINGRESSINGRESSINGRESS

PROVISIOPROVISIOPROVISIOPROVISIO

Provision

Altres pr

Fons de 

Total pro

CREDITOCREDITOCREDITOCREDITO

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades BalançosSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades BalançosSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades BalançosSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades Balanços

de situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVde situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVde situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVde situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IV

(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)
ubscrit 138.419 137.289

emissió 159.911 159.911

 de revaloració 128.064 128.064

serves de la societat dominant 235.380 214.231

 en societats consolidades per

ió global i proporcional 92.778 60.546

 de societats posades en equivalència 18.740 19.641

ies de conversió 21.817 2.987

de l’exercici atribuït a la societat dominant 101.139 80.812

 a compte  lliurat en l’exercici (16.402) (13.595)

ds propis 879.846 789.886

SOS DE SOCIS EXTERNSSOS DE SOCIS EXTERNSSOS DE SOCIS EXTERNSSOS DE SOCIS EXTERNS 289.959289.959289.959289.959 124.457124.457124.457124.457

OS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICISOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 18.54118.54118.54118.541 13.46313.46313.46313.463

NS PER A RISCOS I DESPESES:NS PER A RISCOS I DESPESES:NS PER A RISCOS I DESPESES:NS PER A RISCOS I DESPESES:

s per a pensions i obligacions similars 28.193 31.415

ovisions 86.275 68.221

reversió 23.524 19.082

visions per a riscos i despeses 137.992 118.718

RS A LLARG TERMINI:RS A LLARG TERMINI:RS A LLARG TERMINI:RS A LLARG TERMINI:

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
1 9 9 1 9 9 81 9 9 1 9 9 8
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A C T I UA C T I UA C T I UA C T I U 1  9  9  91  9  9  91  9  9  91  9  9  9 1111

Emissions d’obligacions i altres valors negociables 500.000 -

Deutes amb entidats de crèdit 469.944 170

Altres creeditors 41.157 355

Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 1.484 073

Total creeditors a llarg termini 1.012.585 598

CREDITORS A CURT TERMINI:CREDITORS A CURT TERMINI:CREDITORS A CURT TERMINI:CREDITORS A CURT TERMINI:

Deutes amb entitats de crèdit 330.460 413

Deutes amb empreses posades en equivalència 6.016 877

Creditors comercials 357.302

Altres deutes no comercials 178.963

Provisions per a operacions de tràfic 2.711

Ajustos per periodificació 8.438

Total creeditors a curt termini 883.890

TOTAL PASSIUTOTAL PASSIUTOTAL PASSIUTOTAL PASSIU 3.222.8133.222.8133.222.8133.222.813

Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades BalançosSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades BalançosSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades BalançosSocietat General d’Aigües de Barcelona, S.A. i  Societats Participades Balanços

de situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVde situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVde situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IVde situació consolidats al 31 de desembre 1999 i 1998. Annex IV

ComptesComptesComptesComptes

(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)
 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8

463.

44.

2.

509.

177.

3.
324.035

169.149

4.045

5.926

684.445

2.240.5672.240.5672.240.5672.240.567

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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D E U R ED E U R ED E U R ED E U R E 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 

DESPESES:DESPESES:DESPESES:DESPESES:

Consums i altres despeses externes 713.221 628.3

Despeses de personal 562.740 452.6

Dotacions per a amortitzacions d’immobilizat 107.395 89.0

Dotació al fons de reversió 4.147 4.0

Variació de les provisions de tràfic 8.113 11.2

Altres despeses d’explotació 265.972 222.7

Total despeses d’explotacióTotal despeses d’explotacióTotal despeses d’explotacióTotal despeses d’explotació 1.661.5881.661.5881.661.5881.661.588 1.408.1.408.01.408.1.408.0

Benefici d’explotacióBenefici d’explotacióBenefici d’explotacióBenefici d’explotació 154.232154.232154.232154.232 117.117.8117.117.8

Despeses financeres 41.807 30.1

Pèrduas d’inversions financeres temporals 102 1

Variació de les provisions d’inversions financeres (523)

Diferències negatives de canvi 11.858 1.1

Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres 53.24453.24453.24453.244 31.31.531.31.5

Amortització del fons de comerç de consolidació 14.214 14.1

Benefici de les activitats ordinàriesBenefici de les activitats ordinàriesBenefici de les activitats ordinàriesBenefici de les activitats ordinàries 136.640136.640136.640136.640 101.101.6101.101.6

Pèrduas procedents de l’immobilitzat material,

inmaterial i cartera de control 4.201 1.6

Societat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats Participades
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals

acabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex V

ComptesComptesComptesComptes

(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)
8888

22

46

64

27

39

11
0090900909

8898988989

71

26

96

42

5353553535

66

6131361313

71

  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999  anuals  consolidats 1999
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D E U R ED E U R ED E U R ED E U R E 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 

Variació de la provisió procedent de

L’immobilitzat material i immaterial (301) 4

Pèrdues per operacions amb  accions pròpies 1.358 1.3

Dotació per a riscos i despeses extraordinaris 12.537 10.1

Despeses i pèrduas extraordinaris 8.661 9.8

Total despeses extraordinàriesTotal despeses extraordinàriesTotal despeses extraordinàriesTotal despeses extraordinàries 26.45626.45626.45626.456 23.23.423.23.4

Resultats extraordinaris positiusResultats extraordinaris positiusResultats extraordinaris positiusResultats extraordinaris positius 5.1575.1575.1575.157 17.17.317.17.3

Benefici consolidat abans d’impostos 141.797 118.9

Impost sobre Societats 25.417 31.4

Benefici net consolidat 116.380 87.5

Benefici atribuït  a socis externs 15.242 6.7

Benefici net de l’exercici atribuïtBenefici net de l’exercici atribuïtBenefici net de l’exercici atribuïtBenefici net de l’exercici atribuït

a la societat dominanta la societat dominanta la societat dominanta la societat dominant 101.138101.138101.138101.138 80.80.880.80.8

Societat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats Participades
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals

acabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex V

ComptesComptesComptesComptes

(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)
8888

15

76

39

33

4343443434

3393933939

52
15

37

25

8121281212
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Societat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats ParticipadesSocietat General de Aigües de Barcelona, S.A. i Societats Participades
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anualsComptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals

acabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex Vacabats el 31 de desembre 1999 i 1998. Annex V

H A V E RH A V E RH A V E RH A V E R 1  9  9  91  9  9  91  9  9  91  9  9  9 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8

INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:INGRESSOS:

Import net de la xifra de negocis 1.702.649 34.676

Au

Tre

Exc

Alt

TotTotTotTot

Ing

Alt

Ben

Dif

TotTotTotTot

ResResResRes

ParParParPar

Ben

imm

Ben

Ben

Ben

Sub

IngIngIngIng

TotTotTotTot

(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)(Milers d’euros)
gment d’exis. de productes acab., en curs de fab. i treballs per a tercers 3.095 2.013

balls efectuats pel Grup per a l’immobilizat 62.752 56.574

és de provisions per a riscos i despeses 902 -

res ingressos d’exploració 46.422 32.635

al ingressos d’explotacióal ingressos d’explotacióal ingressos d’explotacióal ingressos d’explotació 1.815.8201.815.8201.815.8201.815.820 1.525.8981.525.8981.525.8981.525.898

ressos de participacions en capital 3.101 3.294

res ingressos financers 21.468 9.856

eficis d’inversions financeres temporals 1.665 3.612

erències positives de canvi 1.395 1.160

al ingressos financersal ingressos financersal ingressos financersal ingressos financers 27.62927.62927.62927.629 17.92217.92217.92217.922

ultats financers negatiusultats financers negatiusultats financers negatiusultats financers negatius 25.61525.61525.61525.615 13.61313.61313.61313.613

tic. en benef. de societats posades en equivalènciatic. en benef. de societats posades en equivalènciatic. en benef. de societats posades en equivalènciatic. en benef. de societats posades en equivalència 22.23722.23722.23722.237 11.50311.50311.50311.503

eficis procedents de l’immobilitzat material,

aterial i cartera de control 9.875 4.592

eficis procedents de l’immobilitzat financer 6.166 14.689

eficis per alie. de parti. posades en equivalència 138 6.587

eficis per operacions amb  accions pròpies 487 1.316

vencions de cap. trasp. a resultats de l’exercici 1.142 96

ressos o beneficis extraordinarisressos o beneficis extraordinarisressos o beneficis extraordinarisressos o beneficis extraordinaris 13.80513.80513.80513.805 13.49313.49313.49313.493

al ingressos extraordinarisal ingressos extraordinarisal ingressos extraordinarisal ingressos extraordinaris 31.61331.61331.61331.613 40.77340.77340.77340.773

Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999Comptes  anuals  consolidats 1999
1.4
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Informe de gestió consolidat. Grup AgbarInforme de gestió consolidat. Grup AgbarInforme de gestió consolidat. Grup AgbarInforme de gestió consolidat. Grup Agbar

L’aportació de les societats posad quivalència al resultat

del Grup ha estat de 3.700 m e pessetes, xifra que

pràcticament dobla la de l’any a  a causa principalment

de la millora dels resultats d’A rgentinas, i també de

l’increment, a finals de 1998, d articipació en aquesta

societat.

Les inversions realitzades per l tats del Grup Agbar

durant l’exercici 1999, incloses alanç consolidat, han

estat de 142.719 milions de pes 57,8 milions d’euros),

concentrats bàsicament en el se

amb 113.559 milions de pessete

quals 88.522 milions de pes

corresponen a la participació e

Obras Sanitarias (EMOS), conce

dels serveis del cicle integral de

Aquestes  inversions han   estat  f

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. ISOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. ISOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. ISOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. I

SOCIETATS PARTICIPADES SOCIETATS PARTICIPADES SOCIETATS PARTICIPADES SOCIETATS PARTICIPADES     INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDATINFORME DE GESTIÓ CONSOLIDATINFORME DE GESTIÓ CONSOLIDATINFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT

Un any més el Grup Agbar ha continuat la seva expansió, que li

ha permès assolir una xifra de negocis de 283.297 milions de

pessetes (1.702,6 milions d’euros) i uns ingressos d’explotació

consolidats de 302.127 milions de pessetes (1.815,8 milions

d’euros), la qual cosa significa un increment del 18,67% i 19%,

respectivament, respecte de l’exercici anterior. Per sectors

d’activitat, els creixements més significatius han estat

obtinguts per Inspecció Tècnica de Vehicles, amb un 51,5%

d’augment, i residus sòlids, amb un 34,23% d’increment. S’ha

de remarcar que en el Sector Salut s’ha produït un canvi en el

mètode de consolidació de la filial argentina BBV Adeslas

Salud, d’integració global a integració proporcional, a causa

d’una cessió parcial de la participació. 

El flux de caixa d'explotació, entès com el Resultat d'Explotació

abans de les dotacions a amortitzacions i provisions de tràfic

(EBITDA), ha estat de 46.488 milions de pessetes (279,4 milions

d’euros), és a dir, un 25,73% superior al de l'exercici precedent.

El Resultat Net d’Explotació (EBIT) ha estat de 25.662 milions

de pessetes (154,2 milions d’euros), i representa un increment

del 30,82% respecte de l’any precedent. 

ComComComCom
es en e

ilions d

nterior,

guas A

e la p

es socie

en el b

setes (8
ctor de l’aigua i sanejament

s (682,5 milions d’euros), dels

setes (532 milions d’euros)

n Empresa Metropolitana de

ssionària per temps il·limitat

 l’aigua de Santiago de Xile.

inançades  en  43.405  MPTA

ptes  anuals  consolidats 1999ptes  anuals  consolidats 1999ptes  anuals  consolidats 1999ptes  anuals  consolidats 1999
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Societat Dominant ha assolit els 16.828 milions de pessetes

(101,1 milions d’euros), que supe  25,15% l’obtingut en

el període anterior.

L’activitat inversora del Grup Agb uposat la incorporació

de diverses societats al perímetr nsolidació. En l’àmbit

internacional destaca la incorpor mpresa Metropolitana

de Obras y Servicios (EMOS), a  d’Agbar Chile, en el

Sector d’Aigua i Sanejament, com  la constitució d’Agbar

International, B.V. a Holanda, entitat financera del

Grup, i l’adquisició de Resín, emp rtuguesa del Sector de

Residus Sòlids. Entre les societats

Idiada, en el Sector d’Inspecció T

(Castelló) i Iquimesa (Àlaba) en

Diseño Gráfico Avanzado i Bitel 

Comerç Electrònic; i Omnium Llír

Llíria, Aguas de Aragón, Aguas 

Sector d’Aigua i Sanejament.

En el marc de les condicions auto

260,9 milions d’euros) amb els recursos generats per les

ocietats del Grup, 26.123 milions de pessetes (157 milions

’euros) amb aportacions de socis externs en la inversió

’EMOS i 73.191 milions de pessetes (439,9 milions d’euros)

itjançant endeutament, obtingut en gran mesura a través

’una emissió d’Euro Medium Term Notes, realitzada per

gbar International, B.V. per import de 500 milions d’euros.

ixò ha suposat un increment de les despeses financeres netes

e 1.997 milions de pessetes (12 milions d’euros) respecte de

’any anterior. Així i tot, el Resultat Ordinari abans

’amortitzacions de Fons de Comerç de Consolidació, de 25.100

milions de pessetes (150,9 milions d’euros), ha estat un 30,3%

superior a la de l’any 1998.

El Resultat Consolidat abans d’impostos de 23.593 milions de

pessetes (141,8 milions d’euros) recull, entre d’altres conceptes,

els beneficis per la venda de les participacions en Eltec i Ocibar,

com també l’alienació de 41.720 accions de Suez Lyonnaise des

Eaux, S.A.  Amb  això, el Resultat  Net  Consolidat atribu¨t a la

ComptesComptesComptesComptes
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ia, Aguas Potables i Riegos de

Vira i Aguas de Cieza en el

ritzades per la  Junta General
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Informe de gestió consolidat. Grup AgbarInforme de gestió consolidat. Grup AgbarInforme de gestió consolidat. Grup AgbarInforme de gestió consolidat. Grup Agbar

ominant va adquirir durant l’exercici 1999, amb les

receptives comunicacions a la CNMV 4.129.649 accions

ròpies, i varen ser alienades 3.555.058 accions per la qual

osa, a 31 de desembre de 1999, hi havia en autocartera de la

ocietat Dominant 574.591 accions, representatives d’un 0,41%

el Capital Social.
D

p

p

c

S

d
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Proposta d’acordsProposta d’acordsProposta d’acordsProposta d’acords

PROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A LA JUNTA GENERALPROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A LA JUNTA GENERALPROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A LA JUNTA GENERALPROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A LA JUNTA GENERAL

ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE SOCIETAT GENERAL D'AIGÜESORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE SOCIETAT GENERAL D'AIGÜESORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE SOCIETAT GENERAL D'AIGÜESORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES

DE BARCELONA, S.A., CONVOCADA PER AL DIA 29 DE MAIGDE BARCELONA, S.A., CONVOCADA PER AL DIA 29 DE MAIGDE BARCELONA, S.A., CONVOCADA PER AL DIA 29 DE MAIGDE BARCELONA, S.A., CONVOCADA PER AL DIA 29 DE MAIG

DEL 2000, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL SEGÜENTDEL 2000, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL SEGÜENTDEL 2000, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL SEGÜENTDEL 2000, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL SEGÜENT

DIA 30 EN SEGONA CONVOCATÒRIA.DIA 30 EN SEGONA CONVOCATÒRIA.DIA 30 EN SEGONA CONVOCATÒRIA.DIA 30 EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

1r-1r-1r-1r- Aprovar els comptes anuals, inclosos al balanç, memòria i

compte de pèrdues i guanys, tant individuals com consolidats,

corresponents a l'exercici de 1999 i els respectius informes de

gestió, verificats juntament amb els informes de gestió

individual i consolidats pels auditors de comptes de la

companyia, a més d'aprovar la gestió del Consell

d'Administració, de la Presidència i de la Direcció de la

Societat. Els comptes anuals i l'informe de gestió individuals

consten al revers de 45 folis de paper timbrat de l'Estat, de

classe 8a números OF0501649 a l'OF0501693, ambdós inclosos,

i a l'anvers i revers del foli de paper timbrat de la mateixa

classe, número OF0501694, i els comptes anuals consolidats i el

seu respectiu informe de gestió consten al revers de 56 folis

de paper timbrat de l'Estat, de classe 8a, números

OF0501583 a l'OF0501638, ambdós inclosos, i a l'anvers i revers

del foli de paper timbrat de la mateixa classe, número

OF0501639 i han estat verificats per l'Auditor Arthur Andersen

y Cía., S.COM.

2n-2n-2n-2n- Aprovar la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici

1999 formulada pel Consell d'Administració en els següents

termes i facultar el Consell d'Administració perquè determini el

termini i la forma de pagament del dividend complementari:

PessetesPessetesPessetesPessetes

Benefici net de l’Exercici 1999 8.352.032.517

A Reserva Legal 37.619.420

A Dividend a Compte Repartit 2.729.418.740

A Dividend Complementari 2.741.155.920

A Reserva Voluntària 2.843.838.437
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3r-3r-3r-3r- Reelegir com a consellers pel termini de cinc anys el Sr.

Antoni Brufau i Niubó i el Sr. Josep Lluís Jové i Vintró.

4t-4t-4t-4t- Reelegir com a auditor de comptes de la companyia, i tant

per als comptes individuals com per als consolidats, pel termini

d'un any, és a dir per a l'exercici 2001, a la companyia Arthur

Andersen y Cía., S.COM.

5è-5è-5è-5è- Modificar els articles 8, 14, 20 i 32 dels Estatuts socials que

d'ara endavant tindran la següent redacció:

"Article 8.- Accions sense vot. La societat podrà emetre accions

sense vot per un import nominal no superior a la meitat del

capital social desemborsat.

Els titulars d'accions sense vot tindran dret a percebre el

dividend anual mínim que estableixi a l'acord d'emissió

d'aquestes accions, sense que en cap cas pugui ser inferior al

2% del capital desemborsat per cada acció sense vot. Un cop

acordat el dividend mínim, els titulars de les accions sense vot

tindran dret al mateix dividend que correspongui a les

accions ordinàries. El dividend mínim no tindrà caràcter

acumulatiu en el supòsit que no s'hagués pogut fer efectiu per

no existir beneficis distribuïbles o de no haver-ne la quantitat

suficient, però en tant no es satisfaci el dividend mínim, les

accions sense vot conferiran aquest dret a les juntes generals.

Els titulars d'accions sense vot tindran dret de preferent

subscripció en l'emissió de noves accions, però si l'emissió

comprengués accions amb vot i accions sense vot en la mateixa

proporció amb les ja existents de cada classe, el dret de

preferent subscripció de les accions sense vot es referirà

solament a les d'aquesta classe i el dret de preferent

subscripció de les accions amb vot es referirà igualment

solament a les de la seva mateixa classe."

"Article 14.- Quòrum d'assistència per a la vàlida constitució de

la Junta. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, quedarà

vàlidament   constituïda   en   primera  convocatòria, quan   els

Proposta d’acordsProposta d’acordsProposta d’acordsProposta d’acords
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els accionistes assistents, presents o representats, posseeixin,

almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En

segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta,

qualsevol que sigui el capital que hi concorre.

No obstant el disposat en el paràgraf precedent, perquè la

Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar

vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del

capital, la transformació, fusió o escissió de la Societat i, en

general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà

necessària, en primera convocatòria, la concurrència

d'accionistes, presents o representats, que posseeixin,

almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot. En segona

convocatòria serà suficient la concurrència del 25% d'aquest

capital, però quan concorrin accionistes que representin menys

del 50% del referit capital , els acords a què es refereix aquest

paràgraf solament podran optar-se vàlidament amb el vot

favorable dels dos terços del capital present o representat a la

Junta."

"Article 20.- Deliberació i adopció d'acords. Oberta la sessió, el

Secretari efectuarà la lectura dels punts que integren l'Ordre

del dia.

Un cop s'hagi produït la intervenció del President i de les

persones autoritzades per ell, el President concedirà la paraula

als accionistes que ho sol·licitin, i dirigirà i mantindrà el debat

dins els límits de l'Ordre del dia, llevat del disposat als articles

131 i 134 del text refós de la Llei de societats anònimes. El

President posarà final al debat quan l'assumpte hagi quedat, al

seu parer, suficientment debatut, i se sotmetrà seguidament a

votació les diferents propostes d'acord.

Si la Junta no hagués designat prèviament dos accionistes

escrutadors, el President i el Secretari seran responsables del

recompte.

Els acords s'adoptaran per majoria simple del capital amb dret

a vot, present o representat a la Junta."

Proposta d’acordsProposta d’acordsProposta d’acordsProposta d’acords
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"Article 32.- Retribució del Consell d'Adminis-tració. El Consell

d'Administració tindrà dret a percebre una retribució, la

quantia màxima de la qual serà una quantitat equivalent al 5%

dels beneficis líquids de cada exercici, i correspon al mateix

Consell, la determinació de la quantia exacta que calgui

distribuir; tot això sense perjudici del disposat a l'article 130

del text refós de la Llei de societats anònimes.

El Consell podrà distribuir aquesta assignació en la forma que

consideri pertinent entre els Consellers que l'integren i les

persones que hi participin habitualment, malgrat no tenir

aquella qualitat. La distribució d'aquesta assignació podrà

estar referenciada al valor de les accions o consisitir en el

lliurament d'accions o opcions sobre aquestes mateixes,

respecte a les persones que desenvolupen funcions

executives."

6è-6è-6è-6è- (a) Acordar l'emissió d'un màxim de tres milions (3.000.000)

d'obligacions convertibles o canviables en accions de Societat

General d'aigües de Barcelona, S.A.

Amb aquesta finalitat s'acorda la creació i l'emissió d'un màxim

de tres milions (3.000.000) d'obligacions convertibles o

canviables en o per, segons correspongui a cada cas, accions de

Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. (d'ara endavant

"la Societat"), d'una única sèrie, representades per mitjà

d'anotacions en compte, que atribuiran idèntics

drets als seus titulars, i que es denominaran "OBLIGACIONS

CONVERTIBLES O CANVIABLES DE SOCIETAT GENERAL

D'AIGÜES DE BARCELONA, S.A. EMISSIÓ 2000".

El valor nominal de les obligacions, l'emissió de les quals

s'acorda en aquesta Junta General serà determinat quan el

Consell d'Administració de la Societat faci ús de les facultats

d'execució que se li atorguen en aquest acord.

El valor nominal de les obligacions es correspondrà amb el

valor mitjà de cotització de les accions de la Societat al mercat

continu al tancament de les vint (20) sessions borsàries

consecutives immediatament precendents al segon dia hàbil

anterior a aquell en què tingui lloc la reunió del Consell
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d'Administració, quan quedi fixada la data d'emissió

de les obligacions, amb un descompte d'un cinc (5) per cent i

arrodonit per defecte a la dècima de l'euro inferior més

pròxima. En cap cas, el valor nominal així determinat podrà

resultar igual o inferior al valor net patrimonial representat

per les accions de la Societat.

Les obligacions anteriorment referides estaran representades

per mitjà d'anotacions en compte i es regiran per la normativa

reguladora del mercat de valors.

Aquesta emissió d'obligacions convertibles o canviables

s'efectuarà d'acord amb les següents condicions:

(1) Subscriptors. L'emissió solament podrà ser subscrita per

aquelles persones que en la data d'emissió acordada pel

Consell d'Administració de la Societat, en ús de les facultats

que té concedides, esmentades més endavant: (i) mantinguin

una relació de caràcter laboral amb la Societat (estigui en

actiu, en excedència o amb pacte de reincorporació, sempre

que l'excedència o el pacte de reincorporació estiguin motivats

pel fet d'estar prestant els seus serveis a empreses associades a

la Societat); o (ii) mantinguin una relació de caràcter laboral o

siguin administradors de les societats del Grup Aigües de

Barcelona (com aquest es defineix més endavant), exclosa la

Societat dominant, tot això segons es detalla en aquest acord i

en el punt 4 subsegüent.

Amb aquesta finalitat, es consideraran societats del Grup

Aigües de Barcelona aquelles que, en el moment de l'execució

pel Consell d'Administració de l'acord d'emissió de les

obligacions, compleixin amb els requisits aplicables per

consolidar pel mètode d'integració global amb la Societat.

L'emissió d'obligacions es realitzarà amb la finalitat exclusiva

que les obligacions siguin subscrites per les persones que

reuneixin la condició d'empleats de la Societat o que reuneixin

la condició d'empleats o administradors de les societats del

Grup Aigües de Barcelona (exclosa la societat dominant)

segons aquest Grup ha quedat definit anteriorment, en els

termes i condicions que resultin de l'acord marc que serà

aprovat pel Consell d'Administració de la Societat.
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A més, la Junta General autoritza, pel que calgui i amb la

finalitat de l'establert a la Disposició addicional de la Llei de

societats anònimes afegida per la Llei 55/1999, del 29 de

desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, la

subscripció d'aquesta emissió d'obligacions, pels alts directius

de la Societat (entenent com tals els directors generals i

assimilats que desenvolupen les seves funcions d'alta direcció

sota la dependència directa del Consell d'Administració.

En aquest sentit, en atenció a la finalitat exclusiva d'aquesta

emissió d'obligacions, i en relació amb el disposat a l'article

293 de la Llei de societats anònimes i a l'article 159 del referit

cos legal, segons aquest cos, va quedar modificat per la Llei

37/1998 del 16 de novembre, de reforma de la Llei 24/1988 del

28 de juliol, del Mercat de Valors i per la Llei 50/1998, de

mesures fiscals, administratives i d'ordre social, amb total

compliment dels requisits establerts a l'indicat precepte i en

funció de l'interès de la Societat pel qual es realitza

aquesta emissió, s'acorda suprimir totalment el dret de

subscripció preferent atorgat als accionistes de la Societat

respecte de les obligacions convertibles o canviables que

constitueixen l'objecte d'aquesta emissó.

(2) Tipus d'emissió. Les obligacions convertibles o canviables

s'emetran a la par, és a dir, al 100% del seu valor nominal

determinat, com s'ha indicat, pel Consell d'Administra-ció de la

Societat sobre el paràmetre objectiu determinat anteriorment,

lliures de despeses per al subscriptor, havent de ser

desemborsades en la seva totalitat en el moment de la seva

subscripció.

(3) Interès anual. Les obligacions percebran un interès fix del

cinc (5) per cent anual, pagador per semestres vençuts, els dies

30 de juny i 31 de desembre de cada any natural. Els primers

interessos a pagar seran efectius al venciment del semestre
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natural corrent a l'execució de l'acord d'emissió pel Consell

d'Administració i en proporció al temps transcorregut.

Si la data de pagament d'interessos en alguna de les dates

indicades resultés inhàbil a efectes del pagament (entenent-se

com inhàbil els dissabtes, diumenges i festius a la ciutat de

Barcelona) el pagament s'efectuarà el dia hàbil

immediatament posterior sense que es generin interessos per

aquest diferiment.

(4) Obertura i tancament de la subscripció. Subscripció

incompleta. El període de subscripció de les obligacions emeses

en els termes acordats en aquesta Junta General s'obrirà i

tancarà, amb el consegüent desemborsament a l'acte, en el

termini màxim dels quinze (15) dies següents a comptar des de

la data que determini el Consell d'Administració de la Societat

en ús de les facultats que s'hi deleguen en aquesta Junta

General.

Les persones físiques que tinguin la condició de beneficiaris

d'aquesta emissió, segons s'ha indicat anteriorment, tindran

dret a subscriure les obligacions al seu valor nominal, per una

quantitat respectiva equivalent, com màxim, al cinc (5) per cent

de la seva retribució bruta fixa anual vigent al moment de

l'execució de l'emissió.

En el cas que acabat el període de subscripció corresponent, les

persones que tinguin condició de beneficiaris, segons s'ha

indicat en el paràgraf precedent, hagin realitzat peticions

d'obligacions superiors al màxim de l'emissió, aquestes

persones tindran dret a subscriure un nombre d'obligacions a

pror-rata de les seves peticions.

En el cas que finalitzat el període de subscripció corresponent,

l'emissió no resultés subscrita en la seva totalitat, l'import de

l'emissió es reduirà al nombre d'obligacions efectivament

subscrites i desemborsades.
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(5) Entrega de les obligacions. Un cop executat l'acord

d'emissió pel Consell d'Administra-ció de la Societat i complerts

els requisits legals aplicables es posaran en circulació les

obligacions, per a la seva entrega als corresponents

subscriptors.

(6) Convertibilitat o canvi de les obligacions emeses. Els

posseïdors de les obligacions podran convertir-les o canviar-les

en o per accions de Societat General d'Aigües de Barcelona,

S.A. segons correspongui, en els termes i condicions que

s'indiquen a continuació:

(i) Opció de conversió o canvi: Els posseïdors de les obligacions

podran convertir-les o canviar-les en o per accions als tres (3)

anys a partir de la posada en circulació de les obligacions, en

els termes que a continuació es descriuen.

(ii) Opció entre conversió o canvi: Serà facultat del Consell

d'Administració de la Societat determinar si l'entrega de les

accions que corresponguin als obligacionistes que hagin fet ús

del   seu  dret   de  conservació  o  canvi  haurà  d ' efectuar-se ,

totalment o parcial, per emissió de noves accions, o sigui, per

conversió, o per entrega d'accions pròpies de la Societat

posseïda per aquesta empresa o per les seves filials, és a dir,

per canvi.

En el cas que el Consell d'Administració optés per procedir a

l'entrega d'accions parcialment per conversió i parcialment per

canvi, tots els obligacionistes que hagin exercit el seu dret de

conversió o canvi rebran accions de nova emissió i accions en

autocartera en la mateixa proporció. Si de l'aplicació d'aquesta

proporció al nombre d'obligacions a convertir per cada

posseïdor resultessin números no enters d'accions

noves i accions en circulació a rebre, aquestes quantitats

s'arrodoniran per excés i per defecte a la unitat superior i

inferior, respectivament, més pròxima. Si resulten números no

enters idèntics, l'ajustament per excés es produirà a favor de

les accions de nova emissió. (iii) Sol·licitud de conversió o canvi:

Per poder convertir o canviar les obligacions en accions de

Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., els seus

posseïdors hauran d'adreçar una comunicació a l'entitat

emissora, en el termini de set (7) dies hàbils anteriors a la data

de conversió o canvi indicada, i manifestar el nombre

d'obligacions que posseeixin i desitgin convertir o canviar.
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(iii) Sol·licitud de conversió o canvi: Per poder convertir o

canviar les obligacions en accions de Societat General d'Aigües

de Barcelona, S.A., els seus posseïdors hauran d'adreçar una

comunicació a l'entitat emissora, en el termini de set (7) dies

hàbils anteriors a la data de conversió o canvi indicada, i

manifestar el nombre d'obligacions que posseeixin i desitgin

convertir o canviar.

(iv) Condicions per a la conversió o canvi: Les condicions per a

la conversió o canvi es regularan segons l'acord marc a

subscriure amb els beneficiaris de l'emissió i que serà aprovat

pel Consell d'Administració de la Societat.

(v) Tipus de conversió o canvi: Les obligacions es convertiran o

canviaran a raó d'una acció nova o en circulació de Societat

General d'Aigües de Barcelona, S.A. per cada obligació per a la

qual se sol·licita la conversió o canvi.

En el moment de l'emissió de les obligacions convertibles o

canviables el valor nominal d'aquestes es correspondrà amb el

valor de cotització de les accions de la Societat amb un

descompte del cinc (5) per cent. A conseqüència, i atesa la

relació de convertibilitat o canvi d'una per una, el posseïdor de

l'obligació convertible o canviable podrà obtenir, en el

moment de la conversió o canvi, accions de la Societat a un

valor inferior en un cinc (5) per cent a la seva cotització a Borsa

o en una quantitat major en la mesura en què aquest valor

hagués augmentat. 

(vi) Conversió o canvi: La conversió o canvi de les obligacions

per accions de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A.

s'efectuarà per l'import de les obligacions convertides o

canviades en cada cas.

(vii) Drets polítics i econòmics: Les accions que es lliurin en

conversió o canvi seran accions ordinàries de nova emissió o en

circulació, segons procedeixi, plenament trasmissibles, i

gaudiran d'iguals drets polítics i econòmics que les accions en

circulació.
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(7) Amortització. Les obligacions emeses s'amortitzaran al seu

venciment que tindrà lloc als tres (3) anys a partir de la seva

posada a circulació, bé per conversió o canvi, bé per

reemborsament. En aquest últim cas, és a dir, per a aquelles

obligacions per a les quals no procedís la conversió o canvi, el

reemborsament s'efectuarà a la data de venciment final de les

obligacions, i l'import per reemborsar serà el seu valor

nominal. Els interessos corresponents a l'últim període es

pagaran per separat en la mateixa data.

(8) Garanties de l'emissió. Els títols emesos tindran les garanties

pròpies derivades del patrimoni i les activitats de la Societat.

Per consegüent, l'emissió no es troba especialment garantida

en alguna de les formes previstes a l'article 284.1 de la Llei de

societats anònimes.

(9) Constitució del Sindicat d'Obligacionis-tes. En la mateixa

escriptura d'emissió es constituirà el Sindicat d'Obligacionistes,

sota la denominació de SINDICAT D'OBLIGACIONISTES DE

SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA, S.A. EMISSIÓ

2000, que actuarà conforme l'establert a la vigent Llei de

societats anònimes.

Aquest Sindicat es regirà pels Estatuts aprovats per aquesta

Junta i que es transcriuen al final d'aquest acord.

(b) Designar Comissari del Sindicat d'Obligacionistes de

Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. Emissió 2000, el

Sr. Josep Maria Prats i Esteve, de nacionalitat espanyola, major

d'edat, casat, amb domicili al carrer Amigó, núm. 10, 1r 1ª,

Barcelona i amb NIF 37.221.542-K, qui concorrerà a

l'atorgament del contracte d'emissió en nom dels futurs

posseïdors dels títols. 

El nomenament s'entén amb caràcter provisional, fins que sigui

ratificat o designat un de nou per part de l'Assemblea

d'Obligacionistes, segons el que disposa l'article 283 de la Llei

de societats anònimes. El Comissari del Sindicat no percebrà

per la seva funció cap remuneració.
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(c) Amb la finalitat de possibilitar l'eventual conversió fins a la

totalitat de les obligacions emeses, acordar l'ampliació del

capital social per un import màxim de tres milions (3.000.000)

d'euros, per mitjà de la creació , emissió i posada en circulació

d'un màxim de tres milions (3.000.000) d'accions, de valor

nominal un (1) euro.

El desemborsament de les noves accions solament podrà

realitzar-se per conversió de les obligacions convertibles o

canviables de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A.

Emissió 2000, per la qual cosa no procedirà el dret de

subscripció preferent de conformitat amb el disposat a l'article

159.2 de la Llei de societats anònimes.

El Consell d'Administració de la Societat, de conformitat amb

l'establert a l'article 153 de la Llei de societats anònimes,

queda facultat per fixar i dur a efecte l'augment acordat en els

termes que resultin de la conversió d'obligacions convertibles o

canviables de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A.

Emissió 2000, de forma que, arribat el moment de la

corresponent conversió, l'esmentat òrgan pugui, per si sol i

sense consulta prèvia a la Junta General, executar l'augment

acordat, i emeti segons el cas, les accions necessàries a raó

de les obligacions convertides, amb facultat també per

modificar els corresponents articles dels Estatuts Socials relatius

al capital social, en el sentit que resulti, en cada cas, de les

obligacions convertides. 

(d) Sol·licitar l'admissió a cotització oficial a les Borses de

Madrid, Barcelona i Bilbao, a més de la inclusió en el Sistema

d'Interconnexió Borsari (mercat continu) de les accions que

efectivament es creïn en execució de l'acord d'ampliació

anterior, a conseqüència, si s'escau, de la conversió

d'obligacions convertibles o canviables de Societat General

d'Aigües de Barcelona, S.A. Emissió 2000.

Expressament  es  declara,  als  efectes oportuns,  la submissió a
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les normes existents o que puguin dictar-se en un futur en

matèria de Borsa i en especial sobre contractació, permanència

i exclusió de la cotització oficial.

(d) Delegar facultats en el Consell d'Administració, pel termini

màxim d'un (1) any, i amb facultat de substitució per part

d'aquest Consell en el membre o membres que consideri

oportú, perquè pugui completar aquest acord d'emissió

d'obligacions i altres acords concordants quan calgués,

que determinant els extrems que no s'hi hagin fixat i, en

especial, sense limitació, pugui:

(i) Interpretar, aplicar, completar i desenvolupar, dins els límits

acordats en aquesta Junta General, l'acord d'emissió

d'obligacions convertibles o canviables de Societat General

d'Aigües de Barcelona, S.A. Emissió 2000. En particular i sense

caràcter limitatiu, determinar quines seran les societats del

Grup Aigües de Barcelona segons la definició adoptada en

aquest acord al moment en què el Consell d'Administració faci

ús de les facultats d'execució d'aquest Consell i,

conseqüentment, quines seran les persones físiques que

tindran   dret  a  subscriure  les  obligacions;  les  condicions  de

subscripció; la determinació de si l'entrega d'accions

s'efectuarà per conversió o canvi, a més de la proporció entre

una i altra modalitat, dins els límits d'aquest acord; i també, els

requisits per a la conversió o canvi, ateses les finalitats a què

obeeix aquesta emissió. 

(ii) En especial, executar, subsanar i complementar l'acord

d'emissió i els seus acords complementaris en aquells punts o

determinacions d'acords en què a criteri de les autoritats

competents (Ministeri d'Economia i Hisenda, Comissió Nacional

del Mercat de Valors i Registre Mercantil, entre d'altres) hagin

d'introduir-se algunes modificacions que no afectin l'essència i

la finalitat de l'emissió, i es pugui, a més, donar compliment a

tots els requisits i condicions puguin resultar legalment

exigibles per a la plena eficàcia de l'acord d'emissió i

altres acords connexos, podent subsanar omissions o defectes

en ordre a la seva efectivitat.

(iii) Regular, decidir i resoldre sobre totes les qüestions

relatives a l'emissió, sense excepció, que no hagin estat objecte

d'acord exprés per part de la Junta General.
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(iv) Determinar el valor nominal de les obligacions per emetre,

d'acord amb els criteris objectius acordats per això en aquesta

Junta General. 

(v) Acordar el cessament del Comissari provisional del Sindicat

d'Obligacionistes designat per aquesta Junta i substituir-lo per

un altre, sense perjudici de les competències legals del Sindicat

d'Obligacionistes.

(vi) Aprovar en el seu moment, conforme amb l'article 292 de

la Llei de societats anònimes, l'augment del capital en la

quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió,

sense necessitat de convocatòria de Junta General, en els

termes establerts a la Llei de societats anònimes, amb facultat

per aprovar les decisions que procedeixin i no hagin estat

adoptades per la Junta General i per aprovar les adaptacions

necessàries dels articles corresponents dels Estatuts Socials de

la Societat.

(vii) Dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries i

convenients davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors,

Societats Rectores de les Borses, Servei de Compensació i

Liquidació de Valors, S.A. (SCLV), Direcció General de Política

Comercial i Inversions Exteriors, organismes reguladors de

mercats de valors estrangers i qualsevol altre organisme

nacional o internacional i subscriure tots els documents que

calgui, tant públics com privats, adreçats a qualsevol

entitat, institució o organisme públic, tant a Espanya com a

l'estranger a propòsit de l'emissió d'obligacions o de l'admissió

a negociació oficial a Borsa de les accions de la Societat

creades, si s'escau, a conseqüència de la conversió de les

obligacions. En particular, queden facultats per subscriure el

Fullet Informatiu, en la part i condició que correspongui.

(viii) Aprovar i formalitzar tots els documents públics o privats

necessaris o convenients per executar i aplicar l'emissió en

qualsevol dels seus aspectes o continguts i per adaptar-los a la

qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil o de

qualsevol autoritat competent, inclosos els documents

necessaris per a l'autorització i execució de l'emissió i la creació

dels valors que la integren, la formulació i, si s’escau,
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complement o subsanació del preceptiu fullet

d'emissió davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors i

dels altres fullets explicatius que poguessin resultar preceptius

en el futur en relació amb aquesta emissió, la introducció en

les característiques de l'emissió de les modificacions de caràcter

tècnic i jurídic que resultin necessàries o oportunes a criteri de

les autoritats competents.

(e) Transcripció dels Estatuts del Sindicat d'Obligacionistes de

Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. Emissió 2000.

TÍTOL ITÍTOL ITÍTOL ITÍTOL I

Article 1r El Sindicat d'Obligacionistes de Societat General

d'Aigües de Barcelona, S.A. Emissió 2000 tindrà per objecte la

defensa dels legítims interessos dels posseïdors de les

obligacions creades en el marc de l'esmentada emissió, per

mitjà de l'exercici de les facultats expressament establertes a la

Llei i en aquests Estatuts, dins l'àmbit propi i exclusiu del Dret

mercantil. El terme "Obligacionistes" contingut en aquests

Estatuts s'entendrà referit exclusivament a aquells que siguin,

a cada moment, titulars legítims d'obligacions convertibles

o canviables de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A.

Emissió 2000 en vigor, de conformitat amb les condicions

contingudes en el corresponent acord d'emissió.

Article 2n El domicili del Sindicat d'Obligacionistes de Societat

General d'Aigües de Barcelona, S.A. Emissió 2000 es fixa a

Barcelona, passeig de Sant Joan, 39. Article 3r La durada del

Sindicat d'Obligacionistes de Societat General d'Aigües de

Barcelona, S.A. Emissió 2000 s'estendrà fins que els posseïdors

de les obligacions s'hagin reintegrat en els drets que els

corresponguin per principal o interessos, o s'hagi procedit a la

conversió o canvi, rescat o amortització de la totalitat de les

obligacions, supòsits en els quals el Sindicat quedarà dissolt

automàticament.

TÍTOL IITÍTOL IITÍTOL IITÍTOL II

Article 4t El Govern del Sindicat d'Obligacionistes de societat

General d'Aigües de Barcelona, S.A. Emissió 2000 correspon a

l'Assemblea General d'Obligacionistes i al Comissari.
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Article 5è L'Assemblea General d'Obligacionis-tes, degudament

convocada i constituïda, és l'òrgan d'expressió de la voluntat

del Sindicat i els seus acords adoptats de conformitat amb

aquests Estatuts vinculen tots els posseïdors de les obligacions

en la forma establerta a la Llei.

Article 6è L'Assemblea General d'Obligacionis-tes serà

convocada pel Consell d'Administració de Societat General

d'Aigües de Barcelona, S.A. o pel Comissari, sempre que ho

estimi convenient o procedeixi legalment.

El Comissari haurà de convocar l'Assemblea General

d'Obligacionistes quan ho sol·licitin per escrit, expressant-hi

l'objecte de la convocatòria, posseïdors d'obligacions que

representin, com a mínim, la vigèssima part de les obligacions

convertibles o canviables emeses i no amortitzades,

convertides, canviades ni rescatades. En aquest cas,

l'Assemblea General d'Obligacionistes haurà de convocar-se

per celebrar-la dins els trenta (30) dies següents al dia en què

el Comissari hagués rebut la sol·licitud.

Article 7è La convocatòria de l'Assemblea General

d'Obligacionistes es farà mitjançant anunci publicat en el

Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de

major circulació de Barcelona, almenys quinze (15) dies abans

de la data fixada per a la seva celebració, i a l'anunci

s'expressarà el lloc i la data de la reunió, els assumptes que

s'hagin de tractar i la forma d'acreditar la titularitat de les

obligacions.

Article 8è Tindran dret d'assistència a l'Assemblea General

d'Obligacionistes, tots els posseïdors d'obligacions convertibles

o canviables no amortitzades ni rescatades, inscrites al seu nom

en el corresponent registre amb cinc (5) dies anticipació,

almenys, al dia en què calgui celebrar la reunió.

Els Consellers de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A.

tindran dret a assistir a l'Assemblea General d'Obligacionistes,

encara que no haguessin estat convocats.

Article 9è Tot Obligacionista que tingui dret d'assistència a

l'Assemblea General podrà fer-s'hi representar per mitjà d'un
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altre posseïdor d'obligacions. La representació haurà de

conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada

Assemblea General d'Obligacionistes.

Article 10è Amb el vot de la majoria absoluta de les

obligacions presents i representades, l'Assemblea General

d'Obligacionistes podrà adoptar acords vàlids sobre assumptes

de la seva competència, sempre que hi concorrin les dues

terceres parts de les obligacions emeses i no amortitzades ni

rescatades. Si no s'assolís aquest quòrum, podrà convocar-se

novament l'Assemblea General d'Obligacionistes amb els

mateixos requisits de publicitat que estableix l'article 7è

d'aquests Estatuts, un (1) mes després de la primera reunió, i

en aquest cas podran prendre's els acords amb el vot a favor

de la majoria absoluta de les obligacions presents i

representades en aquesta reunió. No obstant el disposat en

aquest article, l'Assemblea General d'Obligacionistes

s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per

tractar sobre qualsevol assumpte de la seva competència,

sempre que hi estiguin presents o representades totes les

obligacions convertibles o canviables no amortitzades ni

rescatades, i els assistents acceptin per unanimitat la celebració

de l'Assemblea General.

Els acords adoptats en la forma prevista en aquest article

vincularan tots els posseïdors d'obligacions, fins i tot els no

assistents i els dissidents.

Article 11è L'Assemblea General d'Obligacio-nistes serà

presidida pel Comissari, qui dirigirà els debats, donarà per

acabades les discussions quan ho estimi convenient i disposarà

que, si s'escau, els assumptes se sotmetin a votació.

Article 12è L'Assemblea General d'Obligacio-nistes se celebrarà

a Barcelona, en el lloc i dies assenyalats a la convocatòria.

Article 13é El Comissari formarà abans d'entrar a l'Ordre del

Dia, la corresponent Llista d'Assistents a la reunió, expressant

el caràcter o representació de cadascun i el nombre

d'obligacions pròpies o alienes amb què concorrin i es

totalitzarà al final de la llista, el nombre d'obligacions presents

o representades i el d'obligacions que es troben

en circulació.
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Article 14è A les reunions de l'Assemblea General

d'Obligacionistes cada obligació present o representada tindrà

dret a un vot. 

Article 15è L'Assemblea General d'Obligacionistes podrà

acordar, dins les competències expresses que la Llei atribueix al

Sindicat, el necessari per a la millor defensa dels legítims

interessos dels Obligacionistes, modificar, d'acord amb la

Societat emissora, les garanties establertes, si s'escau; destituir i

nomenar Comissaris, exercir, quan calgui, estigui legitimada i

sigui competent amb aquesta finalitat, les accions judicials

corresponents i aprovar les despeses ocasionades per la

defensa dels interessos comuns. No serà competència del

Sindicat ni de l'Assemblea General d'Obligacionistes, l'adopció

d'acords sobre l'exclusió del dret de subscripció preferent dels

Obligacionistes en els augments de capital amb emissió i

desemborsament d'accions o en les emissions d'obligacions

convertibles que puguin adoptar la Junta General d'Accionistes

o, per delegació d'aquesta Junta, el Consell d'Administració de

Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A.

Article 16è Els acords de l'Assemblea General d'Obligacionistes

podran ser impugnats pels Obligacionistes en els mateixos

casos que estableix l'article 115 de la Llei de societats

anònimes.

Article 17è L'acta de la sessió podrà ser aprovada per la pròpia

Assemblea General d'Obligacionistes, acte seguit de celebrar-se

la Junta o, en el seu defecte, dins el termini de quinze (15) dies

pel Comissari i altres dos (2) posseïdors d'obligacions designats

amb aquesta finalitat per l'Assemblea General.

Article 18è Les certificacions de les actes de l'Assemblea

General d'Obligacionistes seran expeses pel Comissari.

Article 19è Els Obligacionistes solament podran exercitar

individualment o separadament les accions judicials o

extrajudicials per a les que legalment estiguin legitimats i

sempre que no contradiguin els acords del Sindicat, dins de les

seves competències legals, i siguin compatibles amb les seves

facultats.

TÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL III

Article 20è Incumbeix al Comissari exercir la representació legal

del Sindicat i actuar d'òrgan de relació entre aquest sindicat i

la Societat emissora.
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Article 21è Sense perjudici del nomenament provisional

contingut a l'acord d'emissió adoptat per la Junta General

d'Accionistes de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. i

de la seva ratificació, si s'escau, per l'Assemblea General

d'Obligacionistes, correspondrà a aquesta última la facultat de

nomenar el Comissari, qui exercirà el seu càrrec en tant no el

cessi l'Assemblea General.

Article 22è Correspon al Comissari:

     (a) Concòrrer l'atorgament del contracte d'emissió i

subscripció en nom dels Obligacionistes.

     (b) Tutelar els interessos comuns dels posseïdors de les

obligacions.

     (c) Convocar i presidir les Assemblees Generals

d'Obligacionistes.

     (d) Executar els acords de l'Assemblea General

d'Obligacionistes.

     (e) Informar a la Societat emissora dels acords del Sindicat.

     (f) Vetllar pel pagament dels interessos i del principal de les

obligacions.

     (g) Exercitar les accions que corresponguin al Sindicat.

     (h) Exercir la resta de facultats que li confereixin la Llei i

aquests Estatuts.

Article 23è Per a quantes qüestions es derivin d'aquests

Estatuts o de l'escriptura d'emissió d'obligacions, els

Obligacionistes, pel sol fet de ser-ho, i en la seva qualitat com

tals, se sotmeten, amb renúncia expressa dels seu propi fur, si

el tinguessin, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de

Barcelona.

7è-7è-7è-7è- Autoritzar el Consell d'Administració perquè ell, de forma

directa en nom de la Societat, o bé indirectament per mitjà

d'una societat dominada, pugui adquirir derivativament

accions de la mateixa companyia, sota la modalitat de

compravenda o permuta, fins un saldo màxim de 6.920.974

accions, a un preu o valor que no excedeixi en més d'un 15% o

en menys d'un 15% del preu de tancament de cotització del

dia anterior, i aquesta autorització tindrà una duració màxima

de 18 mesos, a comptar des de l'adopció d'aquest acord, amb

la resta de requisits de l'article 75 de la Llei de societats

anònimes i deixar sense efecte, en la part no utilitzada,
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l'autorització conferida sobre aquest particular per la

Junta General Ordinària de data 27 de maig de 1999. El Consell

podrà utilitzar aquesta autorització per adquirir accions amb la

finalitat d'atendre els possibles canvis per obligacions, l'emissió

de les quals s'ha acordat a l'anterior punt de l'Ordre del dia.

8è- Autoritzar el Consell d'Administració perquè procedeixi a

complimentar els acords adoptats, amb facultats de

subsanació, complementació, execució, desenvolupament i

substitució a favor del President, o qualsevol altre Conseller, i

facultar, a més, especialment el seu President i Secretari

perquè qualsevol d'ells indistintament pugui procedir a

solemnitzar en instrument públic els acords que fossin

inscribibles, i atorgar amb aquesta finalitat, els documents

públics o privats, fins i tot de caràcter subsanatori, rectificatori,

complementari o aclaridor que calguessin per assolir-ne la

inscripció al Registre Mercantil.
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