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Amb ocasió de la presentació dels comp-
tes anuals i l’informe de gestió de l’exercici 
2005, tinc el plaer de dirigir-me a vostès per 
primera vegada en qualitat de President del 
Consell d’Administració de Societat General 
d’Aigües de Barcelona, S.A., després de relle-
var el Sr. Ricard Fornesa i Ribó, el qual, amb 
27 anys d’impecable gestió, ha posicionat el 
Grup Agbar en un lloc tan privilegiat entre 
les empreses espanyoles.

En nom de tots, vull expressar al President 
Fornesa el testimoni del nostre agraïment, 
respecte i afecte per la il·lusió, la tenacitat 
i l’encert amb què ha liderat el nostre Grup 
durant més d’un quart de segle. 

L’any 2005 s’ha caracteritzat en l’àmbit ma-
croeconòmic mundial per un creixement ro-
bust, que ha superat tota previsió, juntament 
amb unes pressions inflacionistes relativament 
contingudes, malgrat l’augment dels preus 
del petroli. El principal impuls ha procedit 
novament dels Estats Units i de la persis-
tent fortalesa dels països emergents d’Àsia. 
L’economia espanyola ha tancat el 2005 amb 
una taxa de creixement econòmic del 3,4%, 
tres dècimes més que el 2004 i conforme a 
la previsió del Govern, segons les dades de 
comptabilitat nacional anunciades per l’Ins-
titut Nacional d’Estadística. La inflació ha 
continuat exercint de llast, ja que ha mostrat 
un diferencial superior a un punt respecte a 
la resta de socis europeus, mentre que l’im-
pulsor del creixement ha continuat sent la 
demanda interna, en especial la demanda en 
béns d’equipament, molt afavorida pels tipus 
d’interès baixos i per una prolongació de la 
tendència descendent de la taxa d’atur. En 
l’actualització del Programa d’Estabilitat 2005-
2008, l’Executiu preveu un escenari positiu, 
en el qual s’estima que l’any 2006 l’economia 
registrarà un creixement del 3,3%, amb una 
composició del creixement més equilibrada en 
la qual les exportacions guanyaran dinamis-
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me, i una moderació de la inflació, gràcies a 
una evolució menys negativa dels preus del 
petroli. Pel que fa a l’índex de preus al consum 
(IPC), la dada d’inflació interanual, que un any 
més ha continuat estant molt condicionat pel 
preu de l’energia, el 2005 s’ha situat en el 
3,7%, cinc dècimes més que el 2004 i lluny 
de l’objectiu inicial del Govern del 2%. 

En aquest context, el Grup Agbar ha continuat 
apostant pel binomi creixement–rendibilitat, 
centrant-se en tres sectors estratègics i por-
tant a terme les corresponents desinversions 
en aquelles activitats en les quals no s’han 
complert les expectatives. Seguint aquesta 
política, l’any 2005 s’ha iniciat la sortida orde-
nada d’aquells països llatinoamericans on no 
és possible assolir els objectius de rendibilitat 
i seguretat, per als accionistes d’Agbar, que es 
consideren necessaris per invertir. 

El 2005 l’import net de la xifra de negocis del 
Grup Agbar ha arribat als 3.054.521 milers 
d’euros, un 18,2% superior al de l’exercici 
anterior. Del total de la xifra de negocis, un 
13,8% correspon a la facturació internacional, 
enfront del 10,5% de l’exercici anterior. Les 
contribucions internacionals més significatives 
corresponen a les dels grups Agbar Chile i 
Applus+ Inc.

El resultat d’explotació (EBIT) de l’exercici 
2005 ha arribat als 321.450 milers d’euros, un 
35% superior al de l’any anterior. Sense tenir 
en compte l’efecte de les principals variacions 
en el perímetre de consolidació ni el de l’evo-
lució del tipus de canvi, el creixement orgànic 
de l’EBIT s’ha situat al voltant del 20%. 

Un any més, destaca la partida d’altres resul-
tats, que ha ascendit a 139.081 milers d’euros 
i que aquesta vegada inclou les plusvàlues de 
diverses operacions, entre les quals destaquen 
la cessió del 13,68% d’Applus+ Servicios Tec-
nológicos, S.L. a Caja Madrid, així com la ven-
da del 10% de Compañía de Seguros Adeslas, 
S.A. i del 50% d’Aquagest Sur, S.A. 

El resultat de l’exercici 2005 ha ascendit a 
338.070 milers d’euros, i ha registrat un crei-
xement del 26,9%, una vegada aplicada la 
despesa per impost sobre beneficis de 71.039 
milers d’euros.

El resultat de l’exercici atribuït a la societat 
dominant ha assolit els 252.113 milers d’eu-
ros, amb un creixement del 16,7% respecte 

de l’exercici 2004. Amb aquests resultats, al 
tancament de 2005 el benefici per acció ha 
estat d’1,70 euros.

La plantilla del conjunt de societats que cons-
titueixen el perímetre de consolidació del Grup 
Agbar en finalitzar l’exercici 2005 tenia 36.538 
empleats; d’aquests, 24.930 eren persones 
en plantilla de les societats consolidades per 
integració global i proporcional.

En termes consolidats, les inversions efec-
tuades pel conjunt de societats integrades 
globalment o proporcionalment han estat de 
397.481 milers d’euros, dels quals 207.060 
milers d’euros corresponen a immobilitzat 
material, 36.885 milers d’euros, a immobi-
litzat immaterial, i 153.536 milers d’euros, a 
inversions financeres. Destaquen les inver-
sions en l’activitat d’aigua i sanejament, així 
com l’adquisició d’Applus+ Danmark A/S, i 
d’algunes companyies asseguradores.

El sector d’Aigua i Sanejament ha evolucionat 
molt positivament l’any 2005.

Pel que fa a Societat General d’Aigües de 
Barcelona, S.A., societat matriu del Grup 
Agbar, cal esmentar que ha obtingut una xifra 
de negocis de 230.318 milers d’euros, molt 
similar a la del 2004, tot i que ha registrat 
un descens en el volum d’aigua consumida, 
que ha passat de 193,7 hm

3
 a 186,50 hm

3
, a 

causa de la campanya d’estalvi d’aigua duta 
a terme amb ocasió de la sequera registrada 
el 2005. El resultat net ha arribat als 113.559 
milers d’euros.

Al tancament del 2005, els recursos propis de 
la Societat eren de 1.097.630 milers d’euros, 
superiors en un 5,1% als del 2004. Aquests 
fons propis representen una cobertura del 
73,2% de l’immobilitzat total.

L’any 2005, el volum d’inversions realit-
zades per la Societat General d’Aigües de 
Barcelona, S.A. ha pujat a 80.779 milers 
d’euros; d’aquestes, 43.670 milers d’euros 
corresponen a inversions materials, 29.163 
milers d’euros corresponen a inversions im-
materials i 7.946 milers d’euros corresponen 
a inversions financeres.

En la resta del sector d’Aigua i Sanejament 
nacional, exclosa l’àrea metropolitana de 
Barcelona, l’any 2005 el Grup Agbar ha 
aconseguit l’adjudicació de 30 nous contrac-
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tes relacionats amb el cicle integral de l’ai-
gua, equivalents a 161.334 habitants. D’altra 
banda, el 2005 es van renovar 24 contractes 
vinculats a l’activitat de l’aigua, que suposen 
una població servida de 845.560 habitants. 
En l’activitat de sanejament, la suma dels 
contractes nous i les renovacions va suposar 
l’explotació de plantes depuradores amb una 
càrrega contaminant equivalent a 1.207.038 
habitants. L’any 2005 la ràtio de renovació 
de contractes de gestió d’aigua s’ha situat 
en el 97%, mostra de la confiança diposita-
da en la gestió d’Agbar aigua per part dels 
municipis.

A Xile, destaca la col·locació en borsa, per 
part d’Agbar i Suez, del 43,4% de les accions 
d’Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM). 
L’operació obeeix al caràcter eminentment 
gestor del Grup Agbar, així com a l’interès que 
té d’augmentar la diversificació de les seves 
inversions. Després de la col·locació, la par-
ticipació del Grup Agbar en IAM, constituïda 
a través d’Inversiones Aguas Gran Santiago, 
se situa en el 56,6%. D’altra banda, també es 
va signar amb la Superintendència de Serveis 
Sanitaris xilena el nou Pla Quinquennal per al 
període 2005-2009, que estableix les fórmu-
les tarifàries per a Aguas Andinas i les seves 
filials en aquest període. Per al 2006, hi ha 
prevista la construcció de la tercera planta de 
tractament d’aigües residuals a Santiago de 
Xile, que juntament amb les ja operatives de 
El Trebal (2001) i La Farfana (2003), perme-
trà el sanejament de la totalitat de les aigües 
servides de la conca de Santiago de Xile. 

A Argentina, Aguas Argentinas, S.A. va rebre 
notificació amb data 21 de març de 2006, a 
través d’un decret presidencial, de la decisió 
del Govern d’Argentina de rescindir el con-
tracte de concessió del servei d’aigua potable 
i sanejament de la ciutat de Buenos Aires. 
Mesos abans, al setembre del 2005, l’assem-
blea d’accionistes d’aquesta societat havia 
acordat sol·licitar la terminació del contracte 
de concessió, ja que la situació feia inviable 
la continuïtat de l’activitat. 

D’altra banda, s’ha abandonat la concessió 
d’Aguas de Santa Fe, i s’ha dissolt la societat, 
mentre que per a Aguas Cordobesas s’ha arri-
bat a un acord satisfactori que dóna viabilitat 
a la companyia i a la concessió. 

La xifra de negocis consolidada el 2005 cor-
responent a les activitats d’aigua i saneja-

ment ha ascendit a 1.130.159 milers d’euros, 
un 16,8% més que en l’exercici precedent, 
que representa el 37,0% de la xifra de nego-
cis de tot el Grup. Les inversions realitzades 
per aquest sector pugen a 160.162 milers 
d’euros.

Un any més, el Grup Agbar ha mantingut 
la seva posició de lideratge indiscutible en 
l’àmbit de les assegurances de salut a través 
del Grup Adeslas. A més del creixement de la 
cartera d’assegurats, aquest darrer grup tam-
bé s’ha vist augmentat gràcies a l’adquisició 
de l’asseguradora Inisas, així com del 25% 
d’IMQ Seguros, fet que implica un conside-
rable increment de la nostra presència en el 
territori espanyol, i de les prestacions que 
oferim als nostres assegurats. Al tancament 
del 2005, la cartera va arribar als 2.275.506 
assegurats, la qual cosa suposa un increment 
del 4,2% respecte al 2004. Considerant la 
participació en IMQ, el total d’assegurats en 
l’àmbit d’Adeslas és de 2.530.506. 

El grup francès Médéric, especialitzat en el 
desenvolupament de previsió social i que par-
ticipa en Adeslas des del 2002, ha executat 
el 2005 la seva última opció de compra del 
10% d’Adeslas, amb la qual cosa ha aconse-
guit la titularitat del 45% del capital social. 
Agbar manté la majoria amb un 54,8% de 
participació, i també té assignada la gestió 
del Grup Adeslas.

L’any 2005 la xifra de negocis consolidada 
del sector Salut s’ha situat en 971.167 milers 
d’euros, un 13,2% més que la registrada en 
l’exercici anterior. Aquesta activitat represen-
ta el 31,8% de la xifra de negocis de tot el 
Grup Agbar. Durant aquest any, les inversions 
realitzades per l’esmentat sector van ser de 
64.811 milers d’euros.

La unitat de negoci d’Inspecció i Certificació 
del Grup Agbar es converteix el 2005 en una 
peça clau del sector tecnològic a Espanya, 
gràcies a l’entrada de Caja Madrid i d’Unión 
Fenosa, S.A. en l’accionariat d’Applus+, 
mitjançant una ampliació de capital de 133 
milions d’euros, en metàl·lic i totalment 
desemborsats. D’aquesta manera, la compo-
sició accionarial de la companyia queda re-
partida entre el Grup Agbar (58,32%), Unión 
Fenosa (22,68%) i Caja Madrid (19%).

En l’àrea d’inspecció tècnica de vehicles, des-
taquen les adquisicions de la xarxa estatal 
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d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles a 
Dinamarca, que ens permet convertir-nos en 
el primer operador privat del sector al país, 
i la del 27,82% d’Iteuve Euskadi, així com 
l’inici de les inspeccions de vehicles a Xile.

En l’àrea de Certificació, cal esmentar la in-
corporació al Grup Agbar d’Applus+ Qualitat 
i Medi Ambient, per la qual Unión Fenosa, 
S.A. va passar a formar part de l’accionariat 
d’Applus+, així com el creixement important 
dels sistemes ISO, i els contractes aconse-
guits en una gran varietat de camps, com ara 
l’alimentari, l’energètic o d’infraestructures.

En l’àrea d’enginyeria, test i homologació, cal 
destacar la internacionalització de l’activitat, 
amb un 57% del total de la xifra de negocis 
generada a l’estranger, així com el desenvo-
lupament d’un nou servei relacionat amb els 
vehicles de gas natural comprimit, en línia 
amb el creixent interès mediambiental.

La xifra de negocis consolidada del sector 
d’Inspecció i Certificació ha pujat a 406.748 
milers d’euros, amb un creixement del 93,5% 
respecte a l’exercici precedent. El conjunt 
d’aquesta activitat representa el 13,3% del 
total de la xifra de negocis consolidada del 
Grup Agbar. Durant l’exercici 2005, el total 
d’inversions realitzades en aquest sector va 
ser de 96.323 milers d’euros.

En l’àrea d’Instal·lacions, s’ha observat una 
millora en les xifres de contractació en el se-
gon semestre del 2005, gràcies a la recupera-
ció de l’activitat licitadora de l’Administració, 
fet que apunta que l’any 2006 s’aconseguiran 
uns resultats excel·lents en aquesta activitat. 
A més a més, la incorporació de noves soci-
etats ha obert nous horitzons en el desenvo-
lupament d’activitats com les instal·lacions 
elèctriques i mecàniques, així com el facilities 
management.

El sector d’Instal·lacions i Construcció ha 
aconseguit una xifra de negocis consolidada 
de 373.839 milers d’euros, que suposa un 
creixement del 20,6% respecte a l’exercici 
2004. Aquest sector representa el 12,2% de 
la xifra de negocis consolidada de tot el Grup 
Agbar. Les inversions realitzades pel sector 
han estat de 24.010 milers d’euros.

Al tancament del 2005, el Grup Agbar presen-
ta un nivell de solidesa elevat, i ha mantingut 
al llarg de l’exercici les qualificacions credití-

cies de les principals agències de rating, que 
reflecteixen un any més el baix nivell de risc 
i el lideratge d’Agbar en el mercat espanyol 
de l’aigua. D’aquesta manera, la qualificació 
de Standard & Poor’s és d’A+ amb una pers-
pectiva estable, mentre que la qualificació 
atorgada per Moody’s és d’A1 amb una pers-
pectiva estable.

El Consell d’Administració, en la sessió de 29 
de setembre de 2005, fent ús de la delegació 
conferida per la Junta General d’Accionistes 
celebrada el 30 de maig de 2003, va acor-
dar ampliar el capital social en la quantia 
d’1.470.205 euros, mitjançant l’emissió i 
posada en circulació d’1.470.205 accions 
ordinàries de classe A, amb un desembor-
sament d’1 euro per acció subscrita i a raó 
d’1 acció nova per cada 100 de les que ja es 
posseïen. Finalitzat el període de subscripció, 
l’augment de capital va ser d’1.468.732 ac-
cions ordinàries de classe A, representatives 
d’un capital d’1.468.732 euros. 

El capital subscrit de la Societat amb data 
31 de desembre de 2005 és de 148.489.211 
euros, representat per 147.596.892 accions 
ordinàries de classe A i 892.319 accions res-
catables de classe B, corresponents al pla 
d’incentius per a empleats de societats es-
panyoles del Grup Agbar denominat Pla Maig 
2001, d’1 euro de valor nominal cadascuna, 
totalment subscrites i desemborsades. Totes 
les accions estan representades per anotacions 
en compte.

Gràcies al bon resultat obtingut l’any 2005 i 
amb l’objectiu de continuar incrementant la 
retribució a l’accionista, a finals de desembre 
del 2005 i d’acord amb els resultats previsi-
bles, es va arribar a l’acord de distribuir un 
dividend a compte dels beneficis de l’exercici 
2005 de 0,175 euros bruts per acció ordinària 
de classe A, així com per acció rescatable de 
classe B, la qual cosa va representar un import 
total de 25.729 milers d’euros. Així mateix, es 
proposa a aquesta Junta la distribució, tant a 
les accions ordinàries de classe A com a les 
accions de classe B, d’un dividend complemen-
tari brut de 0,260 euros per acció. D’aquesta 
manera, sempre que la proposta sigui apro-
vada, el dividend total de l’exercici pujarà a 
63.954 milers d’euros, amb la qual cosa, tenint 
en compte el resultat total de l’exercici 2005, 
es podrà traspassar a reserves voluntàries un 
total de 49.311 milers d’euros i a reserva legal 
un total de 294 milers d’euros.
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L’any 2005, la Fundació Agbar ha liderat inici-
atives enfocades a la promoció del desenvo-
lupament sostenible, establint col·laboracions 
amb entitats presents allà on el Grup Agbar 
desenvolupa les seves activitats. Amb això, 
aspirem a donar el millor exemple en termes 
de màxima responsabilitat en totes les nos-
tres actuacions. D’altra banda, mereix especial 
esment l’activitat exercida al llarg de l’any 
2005 pel Museu Agbar, un dels projectes més 
emblemàtics de la Fundació Agbar, que ha 
obtingut un èxit considerable en les seves 
variades i atractives activitats relacionades 
amb l’aigua.

Els bons resultats obtinguts el 2005 pel Grup 
Agbar també han estat reconeguts en el mer-
cat borsari, on l’acció ha registrat una de les 
majors revaloracions anuals.

En l’àmbit de la transparència i la responsa-
bilitat social, Aigües de Barcelona ha conti-
nuat amb el seu interès diari per adoptar les 
millors pràctiques, de manera que el Consell 
d’Administració i les comissions delegades han 
garantit el compliment dels nostres principis 
ètics més estrictes. Amb l’objectiu de mostrar 
tot el nostre esforç en aquest sentit, hem edi-
tat un any més l’Informe de Sostenibilitat del 
Grup Agbar i, com és obligat, publiquem tam-
bé el nostre Informe de Govern Corporatiu.

Voldria acabar aquesta carta, la primera que 
us dirigeixo com a President de la compa-
nyia, amb una obligada referència personal. 
Aquesta nova etapa al capdavant del Grup 
Agbar representa per a mi un motiu d’orgull 
i un apassionant repte professional. Orgull 
per dirigir un dels holdings més importants 
de Catalunya i d’Espanya en l’àmbit dels ser-
veis. Orgull per estar al capdavant d’un Grup 
amb un prestigi tan acreditat dins i fora de les 
nostres fronteres. I repte professional perquè 
som líders en totes les activitats que desen-
volupem i referència obligada en la gestió de 
serveis, des del respecte al medi ambient i la 
nostra aposta pel desenvolupament sosteni-
ble. Un lideratge que estem compromesos a 
mantenir i desenvolupar.

Amb el mateix interès i la il·lusió que han ca-
racteritzat el Grup Agbar en els seus gairebé 
140 anys d’història, continuarem treballant 
per merèixer la vostra confiança i demanant el 
vostre suport per afrontar amb renovat ímpetu 
els nous reptes i projectes que ens esperen. 

Jordi Mercader i Miró
President del Grup Agbar 
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La borsa espanyola va tancar l’any 2005 amb 
importants guanys per tercer exercici conse-
cutiu. L’Ibex-35 va finalitzar l’exercici en els 
10.733,90 punts i l’IGBM, en els 1.156,21 
punts. Superant tota previsió, l’Ibex-35 va 
acumular l’any 2005 una pujada del 18,2%, 
mentre que l’IGBM va aconseguir el 20,6%.

Després de dos anys consecutius de guanys, 
semblava que s’acostava una aturada o, 
almenys, una desacceleració del ritme de 
creixement. Però el 2005 va sorprendre 
gratament, ja que, malgrat que l’entorn ma-
croeconòmic a principis d’any no inspirava 
optimisme a causa de la persistent inestabi-
litat a l’Orient Mitjà i de la creixent demanda 
mundial d’energia que pressionaven a l’alça 
el preu del petroli, les xifres de creixement 
econòmic, així com els resultats empresari-
als creixents juntament amb l’entorn de tipus 
d’interès històricament baixos a Europa, van 
permetre que la renda variable internacional 
tingués durant l’any un comportament molt 
positiu.

L’any 2005 va ser el dels petits i mitjans 
valors en el mercat espanyol. Aquest fet, 
que acostuma a donar-se després d’una crisi 
borsària, s’observa des del 2003, després 
que el mercat comencés a recuperar-se de 
l’esclat de la bombolla tecnològica i la poste-
rior recessió econòmica. El gran interès dels 
inversors en aquest tipus de valors va conduir 
a la creació de dos nous índexs de la borsa 
espanyola, l’Ibex Mid Cap i l’Ibex Small Cap, 
que van començar a funcionar el passat 1 de 
juliol. Un altre factor que va contribuir a posar 
de moda aquest tipus de companyies va ser 
la creixent activitat dels fons de capital risc 
al llarg de tot l’any.

L’exercici 2005 es pot considerar brillant per 
a determinats sectors del mercat espanyol, 
com ara les immobiliàries i constructores, que 
van ser premiades per la seva encertada di-
versificació geogràfica i d’activitats, i també 
per la seva capacitat de generar molta caixa. 
De la mateixa manera, les televisions també 
van sorprendre amb un comportament millor 

Evolució borsària
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del que s’esperava, a causa de les seves polí-
tiques de contenció de costos i el fort creixe-
ment dels ingressos publicitaris. Les conces-
sionàries d’autopistes van batre àmpliament 
la rendibilitat mitjana del mercat, i en els 
últims mesos es van veure animades per les 
expectatives de privatització de les autopistes 
franceses, i també per la bona valoració que 
estan obtenint per la seva estratègia d’expan-
sió en altres mercats internacionals. Destaca 
també la banca mitjana i petita, en què les 
especulacions sobre moviments corporatius 
han afavorit les cotitzacions, ja que han con-
centrat l’activitat en el negoci detallista. Cal 
esmentar especialment el sector energètic, 
que viu la seva particular revolució des que 
Gas Natural va llançar, el passat 5 de setem-
bre, una OPA sobre Endesa. Històries parti-
culars com la de Repsol YPF, un dels valors de 

primera fila amb millor comportament durant 
l’any, gràcies a l’encariment del petroli, van 
completar les revaloracions més destacades 
de l’any. Aquests guanys van rebre el suport 
d’altres indicadors que ajuden a corroborar 
la bona situació de la borsa espanyola: d’una 
banda, durant el 2005 es va registrar el major 
volum de negociació de la història; de l’altra, 
la remuneració a l’accionista va superar tots 
els registres històrics.

Malgrat que els guanys en el mercat nacional 
van ser importants, van estar per sota dels 
aconseguits pels grans índexs europeus, en 
gran part a causa del mal moment borsari 
que va passar Telefónica durant l’any 2005 
segon valor amb més pes en el selectiu 
espanyol , i també de l’estirada produïda 
per la pujada de tipus d’interès que sectors 
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Evolució borsària 2005
(Índex base 100 = 30/12/04)

AGBAR IBEX-35 IBEX-MIDCAP (inici cotització 1/07/2005)

2005: Cotitzacions base 100 

Data Agbar IBEX-35 IBEX MIDCAP General
Borsa Madrid

Gener 105,85 101,58  102,57

Febrer 105,01 103,42 104,78

Març 108,52 101,96 103,68

Abril 103,12 99,13 101,14

Maig 106,44 103,81 106,38

Juny 115,86 107,74 110,07

Juliol 119,70 111,40 102,19 113,86

Agost 120,29 110,22 101,03 112,66

Setembre 131,27 119,09 108,21 121,63

Octubre 125,10 115,56 104,08 117,89

Novembre 126,46 116,27 105,27 118,71

Desembre 117,04 118,20 105,45 120,56
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com l’assegurador i el financer, amb elevada 
ponderació a la resta de mercats europeus, 
van registrar en els últims mesos de l’any. 
El canvi de govern d’Alemanya va anar bé al 
seu índex DAX, que va tancar l’any amb una 
revaloració superior al 27%. Per la seva ban-
da, el CAC francès va avançar més d’un 23%. 
L’any 2005 els mercats nord-americans van 
guanyar menys que els europeus, i van tancar 
l’exercici amb resultats molt pobres, ja que 
es van veure desfavorits per les pujades dels 
tipus d’interès, l’efecte de l’huracà Katrina i 
la crisi de l’automoció. Però el 2005 va ser 
sobretot un any d’or per al mercat de Tòquio, 
amb una alça superior al 42%, i també per 
als mercats emergents.

La cotització del valor d’Aigües de Barcelona 
va tancar l’exercici 2005 en els 18,00 euros, 
la qual cosa representa una revaloració acu-
mulada durant l’any del 18,2%.

El volum nominal negociat el 2005 va 
arribar als 64,67 milions d’euros enfront 
dels 51,36 milions d’euros negociats el 
2004, cosa que representa un augment del 
25,9%. Com és habitual, durant el 2005 
el valor ha registrat els majors volums de 
contractació en els mesos de gener i juny, 
que corresponen a les dates de pagament 
de dividends. El volum negociat del 2005 
s’ha recuperat considerablement respecte 
al registrat en l’exercici 2004, un vegada 
ajustat per l’efecte de l’operació de venda 
de la participació d’Endesa que va tenir lloc 
al maig del 2004. 

En els primers mesos de l’any 2005, el valor 
d’Aigües de Barcelona va prosseguir la seva 
tendència alcista, d’acord amb la registra-
da el 2004 i iniciada el 2003. D’aquesta 
manera, al gener va aconseguir superar 
la frontera dels 16 euros, i va obtenir una 
important revaloració pròxima al 6,0%. Al 
febrer, el valor va tancar amb un petit retro-
cés, encara que la publicació de resultats de 
tancament de l’exercici 2004 duta a terme el 
21 de febrer va tenir una bona acollida per 
part dels analistes, i va permetre registrar al 
març nous guanys, en un mes sense grans 
alts i baixos. Amb això, el valor d’Aigües de 
Barcelona va poder tancar el primer trimes-
tre de l’any amb un guany del 8,5%. 

El segon trimestre de l’any es va iniciar amb 
un mes d’abril baixista, d’acord amb els re-
trocessos generalitzats del mercat. Aquest 

comportament es va interpretar com una 
correcció de les importants revaloracions re-
gistrades en els últims mesos, i pel qual no 
es van detectar, ni en la seva evolució grà-
fica ni en el seu compte de resultats, motius 
per inquietar-se. Per això, l’opinió del mercat 
va ratificar que no era moment de vendre, 
ja que no hi havia motius fonamentals que 
convidessin a fer-ho, la qual cosa va revertir 
en un excel·lent comportament de l’acció 
d’Aigües de Barcelona en els mesos de maig 
i juny. Cal destacar especialment dos es-
deveniments que van encoratjar aquestes 
revaloracions. D’una banda, la publicació de 
resultats corresponents al primer trimestre 
del 2005, per primera vegada d’acord amb 
la Normativa Comptable Internacional (IAS), 
que es va dur a terme l’11 de maig i les da-
des de la qual van ser acollides pel mercat 
de manera molt positiva, tenint en compte 
la bona evolució registrada de les principals 
àrees de negoci. D’altra banda, un altre fet 
que va reforçar l’apreciació del valor va ser 
el pagament del dividend complementari 
de l’exercici 2004, l’import del qual va ser 
aprovat en la Junta General d’Accionistes 
del dia 20 de maig, i la quantitat del qual 
va millorar considerablement la rendibilitat 
per dividend de l’exercici anterior, que va 
passar de l’1,94% al 2,49%.

El valor va iniciar el segon semestre de l’any 
amb forces, i novament va aconseguir ob-
tenir guanys en els mesos de juliol i agost. 
Una vegada més, la publicació dels resultats 
financers, corresponents al primer semestre 
del 2005, va tenir bona acceptació en el 
mercat. A més a més, l’anunci de l’acord 
amb Caja Madrid sobre la seva participació 
futura en Applus+ també hi va contribuir 
positivament, amb la qual cosa el valor d’Ai-
gües de Barcelona va registrar al setembre 
el seu millor mes de l’any, amb guanys que 
van sobrepassar el 9% i que van permetre 
que l’acció superés els 20 euros en les últi-
mes sessions del mes. El valor va registrar 
al mes de setembre una volatilitat major 
en comparació amb mesos anteriors, com 
a conseqüència, probablement, dels rumors 
que implicaven Agbar en un segon estadi 
en el procés de concentració energètica de 
Gas Natural.

A l’octubre, l’acció d’Agbar no va poder sal-
var la tendència negativa predominant en el 
mercat, encara que la pèrdua registrada a 
penes va representar la meitat de l’avanç del 
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mes anterior. D’aquesta manera, després de 
diverses sessions de creixements considera-
bles al setembre, la correcció era necessària, 
sense perdre la tendència alcista i mantenint 
una revaloració anual superior a la registra-
da per l’Ibex-35. Al novembre, el valor va 
aconseguir obtenir lleugers guanys, ajudat 
per la publicació dels resultats corresponents 
al tercer trimestre del 2005, i també per les 
últimes operacions del Grup, com ara la col-
locació en borsa del 49,9% de la filial xilena 
IAM. Aquesta notícia va tenir una ressonàn-
cia molt positiva, perquè va aconseguir que 
el consens de mercat realitzés una revisió 
a l’alça del preu objectiu de l’acció. En les 
últimes sessions de desembre, l’acció va 
registrar lleugeres caigudes a causa de les 
recollides de beneficis que certs inversors 
van dur a terme, després d’haver obtingut 
al llarg de l’any guanys considerables.

D’acord amb la legislació vigent sobre emis-
sions i ofertes públiques de venda de valors, 
el 2 de novembre de 2005 es va comunicar 
l’ampliació de capital a realitzar en l’exercici, 
mitjançant l’emissió i posada en circulació 
d’1.470.205 accions ordinàries de classe A, 
amb un desemborsament d’1 euro per acció 
subscrita, i a raó d’1 acció nova per cada 100 
de les que ja es posseïen. El 7 de novembre 
de 2005 es va iniciar l’ampliació, i a la fina-
lització del termini, el 21 de novembre, es 
van subscriure un total d’1.468.732 accions 
ordinàries de classe A, representatives d’un 
capital de 1.468.732 euros.

Durant l’exercici s’han remès a les societats 
rectores de les borses de Barcelona, Madrid 
i Bilbao, així com a la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, les informacions trimestrals 
i semestrals corresponents.

2005: Acció Agbar

Data Màxim Mínim Tancament Volum nominal 
negociat

Gener 16,36 15,20 16,28 10.165.585

Febrer 16,95 15,42 16,15 6.370.321

Març 16,77 15,57 16,69 3.850.408

Abril 16,84 15,81 15,86 3.259712

Maig 16,50 15,86 16,37 2.211.842

Juny 18,00 16,38 17,82 12.998.624

Juliol 18,73 17,40 18,41 4.204.090

Agost 19,20 17,90 18,50 3.385.959

Setembre 20,48 18,40 20,19 6.489.769

Octubre 20,44 18,81 19,24 5.019.995

Novembre 19,70 18,85 19,45 3.489.491

Desembre 19,47 18,00 18,00 3.951.110

Màxim MínimTancament
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Cotització de l’acció d’Aigües de Barcelona l’any 2005
(valors en euros)
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Principals magnituds econòmiques 
del Grup Agbar

20

(Milions d’euros) Desembre
 2005 NIIF

Desembre
2004 NIIF Var. (%)

Ingressos d’explotació 3.123 2.589 20,7%
Resultat d’explotació 321 238 35,0%
% marge resultat d’explotació 10,3% 9,2%

Resultat abans d’impostos 409 349 17,2%
% marge resultat abans d’impostos 13,1% 13,5%

Resultat de l’exercici 338 266 26,9%
% marge de resultat després d’impostos 10,8% 10,3%

Resultat de l’exercici atribuït a la societat dominant 252 216 16,7%
Patrimoni net 2.569 1.606 60,0%
Endeutament net 1.005 1.244 -19,2%
Endeutament / patrimoni net 39% 77%

Endeutament  / (patrimoni net + endeutament net) 28% 44%

Qualificacions creditícies:
    - Standard & Poor’s A+ A+
    - Moody’s A1 A1
Inversions consolidades: 397 545 -27,1%
     Inversions immaterials 37 52 -28,8%

     Inversions materials 207 157 31,7%

     Inversions financeres 154 336 -54,3%

Dividend distribuït 62,1 59,4 4,6%
Dividend per acció (euros) 0,42 0,41
Cotització al tancament (euros) 18,00 15,38 17,0%
BPA - Benefici per acció (euros) 1,70 1,47
PER (cotització tancament / BPA) 10,60 10,46

Dades consolidades del Grup Agbar

Evolució per activitat dels ingressos d’explotació

(Milions d’euros) Desembre 2005 Desembre 2004 Var. 05/04

Aigua i Sanejament + Holding corporatiu 1.204 1.057 13,9% 
Salut 987 873 13,1% 
Inspecció i Certificació 414 220 88,1% 
Instal∙lacions i Construcció 376 314 19,9% 
Negocis en desenvolupament 141 124 13,7%

TOTAL 3.123 2.589 20,7%

Desembre 2005

Aigua i Sanejament + 
Holding corporatiu

38,5%

Negocis en 
desenvolupament

4,5%Instal∙lacions i 
Construcció

12,1%

Inspecció i 
Certificació

13,3%

Salut
31,6%

Desembre 2004

Aigua i Sanejament + 
Holding corporatiu

40,8%

Negocis en 
desenvolupament

4,8%Instal∙lacions i 
Construcció

12,1%

Inspecció i 
Certificació

8,5%

Salut
33,7%
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Distribució per activitat de les inversions consolidades 

(Milions d’euros) Immaterials Materials Financeres TOTAL

Aigua i Sanejament 
+ Holding corporatiu 25,1 159,9 23,8 208,8

Salut 3,5 17,8 43,5 64,8

Instal∙lacions i Construcció 0,8 13,3 9,8 24,0

Inspecció i Certificació 7,2 12,7 76,4 96,3

Negocis en desenvolupament 0,2 3,3 0,0 3,5

TOTAL 36,9 207,1 153,5 397,5

Evolució per activitat del resultat d’explotació
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EBIT 2004EBIT 2005

(Milions 
d’euros)

Desembre 
2005

Desembre 
2004

Var. 
05/04

Aigua i 
Sanejament 
+ Holding 
corporatiu

180,7 131,4 37,5% 

Salut 79,6 68,1 17,0% 

Inspecció i 
Certificació 36,4 21,1 72,3% 

Instal∙lacions 
i Construcció 18,5 17,9 3,3% 

Negocis en 
desenvolupament 6,2 -0,5 n/a

TOTAL 321,5 238,0 35,0%
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Resultat net 2004Resultat net 2005

Evolució per activitat del resultat net atribuït a la societat 
dominant

(Milions 
d’euros)

Desembre  
2005

Desembre 
2004

Var. 
05/04

Aigua i 
Sanejament 
+ Holding 
corporatiu

185,1 172,5 7,3%

Salut 31,5 32,6 -3,5%

Inspecció i 
Certificació 20,9 1,9 n/a

Instal∙lacions 
i Construcció 11,3 10,5 7,0%

Negocis en 
desenvolupament 3,4 -1,4 n/a

TOTAL 252,1 216,1 16,7
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El Grup Agbar és una organització compro-
mesa amb el desenvolupament sostenible, i 
incorpora els aspectes econòmics, mediam-
bientals i socials en totes les activitats que 
desenvolupa. Ho demostra dia a dia en les 
seves accions de protecció de l’entorn, en la 
seva aposta per les tecnologies avançades i 
netes, en la seva inversió en R+D+i. La seva 
vocació és la de satisfer constantment les 
expectatives de milions de ciutadans de tot 
el món.

Darrere d’aquests enunciats, hi ha uns valors, 
una cultura interna, una manera de treballar 
que, a grans trets, queda reflectida en els 
diferents apartats d’aquest capítol. 

És en aquest context, també, on s’emmarca la 
vinculació del Grup amb el Fòrum de Reputa-
ció Corporativa (fRC), creat per un grup d’em-

Responsabilitat social 

22

Comitè de Desenvolupament 
Sostenible (CDS) del Grup Agbar

És l’òrgan del Grup encarregat de 
l’elaboració de l’informe de sostenibilitat i 
el foment d’accions en aquest àmbit dins 
el Grup. És un comitè multidisciplinar, 
compost de representants dels diferents 
sectors d’activitat i àrees del Grup.
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preses per treballar en l’anàlisi i la divulgació 
de tendències, eines i models de reputació 
corporativa en la gestió empresarial.

Codi ètic corporatiu i de 
conducta dels professionals 
de les empreses del Grup 
Agbar

El propòsit i objectiu fonamental del codi, 
aprovat l’any 2002, és fer avinent als pro-
fessionals del Grup els valors i principis ge-
nerals que han de servir de guia per regir la 
seva activitat laboral i professional. Aquest 
conjunt de polítiques i principis generals 
inspiren la direcció en què el Grup Agbar 
pretén desenvolupar les seves activitats de 
negoci.

El codi és aplicable a la totalitat dels pro-
fessionals de les empreses del Grup Agbar, 
sigui quin sigui el seu càrrec o funció en 
l’àmbit mundial i independentment de la 
seva ubicació geogràfica o del sector es-
pecífic en què cadascuna de les empreses 
del Grup desenvolupa la seva activitat.

El contingut del codi no és merament declara-
tiu sinó vinculant per a la prestació de serveis 
laborals dels professionals en les diferents 
empreses del Grup, i és entregat a totes les 
persones que passen a formar part de l’equip 
humà del Grup. Així mateix, es troba a dis-
posició del públic en general a la pàgina web 
corporativa. 

Pacte Mundial 

El Grup Agbar, que es va adherir al Pacte 
Mundial (Global Compact) l’any 2002, està 
altament compromès amb aquesta iniciativa. 
El Grup és membre del Comitè Executiu de 
l’Associació Espanyola del Pacte Mundial de 
les Nacions Unides (Asepam), òrgan constituït 
el 2004 amb l’objectiu d’afavorir, promoure 
i difondre els principis del Pacte Mundial de 
les Nacions Unides a Espanya, que serveix 
d’interlocutor del Pacte Mundial a Espanya 
davant l’Organització de les Nacions Unides, i 
crea un moviment d’empreses obert al diàleg 
amb els grups interessats en la implantació 
d’aquests principis.

El Grup Agbar va demostrar la seva implicació 
en el Pacte quan va acollir a la seva seu, el 
dia 23 de setembre, la conferència anual de 
xarxes de Global Compact a Barcelona, en la 
qual es van debatre els desafiaments presents 
i futurs de la responsabilitat social corporativa 
que han d’afrontar les empreses.

La idea d’un Pacte Mundial de les Nacions 
Unides en matèria de responsabilitat social 
de les empreses va ser llançada pel secretari 
general de l’ONU, Kofi Annan. Les empreses 
adherides es comprometen en l’adopció, el 
suport i la promulgació, en el seu àmbit 
d’influència, d’un conjunt de valors fona-
mentals en els camps dels drets humans, 
les normes laborals, el medi ambient i contra 
la corrupció.

D’acord amb els dits principis, les 
empreses han de:

Drets humans
∙ Donar suport i respectar la protecció 

dels drets humans proclamats en 
l’àmbit internacional.

∙ Evitar veure’s involucrades en abusos 
dels drets humans.

Drets laborals
∙ Respectar la llibertat d’associació i el 

reconeixement efectiu del dret a la 
negociació col·lectiva.

∙ Eliminar totes les formes de treball 
forçós i obligatori.

∙ Abolir efectivament el treball infantil.
∙ Eliminar la discriminació respecte del 

treball i l’ocupació.

Medi ambient
∙ Donar suport a l’aplicació d’un criteri 

de precaució respecte dels problemes 
ambientals.

∙ Adoptar iniciatives per promoure una 
major responsabilitat ambiental.

∙ Encoratjar el desenvolupament i la 
difusió de tecnologies innòcues per al 
medi ambient.

Anticorrupció
∙ Treballar sempre contra qualsevol forma 

de corrupció, incloent-hi l’extorsió i els 
suborns.
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Fòrum de Reputació 
Corporativa (fRC)

Es va constituir el 26 de setembre de 2002 
per iniciativa de les empreses BBVA, Repsol 
YPF, Telefónica i Grup Agbar. Un any més 
tard, Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Iber-
drola, Iberia i Renfe es van sumar a aquesta 
iniciativa.

El Fòrum de Reputació Corporativa és un lloc 
de trobada, anàlisi i divulgació de tendènci-
es, eines i models de gestió de la reputació 
corporativa. Les àrees d’interès són les prin-
cipals variables intangibles que conformen la 
reputació d’una companyia: missió i visió, va-
lors, ètica, responsabilitat social corporativa, 
identitat i marca, i govern corporatiu.

L’any 2005 l’fRC ha col·laborat en la celebra-
ció de la primera conferència internacional 

de reputació a Espanya, organitzada pel Re-
putation Institute, institució representada a 
Espanya per l’fRC. Així mateix, s’ha presen-
tat el nou model de mètriques de reputació, 
sistema d’indicadors que pretén avaluar 
la reputació de les companyies davant els 
diferents grups d’interès i en relació amb 
un grup preseleccionat de grans empreses, 
en diversos àmbits territorials. Al mes de 
desembre es va realitzar el llançament de 
la newsletter bimestral Cartes de reputació, 
eina amb la qual l’fRC ofereix la informació 
més actualitzada en l’àmbit de la reputació i 
s’obre a la comunitat de gestors i acadèmics 
interessats en la reputació, amb l’objectiu 
d’establir una xarxa operativa i eficaç de per-
sones i institucions que treballen en relació 
amb aquest tema.
 

Compromís amb el medi 
ambient

El compromís del Grup Agbar amb el medi am-
bient i la seva protecció s’expressa en el Codi 
mediambiental corporatiu, aprovat a fi que 
sigui compartit i posat en pràctica per tots els 
que treballem en cadascuna de les empreses 
del Grup. El compromís i la involucració en 
aquest àmbit es reflecteixen en la implantació 
de sistemes de gestió ambiental, les auditories 
i les bones pràctiques ambientals, que es consi-
deren eines per al control i el seguiment d’una 
gestió empresarial respectuosa amb l’entorn. 

A més a més, les empreses del Grup Agbar 
vetllen pel possible impacte en el medi am-
bient de les primeres matèries utilitzades i 
promouen el respecte mediambiental entre els 
seus proveïdors. Per la seva banda, els emple-
ats del Grup Agbar han d’actuar com a agents 
de promoció del respecte al medi ambient i 
adequar la seva conducta al desenvolupament 
d’aquest respecte.

Acte d’inauguració de la Conferència Anual del Pacte 
Mundial a la Torre Agbar (Barcelona)
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En aquest marc de treball, i dins l’àmbit de 
disminució de l’impacte ambiental d’instal-
lacions i processos, Aigües de Barcelona 
s’ha implicat en el projecte Promoció de 
l’ús del paper reciclat en les factures 
d’empreses de serveis bàsics. 

Aquest projecte, impulsat per la regidora de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona i 
la Fundació Avina, i coordinat per l’Ecoinstitut 
de Barcelona, ha involucrat diverses empre-
ses espanyoles.

Aigües de Barcelona ha estat la primera 
empresa de serveis públics que ha posat en 
marxa aquesta iniciativa, llançant al setembre 
del 2005 les primeres factures en paper ínte-
grament reciclat. Així, més d’un milió de llars 
reben les seves factures en paper reciclat. A 
més a més, està previst produir en aquest 
paper la resta d’elements de comunicació de 
l’empresa, acció amb què es pretén generar 
un efecte multiplicador en tots els àmbits de 
la societat. 

Amb el mateix objectiu de reduir l’impacte de 
les nostres instal·lacions, la Torre Agbar, seu 
del Grup, s’ha construït i es gestiona seguint 
criteris mediambientals. En la construcció de 
la Torre, es van tenir en compte aspectes 
bioclimàtics, amb la qual cosa s’ha aconse-
guit una optimització energètica i lumínica 
gràcies a la distribució de finestres en l’edifici 
i el baix coeficient de transmissió tèrmica a 
la façana. A més a més, es va utilitzar acer 
amb ferro o acer reciclat en la construcció, 
la qual cosa ha reduït la pressió sobre els 
recursos naturals.

Per optimitzar l’eficiència energètica, s’han 
implantat una gran quantitat de mesures 
que permeten evitar consums innecessaris, 
entre d’altres: un nou sistema informàtic que 
optimitza els recorreguts dels ascensors, un 
sistema d’il·luminació presencial, i un sistema 
d’aprofitament de la pròpia pressió de l’ai-
gua per impulsar-la a partir de la cinquena 
planta.

Amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua 
potable, s’han col·locat dispositius d’estalvi a 
les aixetes i s’aprofiten les aigües freàtiques 
per a usos secundaris, com la neteja de pa-
viments i l’ornamentació.

Però el compromís de la Torre no es reflecteix 
únicament en les instal·lacions, sinó també 

en la contractació dels serveis. S’ha exigit als 
proveïdors que mantinguin una actitud res-
pectuosa amb el medi ambient en l’execució 
de les prestacions, i també un alt grau de 
compromís per maximitzar l’eficiència ener-
gètica i la correcta eliminació de residus. En 
aquest sentit, el servei de neteja ha estat 
contractat a una empresa certificada ISO 
14001, i el servei de restauració, cafeteria i 
vending segueix criteris mediambientals en 
el desenvolupament de les seves activitats i 
ofereix productes de comerç just.

A més a més, a la Torre es realitza la recollida 
selectiva de residus mitjançant la col·locació de 
contenidors específics per a paper i cartó, tò-
ners, piles, plàstics, vidre, fluorescents i bom-
betes, ferralla, i equips informàtics obsolets.
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L’exercici 2005 ha constituït un any de con-
solidació de la Fundació Agbar, que va iniciar 
les seves activitats com a tal el 1998, i que 
a finals del 2004 va procedir a una reestruc-
turació integradora de les funcions de R+D+i 
del sector d’activitat d’Aigua i Sanejament, 
així com de les funcions corporatives de 
desenvolupament sostenible.

Els esdeveniments més destacables s’han 
centrat en la R+D+i (control global de tota 
l’activitat del Grup, millora en la gestió dels 
contractes, difusió interna-externa i noves 
iniciatives integradores en l’àmbit inter-
nacional), en els patrocinis (convocatòria 
anual amb bases reguladores, ordenament 
dels convenis, participació de les empreses 
del Grup), i en el Museu (itinerància de 
l’exposició “Aqua Romana”, producció de 
l’exposició “Torres i Temps” inaugurada el 
27 d’octubre , consolidació de les diferents 
activitats, preparació d’un programa bianual 
“Aigua i Ciutat”). 

Altres fets rellevants també destacables 
corresponen a la sostenibilitat (obtenció 
del tercer informe anual del Grup, auditat 
internament, i llançament d’accions de mi-
llora per als pròxims anys), a la gestió del 
coneixement (renovació i ampliació del portal 
BITA, integració de fons documentals, divul-
gació extensiva a les empreses del Grup), i a 
l’administració interna de la pròpia Fundació, 
per aconseguir un control millor de les seves 
activitats i una reducció de costos.

Fundació Agbar
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Innovació

Visió
Ser l’instrument del Grup per contribuir a 
promoure la innovació, en coordinació amb 
els diferents sectors d’activitat del Grup, per 
posicionar-se com a líder.

Missió
∙ Promoció de la innovació en els diferents 
sectors, com a factor diferenciador, en 
conjunció amb els objectius de sector i de 
Grup.

∙ Impuls de projectes R+D+i (identificació, se-
lecció, finançament, control i divulgació).

∙ Vigilància i relació amb l’entorn tecnològic 
nacional i internacional.

Funcions
Promoció interna de la R+D+i:
∙ Coordinació de l’estratègia del Grup.
∙ Impuls de la sinergia entre empreses 
i entre unitats de negoci (projectes 
interempreses).

∙ Identificació, caracterització i divulgació 
de la R+D+i del Grup (inversió, tipologia, 
etc.).

∙ Suport a la gestió de projectes: sol·licitud 
de subvencions, patents, fiscalitat, recerca 
de socis, etc.

∙ Gestió de les eines de promoció (subven-
cions, beques, etc.).

∙ Foment de la divulgació i explotació dels 
resultats.

Foment de la relació amb l’entorn tecnològic:
∙ Foment de relacions amb universitats i or-
ganismes involucrats en la R+D+i. 

∙ Vigilància tecnològica.
∙Creació i participació en xarxes tecnològi-
ques i organismes d’interès estratègic.

Accions rellevants el 2005
L’àrea d’innovació concentra aproximadament 
el 50% del pressupost de la Fundació, equi-
valent al 24% de la subvenció efectiva, que 
es destina a cinc accions principals que es 
detallen en el gràfic de més avall. 

Durant el 2005, s’han subvencionat 22 pro-
jectes de R+D+i i s’han atorgat un total de 
28 beques per a la realització de projectes de 
R+D+i d’empreses del Grup Agbar.

Igual que en anys anteriors, s’ha treballat 
en la divulgació de la innovació mitjançant 
l’organització de les V Jornades d’Innovació, 

Distribució pressupostària 
(subvencions) 2005

Total subvencions Agbar: 5.892.000 €
Total pressupost: 9.571.000 €

Estructura general 
20%

Innovació 
24%

Museu Agbar 
26%

Sostenibilitat 
23%

Gestió del 
coneixement 

7%

1999

4.918

6.118

8.195

9.879
10.425

8.850

9.571

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolució pressupostos anuals 
(en milers d’euros) 

Distribució de la inversió  
destinada a R+D+i

Subvencions 
projectes 
R+D+i del 
Grup Agbar 

0,68 M€

Suport 
iniciatives
R+D+i del 
Grup Agbar 

0,10 M€

Projectes 
de la 

Fundació 
Agbar 

0,23 M€

Beques 
projectes 
R+D+i del 
Grup Agbar 

0,25 M€

Contractes de gestió amb empreses del 
Grup Agbar 3,02 M€
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que s’han celebrat del 9 al 13 de maig a la seu 
de la Fundació amb l’objectiu de promoure la 
R+D+i del Grup i fomentar les relacions amb 
l’entorn tecnològic.

Així mateix s’ha editat, en col·laboració amb 
les empreses del Grup, la Memòria R+D+i 
2002-2004 del Grup Agbar. Destaca pel seu 
nou format: una síntesi de les actuacions en 
R+D+i en paper i un annex en CD que descriu 
amb més detall els projectes més significatius 
realitzats en els diversos sectors d’activitat 
del Grup Agbar.

Gestió del coneixement

Visió
Promoure la creació, l’intercanvi i l’ús del 
coneixement rellevant del Grup i per al 
Grup.

Missió 
∙ Identificació del coneixement i establiment 
de canals de difusió i intercanvi d’aquest en-
tre els usuaris del Grup i els seus sectors.

∙ Gestió de la informació comuna i suport dels 
sistemes informàtics ad hoc.

Funcions
∙ Desenvolupament del Portal BITA, sistema 
d’informació i alertes.

∙ Realització de tallers de formació: difusió 
dels serveis del Portal BITA.

∙ Elaboració de projectes personalitzats de 
gestió del coneixement.

∙ Coordinació i suport dels sistemes informà-
tics d’ajuda.

Accions rellevants el 2005
∙ Desenvolupament del Portal BITA, sistema 
d’informació i alertes: incorporació de 
nous serveis.

∙ Difusió: tallers de formació sobre els 
serveis d’informació i alertes que ofereix 
el Portal BITA. S’han realitzat un total 
de 19 tallers als quals van assistir 333 
usuaris.

∙ Projectes personalitzats de gestió del co-
neixement: generació de projectes perso-
nalitzats de gestió del coneixement segons 
les necessitats de cada empresa.

Salut
3%

Aigua i 
Sanejament

30%

Altres
2%

Instal∙lacions i 
Construcció

10%

Inspecció i 
Certificació

55%

Assistents als tallers de formació

28

Estadístiques del Portal BITA

Total consultes 66.268 consultes

Mitjana de temps 
per sessió 24 minuts

Nombre d’usuaris 8.269 usuaris

Total de recerques 8.998 recerques

Total de documents 442.148 documents

Consultes per serveis

Articles: 
30.169 consultes

Normativa tècnica: 
13.887 consultes 

Llibres: 8.704 consultes 

Seminaris: 1.425 
consultes

Projectes personalitzats: 
3.033 consultes

Consultes 
per sectors 
d’activitat

Aigua i Sanejament: 
26.175 consultes 

Salut: 4.990 consultes 

Inspecció i Certificació:
15.525 consultes

Instal·lacions i 
Construcció:
7.157 consultes

Altres: 11.829 consultes
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Sostenibilitat

Visió
Ser l’eina per a la promoció del desenvolupa-
ment sostenible en el Grup Agbar.

Missió
∙ Promoció de les iniciatives encaminades a 
impulsar el desenvolupament sostenible en 
el conjunt d’empreses del Grup, en coordi-
nació amb els sectors d’activitat.

∙ Coordinació de el finançament de projectes 
externs socioculturals, formatius, d’investigació 
i de difusió.

Funcions
Promoció interna del desenvolupament sos-
tenible:
∙ Coordinació del Comitè de Desenvolupament 
Sostenible del Grup Agbar.

∙ Elaboració de l’informe de sostenibilitat.
∙ Impuls d’accions de millora en la relació 
amb els stakeholders de l’organització.

∙ Divulgació de coneixements mediambien-
tals i difusió de les actuacions del Grup en 
l’àmbit de la sostenibilitat.

Coordinació del finançament de projectes 
socioculturals, formatius, d’investigació i de 
difusió:
∙ Planificació del finançament.
∙ Participació activa i visibilitat.
∙ Seguiment i control dels projectes i les ac-
cions realitzades.

Accions rellevants el 2005
La Fundació Agbar, igual que en anys ante-
riors, ha col·laborat amb aquelles iniciatives 
que tenen un alt compromís amb la sosteni-
bilitat, especialment en el que fa referència al 
vector mediambiental i, més concretament, al 
cicle integral de l’aigua. S’ha fomentat la vin-
culació amb universitats i altres institucions 
que promouen la formació de les persones en 
els valors de la sostenibilitat mitjançant cur-
sos, càtedres, seminaris i qualsevol altra eina 
de formació. Així mateix, s’ha col·laborat amb 
associacions i entitats de prestigi en l’àmbit 
social i cultural.

L’any 2005 s’ha col·laborat, entre d’altres, 
amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), la Comuni-
tat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobregat 
(CUADLL), ESADE i la Fundación Carolina.

Així mateix, durant el 2005 s’ha auditat in-
ternament l’informe de sostenibilitat del Grup 
Agbar, que s’edita anualment des de la Fun-
dació, i s’ha començat el procés d’implantació 
de millores en el sistema d’indicadors utilitzat, 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de la in-
formació proporcionada en futurs informes.

Museu Agbar

Visió
Ser un museu contemporani que pretén pro-
jectar a la societat els valors associats amb la 
cultura de l’aigua com una experiència vital, 
d’aprenentatge i lúdica.

Universitats i altres centres 
formatius 56%

Institucions i 
organismes públics 

11%
Altres entitats

33%

Distribució de la inversió en acció social
 per tipus d’organització

Total pressupost 2005 = 1.296.000 

Distribució de la inversió en acció social
 per tipus de col∙laboració

Total pressupost 2005 = 1.296.000 

Socioculturals
27%

Formatius, de recerca 
i difusió 73%
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Missió
∙ Ser un museu de l’aigua internacional 
desenvolupant una identitat pròpia.

∙ Ser un museu generador de coneixement 
i actituds de respecte cap a l’aigua i els 
recursos naturals, amb coneixements de 
ciència, tècnica i societat.

∙ Ser una plataforma al servei del Grup Ag-
bar per estendre ponts entre els diversos 
estaments de la societat.

Funcions
∙ Preservació del patrimoni industrial: ubica-
da en un edifici del modernisme industrial, 
la maquinària original d’una instal·lació 
hidràulica a vapor està perfectament con-
servada in situ.

∙ Activitat d’exposició: l’exposició permanent 
proposa el descobriment de l’aigua com a 
substància, així com un recorregut per la 
història de l’abastament d’aigua a una 
gran ciutat. El Museu vol destacar, a més a 
més, per la qualitat de les seves exposicions 
temporals.

∙ Activitat educativa: activitats escolars, ta-
llers experimentals i accions divulgatives 
per a tots els públics.

∙ Activitats socioculturals: música, teatre, 
rondallaires, cinema a l’aire lliure, setmanes 
temàtiques, activitats familiars, etc. 

Accions rellevants el 2005
Pel que fa a les exposicions realitzades 
al llarg de l’any 2005, el Museu Agbar va 
obrir aquesta activitat amb l’exposició “Aqua 
Romana. Tècnica Humana i Força Divina”, 
que a partir del mes de març va itinerar 
a Lisboa, Mèrida i Madrid, i va rebre en el 
seu recorregut un total de 90.000 visitants. 

El Museu va presentar a l’octubre “Torres i 
Temps. Tres Històries de Barcelona. 1905, 
2005, 2105”, amb motiu de la inauguració 
de la Torre Agbar i del centenari de la Torre 
del Tibidabo.

L’oferta educativa del Museu s’ha impulsat 
gràcies a la implantació d’un programa de 
creació pròpia per a escolars, que ofereix, 
entre tallers i itineraris, catorze activitats di-
ferents. El projecte educatiu pretén que els 
joves visitants descobreixin la interrelació 
entre el coneixement científic, el desenvolu-
pament tecnològic i el progrés social. 

El Museu ha desenvolupat altres activitats so-
cioculturals, relacionades sempre amb l’aigua: 
un variat programa musical, cinema a l’aire 
lliure, i esdeveniments els dies internacionals 
del medi ambient, de la música, dels museus, 
i la Setmana de la Ciència. Finalment, es va 
celebrar amb èxit l’exposició de les vaques de 
la CowParade Barcelona 2005 als jardins del 
Museu, abans de subhastar-les. Tota aquesta 
activitat ha permès al Museu Agbar d’arribar 
als 41.500 visitants, xifra que el referma com 
a museu de referència en l’àrea metropolitana 
de Barcelona.
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Sociedad General de Aguas de 
Barcelona

Recursos i tractament

L’estratègia d’explotació dels recursos d’aigua du-
rant l’any 2005 ha estat condicionada per un episodi 
de sequera que ha afectat el sistema Ter-Llobregat 
i ha suposat l’establiment de mesures excepcionals 
(Decret 93/2005 de 17 de maig) i d’emergència 
(Decret 207/2005 de 27 de setembre) amb relació 
a la utilització dels recursos hídrics.

La insuficiència de pluja ha prolongat durant més 
d’un any l’estiatge, i en conseqüència, les reserves 
d’aigua han disminuït progressivament fins arribar 
a un mínim anual al mes d’octubre de 123,5 hm3 
en el sistema Ter, volum que representa el 31,0% 
de la capacitat màxima, i 46,0 hm3 en el sistema 
Llobregat, equivalent al 21,5% del seu nivell mà-
xim. Aquesta disponibilitat de reserves situava un 
horitzó de dos mesos per a l’aplicació de mesures 
restrictives en el subministrament a la població de 
l’àmbit metropolità, tenint en compte les limitacions 
de les dotacions que establia el Decret de mesures 
d’emergència.

Les precipitacions dels últims mesos de l’any han 
permès recuperar lleument el nivell dels embassa-
ments i situar el conjunt del sistema Ter-Llobregat 
fora de l’estat d’excepcionalitat que establia el De-
cret de sequera. L’exercici finalitzava amb un volum 
total de reserva de 280,7 hm3, que representa el 
46% de la capacitat màxima del sistema conjunt.

Aigua
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La regulació de cabals superficials que ha 
establert el decret de mesures excepcionals 
ha suposat una limitació en l’aprofitament de 
recursos del Llobregat a la planta de tracta-
ment de Sant Joan Despí. L’aportació d’aigua 
d’origen superficial ha estat de 62,2 hm3, la 
qual cosa suposa la producció més baixa des 
de l’ampliació de la planta l’any 1962. Amb 
relació a l’aprofitament de la resta de recur-
sos propis, l’aportació a l’abastament s’ha 
complementat amb 35,5 hm3 de cabals d’ori-
gen subterrani, procedents principalment de 
l’aqüífer del Llobregat i una menor contribució 
(2,5 hm3) de l’aqüífer del Besòs. La xarxa 
regional de l’àmbit Ter-Llobregat ha proveït 
la resta de recursos, fins complementar la 
demanda total de l’abastament, que ha estat 
de 237,2 hm3, la qual cosa representa una 
disminució del 5,6% respecte de l’any anteri-
or, justificada per la conscienciació ciutadana 
de la situació de sequera.

En aquest entorn geogràfic deficitari de re-
cursos, i evidenciat amb recurrents episodis 
de sequera, són especialment rellevants 
els projectes de recuperació de cabals per 
a l’abastament, que durant l’exercici 2005 
s’han concretat en els treballs d’execució de 
la segona fase de la planta industrial d’os-
mosi inversa de l’aqüífer del Besòs, així com 
els treballs de regeneració de recursos que 
s’han dut a terme en els pous de captació La 
Estrella, ubicats en l’aqüífer del Llobregat.

Una altra línia de desenvolupament impor-
tant és l’orientada a complir les exigències 
sanitàries per a l’any 2009 que exigeix el 
Reial Decret 140/2003. En aquest sentit, 
s’han realitzat actuacions pilot per deter-

minar l’adaptació necessària del procés de 
tractament de la planta de Sant Joan Despí, 
mitjançant l’aplicació de tecnologies avança-
des de filtració per membranes.

Activitat comercial

Durant l’any 2005 i arran del Decret de se-
quera (93/2005), des de Gestió Clients es 
van dur a terme diverses actuacions amb 
l’objectiu d’oferir una comunicació per-
manent amb els clients i col·laborar amb 
l’Administració per potenciar un consum 
responsable i evitar l’adopció de mesures 
de restricció no desitjades.

En aquest sentit, es van crear eines de co-
municació específiques per informar perma-
nentment els clients. Es va col·laborar en la 
realització d’una campanya de comunicació en 
els principals mitjans audiovisuals; es va cre-
ar una web amb informació actualitzada sobre 
l’evolució de la sequera i les mesures per fer-li 
front; es va oferir un servei personalitzat per 
a aquells clients que desitgessin informació 
permanent, i també un telèfon específicament 
dedicat a proporcionar informació actualitzada 
sobre l’estat del subministrament a l’àrea de 
Barcelona, en cas d’arribar a l’aplicació de 
restriccions.

La reacció a aquesta campanya de comunica-
ció va ser la moderació del consum per part 
de tots els clients.

L’abastament d’aigua, a la fi del 2005, va arri-
bar a la xifra d’1.354.355 clients, la qual cosa 
significa un augment net de 15.241 clients, 
un 1,14% més que l’any anterior.

La població servida és de 2.810.435 habi-
tants, segons les últimes dades publicades 
per l’Institut Nacional d’Estadística correspo-
nents a l’1 de gener de 2005. En l’últim any, 
la població abastada per Aigües de Barcelona 
ha augmentat en 33.970 persones, un 1,2%, 
la qual cosa reflecteix un augment respecte 
a anys anteriors.

Durant l’any 2005 hem atès 1.255.338 peti-
cions dels nostres clients, la qual cosa repre-
senta 0,93 contactes per client. Cal destacar 
l’increment significatiu del canal web (85% 
respecte de l’any 2004) i de l’activitat d’aten-
ció personal (27,9% respecte de l’any 2004). 
Aquest últim increment en l’activitat d’aten-
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ció personal ha estat motivat, principalment, 
per les gestions administratives necessàries 
derivades del nou cànon de l’aigua. D’altra 
banda, continua la tendència a disminuir el 
cobrament de factures en l’atenció personal 
(6,4% respecte de l’any 2004).

Pel que fa als subministraments contractats, 
es manté pràcticament la mateixa distribució 
que l’any anterior: els contractes domèstics 
representen el 87,5% dels clients d’Aigües 
de Barcelona, l’11,9% són usos comercials 
i industrials, i el 0,6% restant correspon a 
subministraments municipals i a altres dis-
tribuïdors.

L’any 2005 s’han facturat 186.500 milers de 
metres cúbics, repartits entre els diferents 
usos de la manera següent: 65% per a ús 
domèstic, 25% per a ús comercial i industri-
al, 6% per a ús públic municipal i 4% per a 
altres distribuïdors.

Val la pena recalcar el descens que s’ha pro-
duït respecte al volum facturat l’any 2004, un 
-3,74%, a causa de l’efecte de les diferents 
actuacions derivades de la sequera. El des-
cens de consum s’ha produït en tots els usos, 
i especialment en el municipal.

Malgrat el descens de volum facturat, els 
ingressos per venda d’aigua han tingut un 
moderat augment, el 2% respecte al 2004, i 
s’han situat en els 203.300 milers d’euros, a 
causa de l’increment de tarifes.

L’augment mitjà ponderat de les tarifes res-
pecte a les de l’any 2004 ha estat del 3,7%. 
Les tarifes del servei en vigor durant l’any 

2005 van ser aprovades per l’Entitat Metro-
politana de Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus, autoritzades per la Comissió de 
Preus de Catalunya en la sessió del 22 de 
desembre de 2004 i publicades en el DOG 
núm. 4358, de 7 d’abril de 2005.

El manteniment de la política d’eliminació de 
subministraments regulats per aforament i la 
seva substitució per aigua directa mesurada 
per comptador, s’ha reflectit en una reduc-
ció de 826 subministraments per aforament 
durant l’any 2004, la qual cosa ha suposat 
l’eliminació de 3.837 dipòsits d’aigua en ha-
bitatges subministrats.

En l’àmbit de la recaptació, durant l’any 
2005 el saldo de la cartera de clients s’ha 
reduït en un 3,7%. La millora de l’índex de 
domiciliació bancària (90,71%) ha permès 
que els cobraments del deute impagat dels 
subministraments d’aigua sigui del 96,3%.

És destacable la consolidació del canal de co-
brament telefònic amb una targeta de crèdit 
o dèbit. Aquest canal ha obtingut més de 3 
milions d’euros de recaptació, amb un incre-
ment del 42,4% respecte de l’any anterior.

Relació amb els clients

En relació amb la qualitat del servei de l’any 
2005, l’índex de satisfacció de clients domès-
tics es va situar en un 6,72 sobre 10. Els clients 
continuen considerant que la companyia com-
pleix satisfactòriament les seves expectatives 
sobre el servei de subministrament d’aigua. 

Una vegada més, les principals accions de 
comunicació amb els clients dutes a terme 
durant el 2005 es van derivar de les nove-
tats comercials de la companyia, i d’iniciatives 
mediambientals, socials i educatives.

L’estació de tractament de Sant Joan Despí va 
obtenir un rècord de visitants, més de quatre 
mil, durant el segon curs (2004-2005) en què 
l’espai exclusiu per a visites escolars inaugu-
rat a la fi del 2003 ha funcionat plenament. La 
comunitat escolar de l’àrea metropolitana de 
Barcelona va respondre a l’aposta realitzada 
per Aigües de Barcelona de potenciar l’atenció 
a les visites escolars a la planta de tractament 
d’aigua potable de Sant Joan Despí, amb un 
increment de més d’un 40% del nombre de 
visitants.
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Durant el primer semestre, Aigües de 
Barcelona va celebrar el Dia Mundial de 
l’Aigua. Amb el lema “Cada gota compta”, 
la VII Festa de l’Aigua va congregar més de 
24.000 persones davant el Palau Robert, que 
van participar en aquesta iniciativa lúdica i 
pedagògica dirigida a difondre i promoure un 
ús racional i sostenible de l’aigua.

També durant el primer semestre —maig, juny 
i juliol— es va llançar una campanya d’ús ra-
cional de l’aigua a fi de promoure’n el bon ús 
entre la ciutadania de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Tots els clients domèstics i comer-
cials van rebre, juntament amb la factura, la 
campanya “Tres rius, la nostra aigua”, formada 
per un fullet informatiu i un regal simbòlic 
—un doble sotagot—. A més de recordar que 
és necessari fer un ús responsable de l’aigua 
i de donar uns consells pràctics, el fullet ex-
posava algunes idees generals bàsiques sobre 
el servei que ofereix la companyia.

Al mes de juny es va elaborar la tercera edició 
dels CD-ROM municipals, un element exclu-
siu de comunicació amb els ajuntaments que 
confien la gestió del servei d’aigua potable 
a Aigües de Barcelona. Com en anteriors 
edicions, es recullen de manera amena i 
interactiva les principals actuacions desen-
volupades per Aigües de Barcelona, així com 
les inversions que s’han hagut de realitzar 
per abastar d’aigua potable cadascuna de les 
poblacions. Segueixen una periodicitat anual 
i el seu contingut es modifica d’acord amb les 
expectatives dels ajuntaments.  

Amb relació al període de sequera que va pa-
tir l’àrea de Barcelona l’any 2005, es va crear 

i publicar un lloc web especial. Presentat als 
mitjans de comunicació en roda de premsa el 
13 de setembre, el web va intentar respon-
dre a les inquietuds ciutadanes referents a 
la sequera, informar de totes les incidències 
derivades de la situació i explicar les mesures 
que es van aplicar per fer-li front. L’espai es 
va convertir en un canal d’informació perma-
nentment actualitzada sobre l’evolució de la 
sequera i l’estat dels recursos, i també en 
una eina de divulgació de conceptes generals 
sobre la gestió de l’aigua o sobre com fer-ne 
el millor ús.

El passat 27 de setembre, Aigües de Barcelona 
i l’Ajuntament de Gavà van signar el conveni 
de col·laboració i patrocini de la segona edició 
del programa de la televisió local de Gavà Si tu 
vols. Durant aquesta segona temporada, la in-
tenció és donar a conèixer llocs, espais, inicia-
tives i experiències relacionades amb diferents 

aspectes del medi natural, donant preferència 
a tots aquells temes relacionats amb l’estalvi 
de l’aigua i l’ús responsable d’aquesta.

Finalment, Aigües de Barcelona es va convertir 
l’any 2005 en la primera empresa de serveis 
bàsics que emet les factures en paper reci-
clat. Amb aquesta iniciativa, més d’un milió de 
persones rebran a les seves llars les factures 
amb aquest tipus de paper. L’ús de paper re-
ciclat contribueix a la protecció dels boscos, a 
l’estalvi de recursos (aigua i energia), i també 
al tancament del cicle de reciclatge. Aigües 
de Barcelona, amb aquesta iniciativa, evita 
el consum de 30 tones de fusta i recicla unes 
28 tones de paper recuperat.
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Agbar aigua

Evolució del negoci nacional

Durant l’any 2005 el Grup Agbar ha mantin-
gut la seva posició de lideratge en el mercat 
nacional de gestió de l’aigua, així com la seva 
vocació de presència a tot el territori.

En aquest sentit, i a fi de reforçar la pre-
sència en el mercat d’aigua andalús, al juliol 
del 2005 el Grup va concloure un acord amb 
Unicaja i CajaGranada per donar entrada a 
aquestes entitats en l’accionariat d’Aquagest 
Sur, filial que opera els serveis del cicle in-
tegral de l’aigua a Andalusia. L’operació es 
realitza amb l’objectiu que Aquagest Sur 
reforci la seva presència en aquest territori, 
i també les seves relacions i el potencial de 
creixement en l’àrea on presta serveis.

Addicionalment, a l’agost del 2005 es va 
formalitzar l’adquisició, per part d’Agbar, del 
69,11% d’accions de la societat Aguas del 
Término de Calvià, S.A. (Aterca). Aterca és 
titular del contracte de concessió de submi-
nistrament d’aigua potable en els nuclis de 
Santa Ponsa, Costa de la Calma, Rotes Velles 
i urbanització El Toro, al terme municipal de 
Calvià (Balears), per un període de cinquanta 
anys, amb finalització l’any 2028. La població 
abastada és de prop de 8.000 habitants.

Al marge d’aquestes operacions, l’activitat 
comercial durant l’any 2005 ha permès que 
el Grup Agbar s’adjudiqui a Espanya la ges-
tió de contractes relacionats amb l’activitat 
d’aigua, amb servei a 161.334 habitants, 
que corresponen a 30 nous contractes. Els 
principals contractes corresponen a la gestió 
d’aigua i clavegueram a Torre Pacheco, Múrcia 
(27.000 habitants); el contracte de cicle inte-
gral a Montilla, Còrdova (24.095 habitants); 
el servei d’aigua en baixa i clavegueram de 
Las Torres de Cotillas, Múrcia (17.565 habi-
tants); el contracte d’aigua en baixa i clave-
gueram a Gozón, Astúries (10.744 habitants), 
i el contracte de Las Gabias, Granada (10.400 
habitants). Addicionalment, s’ha incorporat la 
societat Aterca (7.979 habitants).

S’han renovat 24 contractes vinculats amb 
l’activitat d’aigua, que suposen una població 
servida de 845.560 habitants, entre els quals 
destaquen: Granada (238.300 habitants, 
inclou cicle integral); Albacete (156.466 

habitants, cicle integral); Mancomunitat de 
Salnés, Pontevedra (74.600 habitants, aigua 
en alta); Elda, Alacant (55.576 habitants); 
Paterna, València (54.560 habitants); Mollet 
del Vallès, Barcelona (47.270 habitants); 
Sant Vicent de Raspeig, Alacant (42.647 ha-
bitants); Don Benito, Badajoz (32.700 habi-
tants); Pájara, Fuerteventura (16.800 habi-
tants), i Silla, València (16.358 habitants).

En l’àmbit de sanejament, el Grup Agbar 
s’ha adjudicat 20 contractes de gestió d’EDAR 
(estació depuradora d’aigües residuals), que 
suposen la gestió d’una càrrega contaminant 
equivalent a 1.044.971 habitants, i també 
el clavegueram de 15 contractes que do-
nen servei a 162.067 habitants. En relació 
amb la gestió de depuradores, destaquen 
les adjudicacions de l’EDAR de Valladolid 
(330.000 habitants equivalents); EDAR 
Terrassa (292.000 habitants); cinc plantes 
a Sotogutiérrez, Madrid (102.938 habitants 
equivalents); onze EDAR a Mallorca (54.239 
habitants equivalents); tres EDAR a Alcañiz, 
Terol (38.700 habitants equivalents), i cinc 
plantes a Menorca (34.263 habitants equiva-
lents). En l’àmbit de contractes de clavegue-
ram, són remarcables els contractes de Rubí, 
Barcelona (66.425 habitants); Rincón de la 
Victoria, Màlaga (28.007 habitants); i els mu-
nicipis de Torre Pacheco, Múrcia (27.000 habi-
tants); Montilla, Còrdova (24.095 habitants), i 
Torres de Cotillas, Múrcia (17.565 habitants), 
que incorporen aquesta activitat juntament 
amb la gestió d’aigua domiciliària.

S’han renovat tres contractes de gestió 
d’EDAR, entre els quals destaquen la gestió 
de les plantes de Granada (238.300 habi-
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tants) i les plantes de la zona Alacant Nord 
(24.866 habitants equivalents). A més a més, 
s’han renovat 17 contractes de clavegueram, 
els més significatius dels quals són Granada 
(238.300 habitants) i Albacete (156.500 ha-
bitants).

Activitat internacional

Brasil
En el marc del procés de desinversió del Grup 
a Llatinoamèrica, a l’octubre del 2005 es va 
signar el contracte de compravenda pel qual 
Agbar va alienar la totalitat de les accions que 
posseïa d’Aguas Guariroba (Brasil). La part 
compradora estava configurada pel consorci 
brasiler Equipav, S.A. i Heber Participaçoes 
Ltda.

Xile
Amb data 18 de novembre de 2005, Agbar i 
Suez van col·locar en el mercat de valors el 
43,4% d’accions d’Inversiones Aguas Metro-
politanas (IAM). La col·locació es va distribuir 
de la següent manera:

∙ 10% (100 milions d’accions) es van vendre 
en el mercat de valors local.

∙ 33,4% (334 milions d’accions) es van col-
locar en el mercat de valors de Nova York 
mitjançant l’instrument financer ADS (ac-
cions de dipòsit americanes).

L’operació ha suposat l’alienació del 23,5% 
de participació d’Agbar en IAM i de la totalitat 
d’accions de Suez en IAM (19,9%). Després 
de la venda, la participació d’Agbar en IAM, 
instrumentada a través d’Inversiones Aguas 
Gran Santiago, s’ha situat en el 56,6%.

Durant l’any 2005 es va concloure la negoci-
ació del marc tarifari per al quinquenni 2005-
2010 amb la Superintendència de Serveis Sa-
nitaris de Xile, amb l’aprovació i publicació de 
les noves tarifes al mes de març per a Aguas 
Andinas, al maig per a Aguas Manquehue, 
i al juny per a Aguas Cordillera i Aguas los 
Dominicos. En el nou període es mantenen els 
mecanismes d’indexació preexistents.

Al novembre del 2005 es va realitzar la ceri-
mònia de col·locació de la primera pedra del 
parc natural Aguas de Ramón, àrea situada a 
la preserralada dels Andes, de 3.300 hectàre-
es, que permetrà promoure la conservació de 

la natura i l’educació ambiental. En el terreny, 
propietat de Corfo i entregat en comodat a 
aquest efecte, el Grup Aguas Andinas i Pro-
tege habilitaran un modern i avançat Centre 
d’Informació i Educació Ambiental, on es po-
drà conèixer virtualment una conca, els seus 
processos ecològics i la seva importància per 
a l’equilibri ambiental de Santiago.

Durant el mes de desembre, la Superinten-
dència va comunicar a Aguas Andinas l’apro-
vació dels nous plans de desenvolupament, 
els quals suposen una inversió de 12 milions 
d’UF (unitats de foment), que equivalen a una 
350 milions d’euros.
 
Val la pena destacar també, en l’àmbit finan-
cer, que Aguas Andinas va procedir a realitzar 
una operació de refinançament de deute a 
llarg termini, mitjançant el rescat anticipat 
d’emissions de bons i la col·locació de noves 
sèries amb venciments a més llarg termini i 
en condicions financeres atractives.

Colòmbia
A Cartagena de Indias (Colòmbia), durant 
l’any 2005 s’han produït importants avenços 
en els projectes finançats per la banca multi-
lateral i que tenen com a objectius principals 
obtenir  cobertures superiors al 95% en aigua 
i clavegueram, i aconseguir el sanejament 
dels recursos d’aigua adjacents a la ciutat. 
Així, s’ha continuat amb l’execució del Pla 
Mestre d’Aqüeducte, Clavegueram i Saneja-
ment Ambiental, que té el finançament del 
Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) 
i el Banc Mundial (BIRF —Banc Internacional 
de Reconstrucció i Foment—). Durant el 2005 
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es van contractar i executar obres per prop 
de 30.000 milions de pesos, i els principals 
projectes corresponen a desenvolupaments 
en aigua i clavegueram en barris desfavo-
rits, obres de millores de conduccions de 
col·lectors, així com construcció d’estacions 
de bombament i impulsions.

En l’àmbit comercial, l’any 2005 ha estat di-
fícil per la resolució del Govern nacional de 
disminuir les tarifes dels estrats superiors, 
que es corresponen amb els de millor respos-
ta de pagament. Les cobertures han continuat 
l’evolució positiva, i han aconseguit nivells de 
99,6% en aigua i 78,6% en clavegueram.

En l’àmbit de la qualitat, s’ha renovat la cer-
tificació del Sistema de Gestió de la Qualitat, 
basat en la norma ISO 9002 i 14000.

El compromís d’Aguas de Cartagena amb la 
comunitat es fa evident amb el programa de 
formació de mà d’obra no qualificada, ente-
sa com a eina per al desenvolupament de 
les comunitats, i en el marc del qual es van 
contractar i formar 200 persones d’escassos 
recursos econòmics per participar en els pro-
jectes d’inversió del Pla d’Aigua i Clavegueram 
per a Tots.

Aguas de Cartagena és també una compa-
nyia sensibilitzada amb el medi ambient, i 
així ha participat en diversos programes de 
reforestació i manteniment de zones verdes 
del municipi i voltants.

Mèxic
A Aguas de Saltillo (Mèxic), durant l’any 
2005 s’han registrat importants avenços en 
el servei. 

Actualment, el 85% de la població disposa 
d’aigua potable cada dia, amb increments 
successius des del 10% original de l’any 
2001. El rendiment tècnic s’ha situat en el 
72%, d’acord amb els paràmetres mitjans del 
sector. El nombre de clients s’ha incrementat 
en prop de 10.000 unitats, que representen 
un 6,3% en relació amb l’any anterior i si-
tuen la xifra d’abonats de la companyia en 
164.315. L’eficiència de cobrament ha arri-
bat al 96,6%, dada que situa la companyia 
com el millor organisme a Mèxic en aquest 
paràmetre.

La feina ha estat reconeguda per les autori-
tats públiques, de manera que la Comissió 

Nacional de l’Aigua i l’Associació Nacional 
d’Empreses de l’Aigua han atorgat a Aguas 
de Saltillo el segon lloc del Premi Nacional 
d’Eficiència 2005.

Un altra fita operativa significativa ha estat 
la implantació i posada en marxa del Sis-
tema d’Informació Geogràfica, en el qual 
s’han registrat 2.033 km de xarxes d’aigua 
i que disposa de cinc estacions remotes de 
telecontrol.

L’any 2005 s’ha iniciat també un procés de 
sectorització en aigua potable, amb la iden-
tificació de 27 sectors, que permet millorar 
l’eficiència del servei.

Cuba
A Cuba l’any 2005 s’ha caracteritzat per ser 
d’una extrema sequera en el primer semestre, 
i abundància de pluges en el segon. La 
temporada ciclònica ha estat excepcional, s’han 
produït penetracions del mar sense precedents 
i l’activitat legislativa, econòmica i política ha 
estat altíssima. Aquestes circumstàncies han 
requerit els majors esforços de l’organització 
per minorar els impactes sobre la població i 
garantir un servei òptim. 

En aquest entorn, són destacables les millo-
res operatives aconseguides, com la reducció 
durant l’any d’habitants servits mitjançant 
cisternes (de 24.203 a 1.000), i la ratificació 
de certificats de qualitat ISO 9001 a la Di-
recció Comercial, l’EDAR Quibú i la Base de 
Metratge.

S’ha creat una nova àrea d’Atenció al Client, 
amb una estructura territorial focalitzada 
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en l’atenció personalitzada als municipis, i 
un comitè sectorial especialment dedicat a 
seguir els requeriments i el compliment dels 
compromisos adquirits.

Aguas de La Habana ha persistit en l’ori-
entació dels seus esforços en benefici de la 
comunitat, participant en la construcció de 
diversos hospitals que aconseguiran millorar 
la qualitat de vida de la població.

Argentina
Aguas Argentinas: impossibilitat de continuar 
amb la concessió. Es va intimar el Govern a 
la recuperació de la concessió. Negociacions 
amb el Govern i inversors per a la cessió 
d’Aguas Argentinas.

Aguas Provinciales de Santa Fe: abando-
nament de la concessió i dissolució de la 
societat.

Aguas Cordobesas: obtenció d’un acord sa-
tisfactori que dóna viabilitat a la companyia 
i a la concessió.

Agbar aigua al servei de la 
comunitat

Pla de Desenvolupament 
Professional de Directius d’Agbar

Amb l’objectiu de respondre amb èxit als nous 
requeriments de l’entorn de les activitats que 
exerceix el Grup Agbar, la Direcció de Recur-
sos Humans ha dissenyat un Pla de Desenvo-
lupament Professional de Directius d’Agbar, 
com a eina estratègica bàsica al servei dels 
objectius del negoci i dels valors corporatius 
que fonamenten el nostre treball.

Durant el 2005, en col·laboració amb Esade 
(Escola Superior d’Administració i Direcció 
d’Empreses), s’ha realitzat la segona edició 
del Programa Corporatiu de Desenvolu-

pament de Directius del Grup Agbar, per 
a un total de 23 professionals de totes les 
àrees de negoci del nostre Grup que es pre-
paren per ser els directius del futur. Aquest 
programa, amb una durada de 250 hores, 
té com a objectiu ajudar els participants a 
aprofundir en el coneixement de les àrees 
funcionals del Grup i desenvolupar habilitats 
directives, concretament, les relatives a la 
direcció de persones.

Com a part del contingut del programa, els 
alumnes van presentar un total de set pro-
jectes d’innovació amb propostes per a les 
diferents activitats que exerceixen les unitats 
de negoci del Grup Agbar.

En aquest context, la Direcció de Recursos 
Humans d’Agbar Aigua, en col·laboració amb 
la Fundació de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, va realitzar durant el 2005 la 
primera edició del Màster Corporatiu en 
Gestió Integral de l’Aigua (Màster Aqua). 
El Màster Aqua 2005, amb una durada de 
450 hores, s’ha impartit a 30 alumnes del 
nostre sector per professors universitaris, 
professors d’escoles de negocis i més de 
120 directius d’Agbar aigua, els quals han 
desenvolupat una tasca docent important en 
aquesta edició, que servirà de base per a les 
futures edicions semipresencials. L’objectiu 
del màster és permetre als participants am-
pliar els seus coneixements en les activitats 
que constitueixen la gestió del cicle integral 
de l’aigua, en aspectes essencials del negoci, 
i desenvolupar les seves capacitats per as-
sumir futures responsabilitats. Per al 2006 hi 
ha prevista la primera edició semipresencial 
del Màster Aqua.

Els participants d’aquesta edició presencial, 
així com els de futures edicions, disposen 
d’una plataforma virtual de suport a l’apre-
nentatge, Campus Aqua, espai que permet 
a l’alumne allotjar continguts, desenvolupar 
activitats, comunicar-se amb la resta de par-
ticipants o seguir l’evolució dels diferents pro-
jectes que formen part de programa docent.
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La trajectòria d’Agbar en l’àmbit sanitari ha 
aconseguit generar un potent sector d’activi-
tat construït al voltant d’Adeslas, l’assegura-
dora que des del 2001 es troba al capdamunt 
del rànquing de les assegurances de salut a 
Espanya.

Independentment de l’amplitud de cobertura 
que caracteritza el Sistema Nacional de Salut 
(SNS) públic, a les prestacions sanitàries del 
qual avui té dret pràcticament tota la po-
blació, les asseguradores de salut privades 
reuneixen gairebé 10 milions de clients. La 
major part, uns 7 milions de persones, tenen 
assegurances d’assistència sanitària en què es 
garanteix l’atenció de quadres habitualment 
amplis de professionals i establiments sani-
taris. Però també hi ha més de 0,7 milions de 
clients que tenen pòlisses de reemborsament 
de despeses mèdiques, i més d’1,5 milions 
que disposen d’assegurances d’indemnitzaci-
ons o subsidis per malaltia, a més d’uns 0,7 
milions que exclusivament tenen asseguran-
ces d’assistència dental, entre els quals no 
hi comptem els qui sumen aquest producte 
a algun dels esmentats abans.

Com que la major part dels assegurats privats 
disposa també de la cobertura de la sanitat 
pública, hi ha clients que abandonen la pò-
lissa quan n’han obtingut unes prestacions 
determinades o conclou una etapa concreta 
de la seva vida. Així doncs, la durada mitjana 
d’aquests contractes d’assegurança és curta 
i, encara que les asseguradores incorporen 
cada any un nombre important de clients 
nous, també és significativa la xifra dels que 
se’n van.
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El que s’ha indicat anteriorment ha de servir 
per interpretar adequadament la composició 
de la cartera d’Adeslas al final del 2005: la 
formaven un total de 2.275.506 assegurats, 
1.823.790 d’ells en productes d’assistència 
sanitària, 423.906 amb pòlisses d’assistèn-
cia dental i 27.810 amb assegurances d’ac-
cidents o subsidis. El creixement total sobre 
l’any anterior va arribar a la xifra de 79.907 
assegurats.

L’informe Merco 2005 sobre reputació em-
presarial reconeix la força adquirida per la 
imatge d’Adeslas i li assigna el primer lloc en 
el sector de l’assistència sanitària, per al qual 
valora especialment la seva oferta comercial, 
els resultats econòmics de la companyia i la 
qualitat laboral.

Operacions estratègiques

Tot i que el creixement de cartera descrit 
correspon a l’activitat dels diversos canals de 
producció d’assegurances que utilitza Adeslas, i 
per això té caràcter orgànic, la companyia no ha 
abandonat l’adquisició d’altres asseguradores 
o carteres, opció amb la qual, al llarg dels 
anys noranta, va establir les bases de la seva 
projecció actual.

I així, l’any 2005 ha participat en el concurs 
per a la privatització de l’asseguradora Inisas, 
convocat per la Societat Estatal de Partici-
pacions Industrials (SEPI), i ha aconseguit 
adjudicar-se-la per un preu de 16 milions 
d’euros. Inisas té una cartera d’aproximada-
ment 40.000 assegurats, la major part d’ells 
residents a la Comunitat de Madrid.

D’altra banda, i en execució del conveni subs-
crit a finals del 2004 amb el grup Igualmequi-
sa, Adeslas ha pres una participació del 25% 
en IMQ Seguros, asseguradora que té uns 
255.000 assegurats al País Basc, on ocupa la 
primera posició en l’activitat de les asseguran-
ces de salut. L’operació ha suposat una inversió 
de 40,6 milions d’euros i inclou dues opcions 
mitjançant les quals la nostra companyia podrà 
augmentar l’esmentada participació en un 10% 
cada vegada, i aconseguir d’aquesta manera 
el 45% de l’asseguradora citada. 

El 2005 Adeslas ha subscrit també un conveni 
amb Global Consulting Partners, accionista 
única de Lince Servicios Sanitarios, per pren-

dre el 30% d’aquesta societat, assumint en 
paral·lel la gestió de les activitats hospitalària 
i d’assegurances de salut que desenvolupa a 
la província de Ciudad Real, on disposa d’una 
cartera de 24.000 assegurats. L’operació 
queda sotmesa a l’autorització de les admi-
nistracions públiques competents i suposarà 
per a la nostra companyia una inversió de 6 
milions d’euros.

Abans de concloure aquest apartat, convé 
esmentar també la reestructuració realitza-
da el 2005 del grup de societats que Adeslas 
va adquirir l’any anterior a Vigo. En aquesta 
reestructuració, Gestión Sanitaria Gallega 
(GESAGA), matriu del grup, ha absorbit 
Centro Médico Gallego, titular de l’Hospital 
de Fátima, i Xesteira Gestión. Al seu torn, 
Adeslas ha absorbit La Nueva Unión de Se-
guros (NUSSA).

Sanitat pública i sanitat 
privada

El projecte empresarial d’Adeslas és congruent 
amb les característiques de la sanitat espanyola, 
en què l’Estat té un paper protagonista no 
solament per l’amplitud de la cobertura que 
ofereix l’SNS, sinó perquè aquest utilitza 
gairebé sempre mitjans públics per a les seves 
prestacions sanitàries, la qual cosa condiciona 
de manera essencial el desenvolupament de la 
iniciativa privada.

No obstant això, estem segurs que la 
col·laboració de les empreses privades 
amb les diverses administracions públiques 
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sanitàries té avantatges considerables. 
Lluny de limitar cap dret dels ciutadans, 
la col·laboració d’asseguradores privades 
contribueix eficaçment a l’exercici d’aquests 
drets, i a més a més obté bons nivells de 
satisfacció dels usuaris. La nostra sanitat té 
experiències que així ho proven, i en les quals 
participa Adeslas.

La més antiga és la de les tres mutualitats 
dels funcionaris de l’Estat (Muface, Isfas i 
Mugeju), amb més de trenta anys d’exis-
tència. Aquestes mutualitats públiques, que 
complementen el Règim de Classes Passives, 
són responsables de la prestació d’assistència 
sanitària a un col·lectiu de més de 2,5 mili-
ons de persones, integrat pels funcionaris de 
l’administració civil de l’Estat, els de les forces 
armades i els de l’administració de justícia, 
amb les seves famílies. I des del principi, 
la fórmula de les mutualitats ha consistit a 
subscriure concerts per a aquesta prestació 
tant amb la sanitat pública com amb les as-
seguradores privades, i ha permès que els 
beneficiaris triïn l’opció que prefereixin.

És rellevant la dada que, al llarg dels anys, 
al voltant del 87% del col·lectiu s’ha decan-
tat per l’opció d’alguna de les asseguradores 
privades concertades per la seva mutualitat, 
la qual cosa demostra el bon treball de les en-
titats d’assegurances. Adeslas disposa d’una 
de les principals quotes del col·lectiu, i a finals 
del 2005, tenia adscrits 748.133 assegurats 
d’aquest, xifra en què no es computen els 
residents en sis províncies on la companyia 
subcontracta l’assistència amb altres asse-
guradores.

Però hi ha una altra experiència més recent i, 
no obstant això, ja prou acreditada: la gestió 
de departaments sanitaris de la Comunitat 
Valenciana que la Conselleria de Sanitat 
adjudica en concurs públic amb el caràcter 
de concessions administratives. El primer 
projecte d’aquest tipus es va adjudicar el 
1997 a una unió temporal d’empreses (UTE) 
liderada per Adeslas com a soci majoritari. 
L’adjudicatari de la concessió ha d’escometre 
les inversions sanitàries que es necessitin, la 
primera construir i equipar un hospital que 
en aquest cas es troba a Alzira, i és el més 
important del Departament Sanitari núm. 11 
(anteriorment identificat com a Àrea de Salut 
núm. 10).

L’Hospital de La Ribera va obrir les seves por-
tes a l’inici del 1999, i des de llavors, la UTE 
s’ocupa de gestionar-lo, sense perjudici del 
control permanent de les activitats hospitalà-
ries a càrrec de la Conselleria. Però des d’abril 
del 2003 la UTE va assumir també l’atenció 
primària, la qual cosa comporta no solament 
la gestió i el manteniment dels centres de sa-
lut ja existents en el Departament, sinó també 
l’execució en aquest àmbit d’altres inversions 
noves. L’any 2005 s’ha inaugurat el Centre 
Sanitari Integrat de Sueca, un minihospital 
aconseguit amb la unió física del centre de 
salut i el centre d’especialitats existents a la 
localitat, aprofitant la seva proximitat. I en 
l’última part de l’any, va obrir les seves portes 
un segon centre de salut a Alzira, construït 
íntegrament per la UTE.

La concessionària amortitza les inversions amb 
càrrec a la mateixa capitació o prima que, com a 
contraprestació de les seves obligacions, li abona 
mensualment la Conselleria per cada ciutadà 
que resideix al Departament, en aquest moment 
241.871 persones. Amb això, l’Administració 
evita haver de fer front al desemborsament 
puntual que representaria cadascuna de les 
inversions, facilita el compliment del seu 
pressupost sanitari i transfereix a l’adjudicatària 
el risc que el cost real de l’assistència superi 
la suma de la capitació anual. Tot això sense 
deixar d’aconseguir, a més a més, un important 
estalvi, perquè la capitació és sensiblement 
inferior al pressupost mitjà per ciutadà aprovat 
a la Comunitat Valenciana per a les mateixes 
prestacions sanitàries.

Més de set anys després de la seva obertu-
ra, el bon funcionament de l’Hospital de La 
Ribera està fora de discussió, i ha aconse-
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guit reconeixements com el d’ocupar, durant 
quatre anys consecutius, la primera posició 
en la categoria de grans hospitals generals 
del TOP-20 Benchmarks per a l’excel·lència, 
que desenvolupa la consultora Iasist. Les en-
questes realitzades periòdicament als usuaris 
reflecteixen uns nivells de satisfacció de l’or-
dre de 8,5 punts sobre 10.

L’hospital realitza una intensa activitat i les 
dades del 2005 així ho acrediten: 20.195 
ingressos (amb una mitjana de 4,71 estades 
per malalt), 20.026 intervencions quirúrgi-
ques, 525.177 consultes externes i 116.171 
atencions d’urgència. Dins un esforç de millora 
constant, l’any 2005 s’ha incorporat un segon 
equip de ressonància magnètica, i s’ha iniciat 
també la construcció de vint habitacions noves 
a l’hospital i una unitat d’hemodiàlisi.

Assegurances de salut per a 
avui

En els últims anys, Adeslas s’està esforçant a 
completar la seva oferta sanitària amb progra-
mes de prevenció que, a més de reforçar la 
cobertura assegurada en cada producte, l’apro-
ximin a les inquietuds de l’usuari actual.

La companyia ha anat desenvolupant pro-
grames com els de salut infantil; orientació 
sanitària de la dona embarassada; detecció 
precoç del càncer de mama, endometri i 
cèrvix; atenció de pacients diabètics; gestió 
de la hipercolesterolèmia o informació per a 
viatgers a altres països. El 2005, i en el marc 
d’accions per a la fidelització de clients, també 
es van dur a terme campanyes amb revisions 
mèdiques, revisions optomètriques infantils, 
revisions audiomètriques per a adults, pro-
grames d’ajuda per deixar de fumar, etc.

L’assegurança d’assistència sanitària que 
habitualment ofereixen les asseguradores 
espanyoles és un producte de cobertura 
completa que, tot i que legalment no substi-
tueix la cobertura de la sanitat pública, a la 
pràctica funciona com una alternativa integral 
a aquesta. Però encara que la major part dels 
potencials clients pugui continuar apostant 
per aquesta cobertura exhaustiva, també és 
oportú pensar en els que només desitgen 
l’assegurança privada per a una part de les 
seves necessitats sanitàries.

Per això la nostra companyia ha llançat el 
2005 Adeslas Primera, un producte que pren 
d’Adeslas Completa la medicina primària, les 
especialitats en règim ambulatori, els mitjans 
de diagnòstic i la preparació al part, i exclou 
les prestacions en règim hospitalari. I poste-
riorment ha començat a oferir Adeslas Jove, 
un assegurança que cobreix la medicina de 
família, especialitats i proves de diagnòstic 
amb un model econòmic semblant al que ja 
tenia Adeslas Vital: primes reduïdes i un ma-
jor import en les franquícies o copagaments 
a abonar per cada prestació.

Amb el mateix propòsit d’aproximar-se a les 
necessitats de cada usuari, es va iniciar a 
Llevant l’emissió pilot d’Adeslas Total, una 
assegurança que cobreix tant l’assistència 
sanitària general que garanteix Adeslas 
Completa, com l’assistència odontològica 
d’Adeslas Dental, amb un estalvi interessant 
sobre el cost que suposa subscriure les dues 
cobertures per separat. En l’àmbit de l’assis-
tència odontològica, la companyia també ha 
iniciat l’emissió d’Adeslas Dental Òptima, una 
assegurança per a clients amb més de tres 
anys d’antiguitat que esti mula la prevenció: 
si l’assegurat passa un reconeixement anual, 
accedirà sense franquícia a 77 prestacions 
que en qualsevol altre cas l’exigeixen, i tam-
bé a les prestacions sense copagament de la 
seva assegurança anterior.

L’interès per facilitar als assegurats una forma 
de vida més saludable també està animant 
el creixement constant de ClubAdeslas. Més 
de 170 col·laboradors prestigiosos ofereixen 
avui els seus serveis als assegurats de la 
companyia en condicions especials i en àmbits 
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com la salut i l’atenció personal, l’esport, el 
turisme, l’oci i el temps lliure, l’alimentació 
sana, les publicacions i altres serveis.

Les accions de comunicació i publicitat de la 
companyia es basen en els conceptes des-
crits: després de desenvolupar-se a l’abril 
una segona onada de la campanya “Darrere 
teu”, al novembre es va estrenar “Distints”, 
una acció publicitària que utilitza imatges de 
boques i ulls humans per posar en relleu les 
diferències entre individus, unes diferències 
a les quals la gamma de productes assegura-
dors d’Adeslas no deixa d’adaptar-se.

Gestió sanitària

Per a una pràctica eficient de l’assegurança 
d’assistència sanitària, és imprescindible que 
les empreses s’impliquin en la gestió mateixa 
de les prestacions, una gestió que en àmbits 
determinats aconsella disposar d’establiments 
sanitaris propis.

I així, independentment dels 27.000 profes-
sionals i les 280 clíniques que inclouen els 
seus quadres mèdics, la nostra companyia 
disposa de vint-i-quatre policlíniques pròpies, 
els centres mèdics Adeslas, i també de vuit 
hospitals que desenvolupen la seva activitat 
en diverses ciutats espanyoles, sense con-
siderar aquí l’Hospital de La Ribera. També 
disposa de tres clíniques dentals pròpies a la 
província de Madrid, l’última oberta el 2005, 
i d’una altra a Barcelona.

Aquest any l’Hospital Perpetuo Socorro, 
que Adeslas té a Alacant, va celebrar el 
60è aniversari de la seva fundació. Des 
que forma part del grup hospitalari de la 
companyia, s’hi ha desenvolupat un pla 
estratègic per a l’ampliació i la millora de les 
seves instal·lacions, i des de l’any 1997 s’hi han 
realitzat inversions per un total de 16,4 milions 
d’euros. A l’Hospital de Fátima, adquirit durant 
l’any anterior a Vigo, al llarg del 2005 s’hi han 
dut a terme les tasques necessàries per aplicar 
el model de gestió i els sistemes d’informació 
que són comuns a tot el grup hospitalari.

Un altre hospital d’Adeslas que durant l’any 
2005 ha tornat a ser notícia és el de Nuestra 
Señora de América (Madrid), ja que va acon-
seguir per quart any consecutiu la primera 
posició en la categoria d’hospitals privats dins 
el TOP-20 Benchmarks per a l’excel·lència 
desenvolupat per Iasist.

La companyia ha continuat el seu programa 
d’obtenir certificats que avalin el funciona-
ment dels seus hospitals i clíniques dentals, 
tant pel que fa als processos de gestió com 
a l’activitat estrictament sanitària.

Socis

Amb el desig de trobar un soci que aportés 
la seva pròpia experiència per a un desen-
volupament millor del projecte empresarial 
d’Adeslas, Agbar va transmetre el 2002 un 
25% del capital de la companyia al grup 
francès Médéric, especialitzat en el desen-
volupament d’assegurances personals. Amb 
l’esmentada participació també es van cedir 
a Médéric dues opcions de compra d’accions 
que, si s’escau, li permetrien d’augmentar la 
participació en un 10% cada vegada.

Médéric va exercir la primera d’aquestes op-
cions el 2004 i la segona l’any passat, per la 
qual cosa en aquest moment és titular d’un 
45% del capital d’Adeslas. Agbar manté la 
majoria amb un 54,79% de participació, i així 
mateix té assignada la gestió de l’assegura-
dora i el seu grup empresarial. La resta del 
capital de la companyia correspon a accionis-
tes minoritaris.
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Inspecció i Certificació

Entrada de Caja Madrid en el 
capital d’Applus+

La fita més important de l’exercici 2005 ha 
estat l’entrada de Caja Madrid en l’accionariat 
d’Applus+, amb una ampliació de capital de 
133 milions d’euros, en metàl·lic i totalment 
desemborsats. Després d’aquesta operació, 
l’accionariat d’Applus+ queda repartit de la 
següent manera: Grup Agbar 58,32%, Unión 
Fenosa 22,68 % i Caja Madrid 19%. Poste-
riorment, l’any 2006, el Grup Agbar vendrà 
a Unión Fenosa el 2,32% d’Applus+ per 16 
milions d’euros, i després d’això, l’accionariat 
d’Applus+ quedarà així: Grup Agbar 56%, 
Unión Fenosa 25% i Caja Madrid 19%. Amb 
aquesta operació, es materialitza una valora-
ció d’Applus+ per 700 milions d’euros (equity 
value), que suposa una valoració d’empresa 
de gairebé 1.000 milions d’euros i, el que és 
més important, es converteix sens dubte en el 
projecte més important del sector tecnològic 
d’Espanya, en el qual uneixen els seus inte-
ressos un grup d’accionistes de primeríssim 
nivell i respectabilitat, ja que el consideren 
el projecte líder.

Inspecció tècnica de 
vehicles

Adquisició del negoci d’ITV a l’Estat 
danès

El 16 de març de 2005 es va formalitzar la 
compra del negoci d’inspecció de vehicles 
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del Regne de Dinamarca per part d’Applus 
Danmark A/S, per un import de 463 milions 
de corones daneses (62 milions d’euros). El 
2005 els ingressos d’explotació d’aquesta 
societat, líder indiscutible del mercat danès, 
han pujat a 336,8 milions de corones dane-
ses, i el nombre d’inspeccions realitzades en 
el mateix període han totalitzat 997.923, de 
manera que han superat, ja en el primer any, 
les expectatives de compra en facturació i 
resultat.

Reorganització de les societats 
d’automoció

Amb data 11 de març de 2005, Applus Iteu-
ve Technology, S.L. ha procedit a la compra 
del 27,82% d’Iteuve Euskadi, S.A. que no 
controlava, per la qual cosa aconsegueix el 
100% de l’accionariat.  

Finalització de la concessió a 
Castella 

Amb data 28 de novembre de 2005, la Junta 
de Comunitats de Castella-la Manxa va comu-
nicar definitivament la resolució mitjançant la 
qual donava per finalitzat el contracte con-
cessional per a la gestió del servei d’inspecció 
tècnica de vehicles a l’estació de Cuenca, que 
pot continuar en funcionament en règim d’au-
torització, d’acord amb el Decret 40/2003, 
que aprova el reglament de la inspecció tèc-
nica de vehicles a Castella-la Manxa.

Certificació

Integració operativa i 
adquisicions

La fita més rellevant de l’any 2005 en l’àmbit 
de la certificació ha estat la consecució del 
procés d’integració operativa i de simplificació 
societària. Des del punt de vista operatiu, tota 
l’activitat de certificació ha quedat estructura-
da en cinc divisions i sis zones geogràfiques 
amb estructures funcionals homogènies. Per 
fer possible aquesta reorganització, l’any 
2005 s’ha completat l’adquisició de par-
ticipacions de minoritaris en el capital de 
diverses societats posteriorment fusionades 

en Applus Norcontrol, S.L.U. al principi de 
l’exercici 2006.

Així mateix, destaca la inauguració del nou 
Centre Tecnològic d’Applus+ Medi Ambient a 
Alacant, que consolida el lideratge d’Applus+ 
en medi ambient, i l’adquisició del LAF (La-
boratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls) de la 
Diputació de Lleida, que permet complemen-
tar l’oferta de serveis d’Applus+ en el sector 
primari i que posteriorment ha passat a de-
nominar-se Applus Agroambiental, S.A.

A més a més, cal destacar la segona ampli-
ació de capital de LGAI Technological Center, 
S.A., subscrita íntegrament per Applus+, 
principalment a través de l’aportació de les 
participacions en Applus Calidad y Medio 
Ambiente, S.L.U., Labaqua, S.A., Cayacea, 
S.A., Applus Control Textil, S.A., Irtapplus, 
S.L., Applus Agroambiental, S.A. i Avant ITB, 
S.A., dins la tònica d’integració i concentració 
indicada anteriorment.

Creixement en Certificació
 
Durant el 2005, l’activitat de certificació ha 
crescut extraordinàriament, amb un volum 
de facturació de 198,6 milions d’euros, xifra 
que triplica l’aconseguida el 2004.

Per activitats, el desplegament geogràfic de 
l’activitat de certificació de sistemes, que 
opera en totes les comunitats autònomes, 
ha permès uns creixements molt superiors 
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a les taxes mitjanes de creixement de tot el 
sector. Com a dades més significatives, en 
ISO 9000 s’ha produït un creixement del 29% 
i en ISO 14000, del 61%.

En certificació agroalimentària, destaca el 
creixement i la consolidació de la política 
d’acreditacions en l’àmbit agroalimentari: 
BRC (British Retail Consortium), etiquetat-
ge facultatiu de boví, Eurepgap, ETG Jamón 
Serrano. Això permet a Applus+ obtenir una 
posició altament competitiva i possibilita una 
oferta molt extensa a grans empreses amb 
pressupostos alts en certificació.

Així mateix, el 2005 s’han posat en marxa 
diversos projectes de certificació voluntària 
amb la marca Applus+. Es tracta d’un nou 
producte basat en una certificació superior 
i en la qual Applus+ adquireix amb el client 
el compromís de comunicar conjuntament 
al consumidor les característiques d’aquest 
producte. 

En el camp de l’edificació, la certificació 
energètica d’edificis, amb el suport del Pla 
d’Eficiència Energètica 2005-2007, constitu-
eix una de les línies de major potencial de 
creixement per a Applus+, que a més par-
teix d’una posició de clar avantatge sobre la 
competència. Es preveu que la certificació 
energètica d’edificis creï un volum de negoci 
en certificació entorn dels 100 milions d’euros 
en tot el territori nacional.

Per aconseguir l’esmentada certificació, el 
Ministeri de Foment, a través de l’IDAE, ha 
desenvolupat un software de certificació ener-
gètica, i mitjançant concurs, ha adjudicat a 

Applus+ el test i la verificació del funciona-
ment d’aquest software.

A l’últim, cal destacar el desenvolupament de 
la certificació en origen, especialment l’inici 
d’activitats realitzades a Xina per a clients 
d’Applus+ a Espanya.

Acords de col·laboració i política 
d’aliances

L’any 2005 s’ha intensificat significativament 
la política d’acords i aliances amb agents re-
llevants en cada àmbit del nostre sector.

Destaca en particular l’acord de col·laboració 
signat amb Calidalia, la central de compres 
que engloba les 23 principals empreses espa-
nyoles del sector de l’alimentació i les begu-
des (Campofrío, Codorniu, Freixenet, Grupo 
Leche Pascual, Nutrexpa, etc.). Applus+ durà 
a terme serveis de certificació dels productes, 
control de qualitat i seguretat alimentària.

Així mateix, s’han signat sengles acords amb 
“la Caixa” i el BBVA perquè actuïn com a 
prescriptors dels nostres serveis d’inspecció 
en les operacions de comerç exterior que les 
agències ofereixen als clients.
 
En el camp de les telecomunicacions, s’han 
signat acords de col·laboració i certificació 
amb Vodafone, British Telecom i Auna. 

Pel que fa a xarxes elèctriques, durant l’any 
2005 s’ha reforçat la relació amb l’empresa 
nord-americana Doble Engineering Co., líder 
mundial en venda d’equips i consultoria en 
manteniment predictiu d’equips elèctrics d’alta 
tensió. També s’ha establert un acord de col-
laboració amb l’empresa romanesa Smart, per 
a l’explotació conjunta dels sistemes Búho i 
Linze d’inspecció de línies elèctriques aèries 
des d’helicòpter a Romania.

Imatge i posicionament en el 
mercat

L’any 2005 ha suposat un fort impuls tècnic i 
comercial de serveis integrals mediambientals 
relacionats amb el Protocol de Kyoto per a la 
indústria. Com a fites fonamentals en aquesta 
activitat, destaquen:
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∙ Assessorament a Unión Fenosa per al pri-
mer projecte espanyol que ha aconseguit la 
validació davant les Nacions Unides com a 
Mecanisme de Desenvolupament Net.

∙ Realització de verificacions d’emissions 
d’acord amb la Directiva europea de comerç 
d’emissions.

∙ Sol·licitud d’acreditació com a entitat opera-
cional designada per a la validació de pro-
jectes de Mecanisme de Desenvolupament 
Net (en procés de tramitació avançat).

Des de l’àrea de seguretat industrial, s’ha 
liderat, a través d’ASORCO i mitjançant 
acords amb les administracions autonòmi-
ques competents en seguretat industrial, el 
procés d’ampliació de competències dels or-
ganismes de control a altres àmbits diferents 
de la inspecció periòdica reglamentària, com 
són la tramitació i la posada en marxa. Així 
s’ha concretat en comunitats autònomes com 
les d’Aragó, Madrid i la Rioja.

Finalment, cal destacar la posició de liderat-
ge d’Applus+ dins el sector sanitari, a través 
dels serveis que es presten per a l’edificació 
hospitalària, amb actuacions en diferents zo-
nes d’Espanya, com ara les zones nord-oest, 
Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, 
Madrid i Catalunya.

Contractes més rellevants

La dada més significativa en l’àrea d’in-
fra–estructures és la contractació, en l’àmbit 
nacional, d’una xifra pròxima als 20 milions 
d’euros. En aquest moment, hi ha contractes 
en curs en tots els sectors: en el de carrete-
res, sis trams d’autovia pertanyents a la xarxa 
nacional, així com la gestió de ferms per a 
la Generalitat de Catalunya; en el ferroviari, 
cinc trams de l’AVE; en el portuari, port exte-
rior del Ferrol, la Corunya i València, aquest 
últim amb el contracte de la Copa Amèrica 
2007, i en l’hidràulic, contractes amb Aguas 
del Duero, Ebro, Tajo i conca nord.

Cal destacar el contracte amb la Societat Es-
tatal de Correus, per dur a terme els serveis 
de consultoria de project management per a 
la reforma i adequació d’oficines i unitats de 
repartiment, en un termini de dos anys i que 
podria assolir l’import de 9 milions d’euros.

En l’àmbit industrial, durant el 2005 Applus+ 
ha incrementat notablement la seva presència 

en el sector energètic, amb adjudicacions de 
contractes d’inspecció importants per al grup 
Repsol (complexos industrials de la Corunya, 
Somorrostro, Puertollano i Tarragona), grup 
Unión Fenosa (CCC central de cicle com-
binat de Palos, Aceca, Sagunt i Sabón), 
grup Hidrocantábrico (dessulfuracions de les 
centrals tèrmiques d’Aboño i Soto Ribera), 
central nuclear d’Ascó-Vandellòs, AES (CCC 
Cartagena) i Electrabel (CCC Castelnou), 
entre d’altres.
 
Molt importants pel potencial que representa 
el sector en aquest moment, són les activi-
tats d’inspecció en el sector aeronàutic, amb 
adjudicacions per a AIRBUS i EADS-CASA, 
entre d’altres. 

Applus+ s’ha convertit en un proveïdor es-
sencial d’Electra de Viesgo Distribución, i ha 
sumat als projectes recurrents el contracte 
d’Inspecció de xarxes elèctriques de distribu-
ció en baixa tensió. Traçabilitat dels punts de 
connexió de xarxa (PCR), per un import de 4 
milions d’euros i de caràcter estratègic per a 
Viesgo. És rellevant l’adjudicació del contracte 
d’assistència tècnica a la direcció d’obra en 
la construcció de subestacions, catenària i 
telecomandament d’energia de la línia d’alta 
velocitat Còrdova–Màlaga, per un import de 
4 milions d’euros.

En telecomunicacions, Xfera Móviles ha co-
mençat des de mitjan any la preparació del 
seu desplegament de xarxa UMTS, mentre 
continua la recerca d’un soci financer i es 
continua parlant de la possible incorpora-
ció de Hutchison al projecte, que haurà de 
concretar-se al llarg del primer trimestre del 
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2006. Amb aquesta perspectiva, Xfera ha 
reprès els contactes amb proveïdors i iniciat 
activitats de desplegament de xarxa, i ha 
comptat amb Applus+ en diferents serveis 
d’enginyeria i construcció. La cartera actual-
ment contractada per Applus+ és superior a 
3 milions d’euros.

En el camp de la prevenció, l’any 2005 des-
taca el creixement de l’activitat de disseny, 
implantació i manteniment de proteccions 
col·lectives en obres de construcció, que ha 
arribat a 4,2 milions d’euros, amb un fort 
lideratge a Catalunya i l’inici d’activitats en 
altres comunitats autònomes.

Enginyeria, test i 
homologació de vehicles - 
IDIADA

Durant l’any 2005, Applus+ IDIADA ha incre-
mentat les vendes un 29% respecte a l’exer-
cici anterior. Aquest fort increment acredita 
la confiança del sector de l’automoció, tant 
en l’àmbit nacional com internacional, en 
Applus+ IDIADA.
 
La internacionalització de les vendes ha acon-
seguit el 57% del total de la xifra de negoci 
i reflecteix el creixent nombre de fabricants 
estrangers, principalment europeus i asiàtics, 
que confien els seus projectes de desenvolu-
pament de producte a Applus+ IDIADA.

L’esforç comercial sostingut dels últims anys i 
la major diversificació de la cartera de clients 
ha permès no solament compensar la dismi-
nució conjuntural d’activitat amb el principal 
client, sinó que també ha ajudat a aconseguir 
el fort augment de la xifra de vendes.
 
Durant el 2005 s’han invertit aproximadament 
5 milions d’euros en l’ampliació i la millora 
de les instal·lacions, la construcció de nous 
laboratoris d’assaig i innovació de producte. 

En aquest últim camp, s’han llançat dos nous 
serveis:

∙ Desenvolupament de vehicles de gas natural 
comprimit

∙ Un innovador procediment d’assaig i ava-
luació per al desenvolupament de siste-
mes avançats d’assistència a la conducció 
(ADAS)

IDIADA Fahrzeugtechnik GmbH, filial 
d’Applus+ IDIADA ubicada a Ingolstadt (Ale-
manya), va obrir una nova oficina a Munic. 
Aquesta nova oficina augmenta la capacitat 
d’Applus+ IDIADA d’oferir in situ serveis 
d’enginyeria als clients del sud d’Alemanya, 
i constitueix també un nou enllaç per a la 
realització de projectes a les instal·lacions de 
l’Albornar (Tarragona, Espanya).
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Instal∙lacions i 
Construcció
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Instal∙lacions

Una vegada culminat el procés, durant 
l’exercici passat, d’integració d’Agbar en la 
composició accionarial d’Emte, a través de 
l’aportació de quatre societats i l’adquisició 
del 50% del capital social, l’any 2005 s’ha 
caracteritzat pel creixement significatiu del 
Grup Emte.

El negoci de les empreses del grup està es-
tructurat a partir de les seves cinc unitats de 
negoci:

∙Instal·lacions elèctriques
∙Instal·lacions mecàniques
∙Sistemes i tecnologia
∙Manteniment i serveis 
∙Enginyeries del medi ambient

Aquestes han rebut, durant aquest període 
anual, un fort impuls amb les adquisicions 
de Benito, S.A. i Rochina, juntament amb 
l’operació de l’any complet d’Omnilogic Te-
lecomunicaciones, adquirida a finals de l’any 
2004.

Benito, S.A., emmarcada en la unitat d’instal-
lacions elèctriques, desenvolupa la seva acti-
vitat a la zona centre (Madrid, Valladolid...), 
amb una concentració important de treballs 
per a Iberdrola com a contractista.

Rochina radica les seves empreses a les zones 
de Llevant i Múrcia, i realitza, principalment, 
activitats de manteniment i d’instal·lacions 
mecàniques.
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Així mateix, les adquisicions recents han 
significat una major presència en el territori 
nacional, alhora que han millorat l’equilibri 
de repartiment d’activitats entre les diferents 
unitats de negoci, i han potenciat, especial-
ment, les unitats de sistemes i tecnologia, i 
instal·lacions mecàniques.

La fi de l’atonia de les activitats del sector 
manifestada durant l’any 2004 i les noves 
incorporacions de societats al perímetre del 
Grup Emte, han resultat els artífexs per acon-
seguir, al tancament del 2005, una xifra de 
negoci consolidada de 400 milions d’euros, 
prèvia a la integració proporcional al 50% 
en el Grup Agbar, i s’ha mantingut el mateix 
nivell percentual de marge brut aportat per 
les operacions respecte a l’exercici anterior. 
Això és, sens dubte, un senyal inequívoc del 
grau de qualitat del creixement experimentat, 
tant orgànic com inorgànic.

D’altra banda, el fort creixement en les xifres 
de contractació d’obra, especialment a partir 
del segon semestre de l’any, permet afrontar 
l’any 2006 amb una visió optimista respecte 
a la continuïtat del nivell de creixement d’ac-
tivitats dels últims anys.
 
Pel que fa a això, cal afegir que, durant 
els últims mesos de l’any, s’han mantingut 
negociacions amb l’empresa Unión Fenosa 
per a l’adquisició de la seva empresa filial 
IPT, orientada, principalment, al desenvolu-
pament d’instal·lacions per a operadors de 
telecomunicacions (xarxes de telefonia fixa, 
mòbils, xarxes de fibra òptica, cable, etc.), i 
que durant l’any 2005 va facturar 85 milions 
d’euros. Aquesta operació, la qual s’ha dut a 
terme al principi del 2006, incorporarà al Grup 
Emte una nova activitat, complementària a 
la que avui realitza la unitat de sistemes i 
tecnologia.

A continuació, es mostra un detall dels prin-
cipals aspectes de les activitats desenvolu-
pades durant l’any 2005 per cada unitat de 
negoci. 

Unitat de negoci d’instal·lacions 
elèctriques

Dins la unitat d’instal·lacions elèctriques, 
destaca la important diversificació territorial 
realitzada. Els nous centres de treball d’An-
dalusia, Llevant, País Basc, Balears i Madrid, 

aporten ja una part significativa del total de 
la unitat. És important assenyalar també que, 
després d’un principi d’any d’incertesa ge-
neral en el sector, durant el segon semestre 
s’ha donat un impuls definitiu a la xifra de 
contractació, la qual cosa augura a aquesta 
unitat una millora dels volums de producció 
per als pròxims exercicis.

Entre els principals treballs realitzats en 
instal·lacions elèctriques, destaquen els se-
güents:

∙ Planta de cicle combinat que ha construït Als-
tom Power per a Gas Natural a Cartagena

∙ Treballs d’electrificació per a Euskotren i 
Metro Bilbao 

∙ Electrificació en el metro de Sevilla
∙ Ampliació Fira de Barcelona
∙ Instal·lacions d’Alinghi per a la Copa Amè-
rica a València
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Unitat de negoci d’instal·lacions 
mecàniques

A través de la consolidació d’Intema, absor-
bida durant el 2004, i l’adquisició del grup 
d’empreses Rochina, amb un volum d’in-
gressos per sobre dels 30 milions d’euros, la 
unitat de negoci d’instal·lacions mecàniques 
ha reforçat notablement la seva oferta de 
productes i serveis, la qual cosa ha permès 
cobrir importants treballs d’instal·lacions 
de climatització al Museu de Belles Arts de 
Saragossa, a Hotels Catalonia, al Palau Ter-
mal de Panticosa i a laboratoris com Alcon 
Cusí i Almirall Prodesfarma.

Agbar Incendios continua desenvolupant 
la seva oferta d’acord amb les noves exi-
gències dels seus clients, especialment en 
el sector químic i petroquímic, com Repsol 
Petróleo, Repsol Química, Dow Chemical i 
Gas Natural, realitzant per a aquests pro-
jectes de gran envergadura. Així mateix, la 
presència d’empreses espanyoles a Amèrica 
del Sud és la que ha incentivat l’obertura 
d’una sucursal a Argentina per atendre cli-
ents industrials. 

Unitat de negoci de sistemes i 
tecnologia

Per a aquesta unitat de negoci, el 2005 ha 
estat l’any de la focalització de l’oferta de 
productes i serveis amb un fort component 
tecnològic com a principal element de dife-
renciació, la qual cosa facilita una activitat 

recurrent amb els principals clients a partir 
de l’oferta de productes i solucions tècni-
ques, ja sigui basant-se en tecnologia pròpia 
llargament experimentada, ja sigui pel co-
neixement aportat pels principals fabricants 
d’equipament especialitzat amb els quals 
mantenim acords de col·laboració, Nokia i 
Marconi, entre d’altres.

L’adquisició d’Omnilogic Telecomunicacio-
nes durant el 2004, juntament amb la resta 
d’empreses (Emte Sistemas, Adasa, etc.), 
va permetre dotar la unitat d’una plataforma 
de serveis i productes d’alt nivell tecnològic, 
amb major valor afegit, i que permet accedir 
a demandes de clients en els mercats d’in-
fraestructures de transport (ferroviari, aeri 
i marítim), de xarxes de telecomunicació 
d’operadors energètics, etc.

Aquesta capacitat d’oferta tecnològica és el 
que ha permès obtenir contractes com els 
següents:

∙ Sistemes de control als metros de Sevilla i 
Barcelona

∙ Control de plataforma de l’aeroport de 
Madrid

∙ Xarxa Tetra per a la policia autonòmica de 
Catalunya

∙ Ampliació de la xarxa de vigilància de la 
contaminació atmosfèrica a les Illes Bale-
ars

∙ Reforma de les línies de premsa per a 
Jaguar a Liverpool (Gran Bretanya)

∙ Línia de robots de pintura per a Dürr GMBH 
a Stuttgart (Alemanya)
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Unitat de negoci de 
manteniment i serveis

Per a aquesta unitat de negoci, orientada a 
la realització integral d’instal·lacions electro-
mecàniques i facilities management (gestió 
d’instal·lacions), d’una banda, i el manteni-
ment per a llars i professionals, de l’altra, 
l’any 2005 ha suposat la consolidació de l’ex-
pansió geogràfica en el mercat nacional.

Emte Service realitza una activitat de gran 
importància qualitativa, ja que constitueix la 
continuïtat natural d’altres activitats del Grup 
Emte i permet mantenir vincles a llarg termini 
amb molts clients. Els diversos contractes de 
manteniment obtinguts a Madrid (Campo de 
las Naciones, Ifema, etc.), de centres comer-
cials a Andalusia, de l’Hospital del Perpetuo 
Socorro a Alacant i per a AENA a l’aeroport 
de Reus, entre d’altres, auguren un futur 
prometedor a aquesta línia de negoci.

Durant el mes de juliol es va sumar a Emte 
Service l’activitat de facilities management, a 
través de l’adquisició d’una de les divisions de 
Servihabitat XXI, empresa pertanyent al grup 
“la Caixa”, la qual realitza funcions de gestió 
d’instal∙lacions per a clients com les filials del 
grup assegurador de “la Caixa”, Inmobiliaria 
Colonial, Lusanlubux, Inforsystem, General 
Electric Capital Bank, entre d’altres.

Agbar Instalaciones, paral∙lelament a l’acti-
vitat de clients domèstics, s’ha refermat en 
la realització de treballs per a professionals, 
i ha aconseguit acords de serveis per al man-
teniment d’oficines per a entitats bancàries, 
xarxes de botigues d’àmbit nacional i conjunts 
residencials, principalment.

Unitat de negoci d’enginyeries del 
medi ambient

En aquesta àrea s’agrupen les enginyeries 
Aquatec i Aquaplan, especialitzades en el 
camp de la hidrologia; Despi, enfocada al 
camp de les xarxes elèctriques, i Emae, que 
desenvolupa les seves funcions en l’àrea de 
la generació energètica a partir de fonts de 
recursos renovables.
 
Aquaplan, que durant l’any 2005 ha absorbit 
Aquatec, ha aconseguit consolidar la seva 
posició com a col·laboradora destacada de la 
Direcció General d’Aigua del Ministeri de Medi 

Ambient en matèria de planificació hidrològica 
i gestió del domini públic.

Destaca la selecció per part d’Endesa de Des-
pi Ingeniería, per al desenvolupament d’un 
projecte executiu de 42 subestacions, entre 
altres projectes.

Per acabar, Emae, en el seu primer exercici 
complet d’activitat, ha centrat els seus es-
forços en la gestió de les participacions del 
Grup Emte en projectes mediambientals, 
principalment ecoparcs de Barcelona i del 
Mediterrani, plantes de recuperació de residus 
(pneumàtics, olis, etc.) i instal·lacions de co-
generació i valorització energètica (biomassa 
i gasificació).

Construcció

L’any 2005 s’ha produït un canvi significatiu 
en l’accionariat d’Acsa Agbar Construcción. 
Finycar, S.L., pertanyent al Grup Sorigué 
amb empreses en diversos sectors, entre 
ells productes asfàltics, àrids i construcció, 
ha adquirit una participació del 60% a Agbar, 
amb una opció sobre el 40% restant en dos 
trams a executar en dos i quatre anys.

Acsa Agbar Construcción, S.A. desenvolupa 
la seva activitat en el sector que continua 
sent un dels principals motors de l’economia 
espanyola. La societat està especialitzada tant 
en la gestió global de tota mena de projec-
tes i obres, com en la prestació de serveis 
i contractes associades a la pròpia activitat 
constructora.

En els últims anys, Acsa Agbar Construcción, 
S.A. ha aconseguit consolidar mercats 
productius i obrir-ne altres de nous, amb noves 
modalitats de contractació, tal com exigeix 
l’actual conjuntura del sector públic. Durant 
l’any 2005, ha aconseguit adjudicacions 
d’obres per valor de 305 milions d’euros, i 
s’ha concentrat principalment en edificacions 
(116 milions d’euros), obra civil (109 milions 
d’euros), contractes i serveis (50 milions 
d’euros), i projectes mediambientals (20 milions 
d’euros).
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Agbar 
Serveis Compartits

Durant l’exercici 2005 Agbar Serveis Compar-
tits ha continuat creixent en serveis realitzats 
i en millores d’eficàcia per als seus clients del 
Grup Agbar.

La seva missió és la de realitzar la gestió 
conjunta d’aquells processos de les empreses 
del Grup Agbar en els quals l’aprofitament de 
sinergies fa recomanable una gestió comuna 
orientada a la millora de l’eficiència de l’orga-
nització, actuant com a proveïdor intern.

Els serveis que actualment presta correspo-
nen a les àrees de sistemes d’informació i te-
lecomunicacions, cadena de subministrament 
i gestió d’edificis en els quals estan ubicats 
els centres de treball.

Serveis de tecnologies de la 
informació i comunicacions

Durant el primer trimestre, s’ha realitzat el 
primer contracte amb un client extern al Grup, 
que ha permès optimitzar la infraestructura 
tecnològica d’Agbar Serveis Compartits, i ob-
tenir així una disminució dels costos operatius 
que es fan repercutir en els clients del Grup.

S’ha dut a terme el projecte d’integració dels 
sistemes d’informació economicofinancers de 
les diferents companyies derivades de la fusió 
entre Applus+ i Soluziona - Qualitat i Medi 
Ambient.
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Agbar Serveis Compartits va renovar els en-
torns informàtics d’Aigües de Barcelona. Les 
principals aplicacions afectades són gestió 
comercial, gestió d’avaries, gestió de treballs 
sistemàtics, manteniment general de bateri-
es de comptadors, destinacions, recorreguts, 
etc. Totes aquestes renovacions tenen com a 
fi garantir la seva continuïtat i manteniment 
futur, que permeten incrementar la qualitat 
del servei i la disponibilitat dels sistemes.

S’ha realitzat el projecte d’implantació d’una 
eina de consolidació economicofinancera co-
muna per als àmbits de les direccions eco-
nomicofinanceres corporatives i dels diversos 
sectors.

Amb motiu del canvi de seu social de l’em-
presa matriu del Grup, s’han reorganitzat i 
traslladat els equips informàtics, les aplica-
cions, els sistemes i els nodes centrals de 
comunicació des de l’antiga seu fins a les 
noves destinacions. En aquest moviment, es 
van veure afectats un total de 150 servidors, 
totes les aplicacions informàtiques corporati-
ves, la majoria de les aplicacions de la unitat 
de negoci Agbar aigua i, en menor proporció, 
les aplicacions de la resta d’unitats de negoci 
del Grup.

Serveis de la cadena de 
subministraments

Pel que fa als serveis de l’àrea de compres, 
durant aquest exercici Agbar Serveis Compartits 
ha adjudicat el subministrament de mobiliari, 
l’explotació del servei de restaurant i cafeteria, 
el servei de neteja, així com la vigilància, 
seguretat, missatgeria i carteria corresponent 
a la Torre Agbar. Entre els criteris que s’han 
aplicat per a la selecció d’aquests proveïdors, 
s’ha donat una rellevància especial a aquells que 
tenen adquirits compromisos amb la societat i el 
medi ambient, i amb la gestió de la qualitat.

Al llarg de l’exercici 2005, s’ha negociat un 
volum de compra de productes i serveis cor-
poratius superior als 66 milions d’euros, que 
ha millorat globalment les ja avantatjoses 
condicions econòmiques existents.

Respecte a les àrees d’aprovisionament i 
logística, Agbar Serveis Compartits disposa 
d’una xarxa de 226 plataformes repartides 
en tot el territori nacional.

Gestió d’edificis

Pel que fa a serveis de l’àrea de gestió d’es-
pais i gestió operativa de centres de treball, 
Agbar Serveis Compartits ha dut a terme els 
projectes d’interiorisme de la Torre Agbar 
(auditori, vestíbul, cafeteria i espais de l’alta 
direcció, decoració i mobiliari de les plantes 
tipus), així com de l’equipament complemen-
tari i el pla de serveis de la torre. 

Agbar Serveis Compartits ha realitzat amb 
èxit la coordinació i els trasllats a la Torre Ag-
bar de les empreses del grup que hi estaven 
destinades. També ha gestionat la il·luminació 
de la Torre Agbar, repte artístic de gran im-
pacte a la ciutat comtal.

A la fi de l’exercici, Agbar Serveis Compartits 
va resultar adjudicatària, per un període 
determinat, de la gestió operativa (facility 
management) i els projectes per a l’obtenció 
de la llicència mediambiental de la nova seu 
del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, propietària dels edificis de 
l’antiga seu social d’Aigües de Barcelona.
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Centres d’atenció multimèdia

Al mes d’octubre, el Grup Agbar i Konecta 
(vinculada al Grup Santander Central Hispano 
i a Liberty Seguros) van signar una propos-
ta d’acord vinculant per a la compravenda 
d’AGM Contacta, la divisió de Centres d’aten-
ció multimèdia del Grup Agbar, per part de 
Konecta. El 16 de desembre de 2005 es va 
signar la compravenda per un import de 7 
milions d’euros.

Manteniment

L’activitat d’Agbar Mantenimiento, S.A. se 
centra en el subministrament, la instal·lació, 
el lloguer i la conservació de comptadors 
destinats al registre del consum d’aigua per 
al sector domèstic, comercial, industrial i l’Ad-
ministració, a la ciutat de Barcelona i la seva 
àrea metropolitana, i disposa de cinc centres 
d’atenció al client.

Al llarg del 2005, s’ha seguit amb el pla tra-
çat per Aigües de Barcelona consistent en la 
introducció del comptador de classe metro-
lògica C, especialment el de tipus electrònic, 
que, entre d’altres avantatges, permet el 
diagnòstic de fuites o consums anòmals, i 
evita pèrdues d’aigua innecessàries. Actual-
ment, el parc de comptadors electrònics és 
aproximadament el 23% del total.

Seguint amb la política de renovació del parc 
actual, durant l’any en curs s’han realitzat 
més de 70.000 canvis de comptadors.

Negocis en 
desenvolupament
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En el transcurs del present any, s’ha acon-
seguit el certificat, per Applus+, del Sistema 
de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004. 
Aprofitant aquesta circumstància, s’ha proce-
dit a integrar els diferents sistemes de gestió 
(qualitat, mediambiental i de seguretat i sa-
lut) en un procés de millora contínua.

Transport

El creixement del sector de transport urgent 
el 2005 ha estat del 10%. En el segment de 
paqueteria empresarial, l’increment ha estat 
del 10,6%. La fortalesa que mostra la deman-
da industrial i de serveis, el creixement de les 
vendes per internet, i les noves oportunitats 
de negoci sorgides arran de l’ampliació de la 
UE en un context de creixent globalització, 
configuren un marc favorable d’actuació per 
a les empreses de missatgeria i paqueteria a 
curt i mitjà termini.

L’increment significatiu del preu dels combus-
tibles per segon any consecutiu ha afectat no-
tablement el comportament de l’IPC del sector 
transport, que ha arribat al 6,2% enfront del 
3,7% de l’IPC general.

En general, es confirma un procés de creixement 
per la via d’adquisicions i fusions. Aquest pro-
cés es veu estimulat per l’interès constant que 
mostren els Correus europeus d’adquirir partici-
pacions d’empreses espanyoles, per globalitzar 
el seu àmbit d’actuació.

Durant el 2005, el Grup ASM ha aconseguit una 
xifra de negocis consolidada de 36,7 milions 
d’euros, la qual cosa ha suposat un increment 
de vendes del 17,7% respecte a l’any anterior.

L’increment de la xifra de negocis experimen-
tat pel grup ha tingut especial rellevància a la 
delegació de Canàries, que ha passat de factu-
rar 100 mil euros l’any 2004 a 1 milió d’euros 
el 2005. A això, hi ha contribuït el disseny i 
l’establiment d’un model operatiu específic per 
al transport a Canàries, que juntament amb 
la presència de mitjans propis a Las Palmas, 
ha esdevingut un argument diferencial enfront 
de la competència i un avantatge competitiu 
per a la companyia.

Des del mes de setembre, ASM Zaragoza 
ha canviat d’ubicació, a unes instal·lacions 
de major dimensió i estructura. Aquest canvi 

respon a l’objectiu fonamental de millorar les 
instal·lacions de l’encreuament nocturn de 
rutes nacionals d’intercanvi entre Catalunya, 
Madrid i País Basc, i alhora, donar una major 
i millor resposta de servei i operativa als 
clients d’ASM a la regió. 

Amb data 22 de febrer de 2005, es va ini-
ciar el procés per obtenir el certificat ISO-
9001:00 a tota l’organització pròpia d’ASM. 
El desenvolupament de les auditories i el 
certificat multiemplaçament final han estat 
encomanats a Applus+.

Recaptació d’exaccions

El Grup Agbar desenvolupa, a través de 
l’empresa Tribugest Gestión de Tributos, les 
seves UTE i filials, un ampli ventall de ser-
veis d’assistència tècnica a entitats locals en 
l’àrea de la gestió tributària i recaptatòria. 
Aquests serveis comprenen la gestió de tot 
el cicle tributari, des de la determinació dels 
imports fins a la seva notificació, tramitació 
i liquidació d’expedients sancionadors, així 
com activitats relacionades (gestió cadas-
tral, inventari de béns, formació, inspecció 
tributària, etc.). Tot això seguint estrictament 
els paràmetres de qualitat establerts per la 
nostra organització.

Tribugest està participada en un 60% pel 
Grup Agbar i un 40% pel BCL (Grup BBVA).

Tribugest ocupa la posició de líder indiscutible 
del mercat, amb un potencial tant financer 
com comercial molt superior al de la resta 
dels competidors, i amb una gran experiència 
en l’àmbit de les administracions locals, on 
ambdós grups desenvolupen part de les seves 
activitats, aportant un gran valor des del punt 
de vista de l’eficiència i l’eficàcia.

La xifra de negocis consolidada per a l’exercici 
2005 s’ha situat en 21,9 milions d’euros, un 
38,4% superior a la xifra aconseguida en l’exer-
cici anterior. Aquest increment s’explica, prin-
cipalment, per l’impacte dels nous contractes, 
Múrcia (12/2004) i Ponferrada (04/2005).

Com en anys anteriors, les renovacions de 
contractes (Ciudad Real, Oviedo i Santan-
der, Cadis i Santiago de Compostela, prin-
cipalment) posen de manifest la satisfacció i 
fidelització dels clients.
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Balanços de situació  
a 31 de desembre de 2005 i 2004

ACTIU          (milers d’euros) 31-12-2005 31-12-2004

IMMOBILITZAT
Immobilitzacions immaterials (Nota 5) 51.359 33.728 
Concessions, patents, llicències, marques i similars 7.253 7.253 
Fons de comerç de fusió 53.310 53.310 
Aplicacions informàtiques 52.372 52.781 
Drets sobre actius 38.169 16.887 
Amortitzacions (99.745) (96.503) 
Immobilitzacions materials (Nota 6) 413.744 426.575 
Terrenys i construccions 104.235 124.191 
Instal·lacions de conducció 563.789 552.849 
Altres instal·lacions, maquinaria, utillatge i mobiliari 151.675 146.140 
Acomptes i immobilitzacions materials en curs 24.534 24.122 
Altre immobilitzat 9.349 8.392 
Amortitzacions (439.838) (429.119) 
Immobilitzacions financeres (Nota 7) 1.033.539 1.224.794 
Participacions en empreses del Grup 871.671 1.005.779 
Crèdits a empreses del Grup 3.491 135.147 
Participacions en empreses associades 115.220 108.487 
Crèdits a empreses associades 17.440 17.440 
Cartera de valors a llarg termini 7.282 4.019 
Altres crèdits 1.519 5.103 
Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini 12.435 11.929 
Administracions Públiques a llarg termini (Nota 12) 165.513 152.086 
Provisions (161.032) (215.196) 

Total immobilitzat 1.498.642 1.685.097

Despeses a distribuir en diversos exercicis 34.524 593 

ACTIU CIRCULANT
Existències 2.149 1.826 
Primeres matèries  i altres aprovisionaments 1.744 1.421 
Productes en curs i semiacabats 405 405 
Deutors 159.924 92.253 
Clients per vendes i prestacions de serveis 51.317 54.365 
Empreses del Grup, deutors 72.368 6.429 
Empreses associades, deutors 2.468 629 
Deutors diversos 3.534 4.665 
Personal 68 71 
Administracions Públiques (Nota 12) 37.437 30.567 
Provisions (7.268) (4.473) 
Inversions financeres temporals (Nota 7) 203.779 80.398 
Crèdits a empreses del Grup 45.445 73.850 
Crèdits a empreses associades 449 -
Cartera de valors a curt termini 155.680 33 
Altres crèdits 2.205 6.515 
Tresoreria 5.372 1.153 

Total actiu circulant 371.224 175.630

TOTAL ACTIU 1.904.390 1.861.320 

Les Notes 1 a 21 i els Annexos I, II i III descrits a la Memòria formen part integrant del balanç de situació a 31 de 
desembre de 2005.
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Les Notes 1 a 21 i els Annexos I, II i III descrits a la Memòria formen part integrant del balanç de situació a 31 de 
desembre de 2005.

PASSIU          (milers d’euros) 31-12-2005 31-12-2004

FONS PROPIS (Nota 8)
Capital subscrit 148.489 147.020 
Prima d’emissió 178.366 178.366 
Reserves de revalorització 128.061 128.061 
Reserves 554.883 444.593 
Reserva legal 29.404 29.174 
Diferències per ajust del capital a euros 231 231 
Altres reserves 525.248 415.188 
Benefici de l’exercici 113.559 169.682 
Dividend a compte lliurat en l’exercici (25.729) (23.291) 

Total fons propis 1.097.629 1.044.431

Ingressos a distribuir en diversos exercicis 13.837 17.080 

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
Fons de reversió financer 760 607 
Altres provisions 154.641 151.090 

Total provisions per a riscos i despeses (Nota 9) 155.401 151.697 

CREDITORS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 10) 43.832 53.509 
Deutes amb empreses Grup i Associades (Nota 11) 286.525 240.595 
Altres creditors 22.058 38.144 
Altres deutes 1.679 12.519 
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 12.097 11.383 
Administracions Públiques a llarg termini (Nota 12) 8.282 14.242 
Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 7.612 8.976 
D’empreses del Grup 7.612 8.976 

Total creditors a llarg termini 360.027 341.224 

CREDITORS A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 10) 47.017 28.873 
Préstecs i altres deutes 44.154 28.346 
Deutes per interessos 2.863 527 
Deutes amb empreses del Grup i Associades (Nota 11) 97.829 157.418 
Deutes amb empreses del Grup 87.952 157.363 
Deutes amb empreses Associades 9.877 55 
Altres creditors 50.349 39.141 
Acomptes rebuts per comandes 1.154 1.410 
Deutes per compres o prestacions de serveis 49.195 37.731 
Altres deutes no comercials 80.485 80.361 
Administracions Públiques (Nota 12) 44.662 42.538 
Remuneracions pendents de pagament 4.050 8.307 
Altres deutes 31.741 29.490 
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 32 26 
Provisions per a operacions de tràfic 1.252 878 
Ajustos per periodificació 564 217 

Total creditors a curt termini 277.496 306.888 

TOTAL PASSIU 1.904.390 1.861.320 
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Comptes de pèrdues i guanys corresponents 
als exercicis anuals acabats 
el 31 de desembre de 2005 i 2004

70

DEURE          (milers d’euros) Exercici 2005 Exercici 2004

DESPESES
Reducció de productes en curs i semiacabats - 1.838 
Aprovisionaments 80.672 76.907 
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 51.435 47.337 
Altres despeses externes 29.237 29.570 
Despeses de personal (Nota 14) 71.754 74.266 
Sous, salaris i assimilats 44.058 49.026 
Càrregues socials 27.696 25.240 
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 36.765 36.163 
Variació de les provisions de tràfic 1.190 1.395 
Altres despeses d’explotació 122.392 90.123 
Serveis exteriors 115.909 84.029 
Tributs 4.491 5.000 
Altres despeses de gestió corrent 1.992 1.094 

Total despeses d’explotació 312.773 280.692 

Benefici d’explotació - 11.415 

Despeses financeres i despeses assimilades 29.326 19.335 
Per deutes amb empreses del grup 15.845 16.546 
Per deutes amb tercers i despeses assimilades 13.130 2.789 
Pèrdues per inversions financeres 351 -
Variació provisions d’inversions financeres 1.829 410 

Total despeses financeres 31.155 19.745 

Resultats financers positius 46.590 49.468 

Benefici de les activitats ordinàries 44.661 60.883 

Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial, 
material i cartera de control 34.213 4.366 

Despeses extraordinàries 96.847 31.816 
Total despeses extraordinàries 131.060 36.182 

Resultats extraordinaris positius (Nota 14) 52.013 136.103 

Benefici abans d’impostos 96.674 196.986 

Impost sobre Societats (Nota 12) (16.885) 27.304 

Benefici de l’exercici 113.559 169.682 

Les Notes 1 a 21 i els Annexos I, II i III descrits a la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys 
de l’exercici 2005.
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Les Notes 1 a 21 i els Annexos I, II i III descrits a la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys 
de l’exercici 2005.

HAVER         (milers d’euros) Exercici 2005 Exercici 2004

INGRESSOS

Import net de la xifra de negocis (Nota 14) 230.318 230.721 
Vendes 214.447 212.763 
Prestacions de serveis 15.871 17.958 
Treballs efectuats per l’empresa
per a l’immobilitzat (Nota 14) 71.783 47.004 

Altres ingressos d’explotació 8.743 14.382 

  Total ingressos d’explotació 310.844 292.107 

Pèrdues d’explotació 1.929 -

Ingressos de participacions en capital 66.151 63.647 
A empreses del grup (Annex I) 64.469 62.380 
A empreses associades (Annex III) 1.636 1.267 
A empreses fora de Grup 46 -
Altres interessos i ingressos assimilats 10.575 5.374 
D’empreses del grup 4.859 2.596 
D’empreses associades 1.830 711 
Altres interessos 2.605 651 
Beneficis en inversions financeres 1.281 1.416 
Diferències positives de canvi 1.019 192 

 Total ingressos financers 77.745 69.213 
 

Variació de les provisions d’immobilitzat  immaterial, 
material i cartera de control  47.115 7.222

Beneficis en alienació d’immobilitzat immaterial, 
material i cartera de control 101.322 82.555

Beneficis per operacions amb accions  i obligacions pròpies 2.758 11 

Ingressos extraordinaris 31.878 82.497 
Total ingressos extraordinaris 183.073 172.285 
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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, avinguda 
Diagonal, 211 (Torre AGBAR).  Fou constituïda 
el 20 de gener de 1882, a París, i els seus 
estatuts socials foren adaptats a la vigent Llei 
de Societats Anònimes mitjançant escriptu-
ra autoritzada pel notari de Barcelona, el Sr. 
Raül Vall Vilardell, el 5 de juny de 1991, amb 
el número 2.136 del seu protocol, inscrita en 
el Registre Mercantil de Barcelona, tom 8.880, 
foli 62, full B-16.487, inscripció 1.032.

L’objecte social d’Agbar és:

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

a.Proveïment d’aigua en les diferents moda-
litats de subministrament denominades “en 
alta” i “en baixa”, destinades tant a entitats 
públiques com a privades i particulars, per 
a usos industrials i domèstics.

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

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

d.Sistemes de clavegueram.
e.Sistemes de regadiu.
f.Obres hidràuliques i civils. 

B. L’explotació i comercialització de tot tipus 
de brolladors d’aigües naturals, fins i tot mi-
neromedicinals.

C. El foment i la contribució al desenvolu-
pament de la tecnologia mitjançant la cons-
titució i participació en entitats dedicades 
a la recerca i desenvolupament, com ara 

Memòria
corresponent a l’exercici 
anual acabat 
el 31 de desembre de 
2005
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fundacions, associacions i centres docents 
públics i privats. 

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

E. L’adquisició de tot tipus de finques, siguin 
rústiques o urbanes, com també la cons-
trucció de tot tipus d’edificis, per al seu ús o 
explotació en venda, renda o sota qualsevol 
altra modalitat.

F. L’estudi, projecte, construcció, fabricació, 
subministrament, manteniment i conservació 
d’obres i instal·lacions, de tot tipus, sistemes 
i en general de mitjans de control, operació 
i gestió relacionats amb les activitats de 
l’electricitat, l’electrònica, les telecomunica-
cions, la producció d’energia, la captació, la 
transferència i la teletransmissió de dades.

Així mateix, la Societat podrà desenvolupar, 
implantar i mantenir aplicacions informàti-
ques, telemàtiques, d’automatismes i tele-
control, de recepció i transmissió de veu i 
dades, de teledetecció, i en general, de cap-
tació, procés i transferència d’informació en 
tot tipus d’àmbit d’activitat econòmica.

G. La prestació de serveis d’inspecció tèc-
nica, auditoria tècnica i control de qualitat, 
assaig, anàlisi, recerca i desenvolupament, 
homologació i certificat en qualsevol sector 
de la indústria o dels serveis.

H. La realització de forma indirecta, és a dir, 
mitjançant la titularitat d’accions o de par-
ticipacions en altres societats constituïdes a 
l’efecte, d’operacions d’assegurança privada 
de conformitat amb les previsions de la Llei 
30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació 
i supervisió de les assegurances privades, 
complint tots els requisits aplicables a 
aquestes.

I. L’adquisició i explotació, de forma indirec-
ta, d’establiments sanitaris d’hospitalització 
i d’assistència medicoquirúrgica, així com 
tota activitat mèdica i assistencial relacio-
nada amb aquest objecte, mitjançant la ti-
tularitat d’accions o participacions en altres 
societats.

J. L’actuació com a societat holding, i a 
l’efecte poder constituir o participar, en con-
cepte de soci o accionista, en altres socie-

tats, qualsevol que sigui la seva naturalesa o 
objecte, fins i tot en associacions i empreses 
civils, mitjançant la subscripció o adquisició i 
tinença d’accions o participacions, sense en-
vair les activitats pròpies de les institucions 
d’inversió col·lectiva, societats i agències de 
valors, o d’aquelles altres entitats regides 
per Lleis especials.

K. La compravenda d’accions, obligacions i 
la resta de títols de renda fixa o variable, 
nacionals i estrangers, relatius a les activi-
tats anteriorment relacionades, com també 
la participació en qualitat de fundadors de 
societats o entitats que s’hagin de constituir 
amb les mateixes finalitats. 

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

Agbar té com a principal activitat la distribu-
ció i subministrament d’aigua a Barcelona, 
servei del qual és titular amb caràcter inde-
finit.  Així mateix realitza aquesta activitat 
en altres municipis de l’àrea metropolitana 
a Barcelona, com són l’Hospitalet de Llobre-
gat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, 
entre altres.

Amb data 9 de setembre de 2004, la So-
cietat va subscriure un acord marc amb 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 
i Tractament de Residus (d’ara endavant, 
EMSHTR) per als propers 4 anys referit al 
subministrament d’aigua a l’àrea metropo-
litana de Barcelona. L’objectiu estratègic 
d’aquest acord és promoure i assegurar als 
ciutadans una gestió del servei basada en 
criteris de qualitat, sostenibilitat i màxim 
respecte mediambiental. La primera con-
seqüència d’aquest acord ha estat la nova 
orientació de la política d’inversions, amb 
la promoció de projectes de recuperació 
de recursos hídrics en l’àmbit metropolità i 
el desenvolupament de solucions netes en 
aquells processos que tenen impacte en el 
medi ambient, a més d’altres projectes de 
millora i ampliació d’infraestructures i d’in-
crement de l’eficiència. En aquest sentit, la 
Societat ha realitzat inversions per import 
de 37.496 milers d’euros durant l’exercici 
2005.
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2. Bases de presentació dels 
comptes anuals

Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat 
obtinguts dels registres comptables de la 
Societat i es presenten d’acord amb el que 
estableix l’Ordre del Ministeri d’Economia 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 sa-
nejament d’aigua, i d’acord amb la 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 2005, que han estat formu-
lats pels Consell d’Administració de la 
Societat, es sotmetran a l’aprovació per 
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 
2004 foren aprovats per la Junta General 
d’Accionistes celebrada el 20 de maig de 
2005.

3. Distribució de resultats i 
dividends

La proposta de distribució del benefici net 
de l’exercici 2005 d’Agbar és la següent:

Amb data 20 de desembre de 2005 el Con-
sell d’Administració acordà el repartiment 
d’un dividend a compte dels beneficis de 
l’exercici 2005, de 0,175 euros bruts per ac-
ció, tant a les accions de classe A (codi ISIN 
ES0141330C19), com a les de classe B (codi 
ISIN ES0141330F16), que es va fer efectiu 
a partir de l’11 de gener de 2006.  L’estat 
comptable previsional de liquiditat, elaborat 
d’acord amb els requisits legals, i en el qual 

es posa de manifest l’existència de resultats 
i liquiditat suficient per distribuir el dividend 
a compte, és el següent:

4. Normes de valoració

Les principals normes de valoració utilit-
zades per la Societat en l’elaboració dels 
seus comptes anuals per a l’exercici 2005, 
d’acord amb les establertes pel Pla General 
de Comptabilitat adaptat a les empreses 
del sector de proveïment i sanejament 
d’aigua, han estat les següents:

A. Immobilitzacions immaterials

Les immobilitzacions immaterials es valo-
ren al seu preu d’adquisició o cost de pro-
ducció i s’amortitzen, conforme als criteris 
següents (Nota 5):

∙ Els drets de superfície sobre finques urba-
nes s’amortitzen linealment en el termini 
de durada dels esmentats drets.

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

∙ Els drets d’ús d’actius en lloguer s’amortitzen 
linealment en el termini mínim dels contrac-
tes associats.

∙ Les aplicacions informàtiques s’amortitzen 
linealment en un període de cinc anys.

∙ Les concessions administratives s’amortit-
zen linealment en funció del període de llur 
durada.

(milers d’euros)

Dividend a compte repartit 25.729

Dividend complementari 38.225

Reserves voluntàries 49.311

Reserva legal 294

Benefici net de l’exercici 2005 113.559

(milers d’euros)

Benefici abans d’impostos pel
període de l’1 de gener a 31 
d’octubre de 2005 (*)

95.931

  Impost sobre Societats estimat (1.533)

  Dotació prevista a reserva legal (294)

Límit distribució dividends a compte 94.104

Tresoreria disponible en la data de 
l’acord de distribució del dividend a 
compte (20 de desembre de 2005) (**)

476.534

Augments de tresoreria en el període 
d’un any 843.148

Disminucions de tresoreria en el 
període d’un any (752.728)

Tresoreria previsible en data desembre 
de 2005 (*) 566.954

(*) Últim tancament comptable disponible a 20 de desembre 
de 2005.
(**) S’inclouen com a tresoreria els saldos disponibles de 
comptes de crèdit.
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Els costos salarials del personal propi, 
com també els costos associats al pro-
jecte, la instal·lació i la posada en marxa 
dels elements de l’immobilitzat immaterial, 
es capitalitzen com a major cost dels co-
rresponents béns. Els costos d’activitats 
per aquest concepte a l’exercici 2005 
es presenten com a “Treballs efectuats 
per l’empresa per a l’immobilitzat” en el 
compte de pèrdues i guanys adjunt.

Els elements en curs es traspassen a 
l’immobilitzat immaterial en explotació, 
una vegada finalitzat el corresponent pe-
ríode de desenvolupament.

B. Immobilitzacions materials

L’immobilitzat material es troba valorat a 
preu d’adquisició o cost de producció ac-
tualitzat d’acord amb diverses disposicio-
ns legals entre les quals es troba el Reial 
Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny (Notes 
6 i 8). 

Els costos d’ampliació, modernització o 
millores que representen un augment de 
la productivitat, capacitat o eficiència, o 
un allargament de la vida útil dels béns, 
es capitalitzen com a major cost dels co-
rresponents béns.

Els costos salarials del personal propi, com 
també els costos associats al projecte, la 
instal·lació i la posada en marxa dels ele-
ments de l’immobilitzat material (consums 
de materials de magatzem i altres despe-
ses externes aplicables), es capitalitzen 
com a major cost dels corresponents béns. 
Els costos d’activitats per aquest concep-
te a l’exercici 2005 es presenten com a 
“Treballs efectuats per l’empresa per a 
l’immobilitzat” en el compte de pèrdues i 
guanys adjunt.

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 fun-
ció dels anys de vida útil restant estimada 
dels diferents elements, segons el detall 
següent:

C. Immobilitzacions financeres i inver-
sions financeres temporals

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 de renda variable, i tant si 
són a curt o a llarg termini:

a.Participacions en el capital de societats del 
Grup o associades:  es comptabilitzen al 
menor entre el cost d’adquisició i el valor 
teoricocomptable de les participacions, co-
rregit en l’import de les plusvàlues tàcites 
existents en el moment de l’adquisició que 
subsisteixin a la data de tancament.  La 
dotació de provisions es realitza atenent 
l’evolució dels fons propis consolidats de la 
societat participada.

b.Títols amb cotització oficial (excepte parti-
cipacions en el capital de societats del Grup 
o associades):  es comptabilitzen al menor 
entre el cost d’adquisició i el valor de mer-
cat.  Com a valor de mercat es considera, 
de la cotització oficial mitjana de l’últim tri-
mestre de l’exercici o de la cotització al tan-
cament, la que resulti inferior.  Quan hi hagi 
interessos, explícits o implícits, meritats i no 
vençuts al final de l’exercici, la correcció va-
lorativa 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.

c.Títols sense cotització oficial (excepte par-
ticipacions en el capital de societats del 
Grup o associades):  es comptabilitzen a 
cost d’adquisició, minorat, si s’escau, per 
les provisions necessàries per a deprecia-
ció, 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 que 
subsisteixin a la data del tancament.

Anys de vida útil

Construccions 20 a 50

Instal·lacions tècniques 12,5 a 20

Maquinària 12

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 12 a 17 
Utillatge 3,33 a 12

Altre immobilitzat material 12,5
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d.Títols en societats estrangeres: s’apliquen 
els criteris descrits en els tres punts ante-
riors, segons les característiques de la So-
cietat.  Per al càlcul del valor teoricocompta-
ble 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 euros (vegeu la Nota 7).

e.Els excedents de tresoreria es materialitzen 
en valors de renda fixa a curt termini que es 
registren al preu d’adquisició. Els ingressos 
per interessos es computen a l’exercici en 
què es meriten, seguint un criteri financer 
(Nota 7).

Les minusvàlues detectades seguint els ante-
riors criteris de valoració que subsisteixin al 
tancament de l’exercici es registren a l’epígraf 
“Provisions” dels capítols “Immobilitzacions 
financeres” i d’“Inversions financeres tempo-
rals” del balanç de situació adjunt.

Els comptes anuals adjunts es refereixen 
a la Societat individualment, i s’han for-
mulat separadament els comptes anuals 
consolidats del Grup Agbar, per la qual cosa 
aquests comptes anuals no reflecteixen els 
efectes que resultarien d’aplicar criteris de 
consolidació. Les principals magnituds dels 
comptes anuals consolidats del Grup Agbar 
de l’exercici 2005 preparats d’acord amb el 
que estableixen les Normes Internacionals 
d’Informació Financera aprovades pels Re-
glaments de la Comissió Europea (NIFF-UE) 
són les següents, en milers d’euros:

D. Accions pròpies

Les accions de la Societat en autocartera, 
les quals cotitzen a la Borsa, es compta-
bilitzen pel menor dels imports següents: 

preu d’adquisició, cotització de l’últim dia 
de l’exercici o cotització mitjana de l’últim 
trimestre. 

E. Existències

Les primeres matèries i auxiliars es valoren 
al menor entre el cost mitjà d’adquisició i el 
valor de mercat.

Els treballs en curs corresponen en la seva 
major part 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 de fabricació.

La Societat, si s’escau, registra les provi-
sions necessàries per reflectir la pèrdua de 
valor de les existències per la seva obsoles-
cència o per reflectir adequadament el seu 
valor de realització.

F. Compromisos per a pensions

La Societat té establert un compromís de 
pensions de prestació definida, la finalitat 
del qual consisteix a garantir als empleats, 
amb antiguitat anterior a l’1 de gener de 
1991, una pensió de jubilació (i les seves 
possibles derivades: viduïtat i orfandat) 
complementària a les prestacions de la Se-
guretat Social . A més, 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.  

La Societat, basant-se en la normativa vi-
gent a Espanya -en particular segons la Llei 
8/1987, de 8 de juny de Plans i Fons de 
Pensions i el Reial Decret 1588/1999, de 15 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre la instrumentació dels compromisos 
per pensions de les empreses amb els treba-
lladors i beneficiaris- va procedir a l’exercici 
2002 a externalitzar tots els seus compro-
misos i, per a això, va formalitzar un pla de 
pensions mixt quant a la naturalesa de les 
contingències cobertes (d’aportació definida 
per a la jubilació i de prestació definida per 

Imports consolidats Grup Agbar

Total actiu 5.603.949

Patrimoni net: 2.569.131

  - De la Societat Dominant 1.549.354

  - Dels minoritaris 1.019.777

Xifra de negocis 3.054.521

Resultat de l’exercici: 338.070

  - De la Societat Dominant 252.113

  - Dels minoritaris 85.957
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als riscos d’invalidesa i mort durant la vida 
laboral activa) amb una entitat gestora. Així 
mateix, i per completar el finançament de 
la resta de compromisos de prestació defini-
da, va formalitzar les corresponents pòlisses 
d’assegurança (Nota 13d).

La Societat registra en el compte de pèr-
dues i guanys els costos derivats de les 
meritacions anuals del Pla de Pensions, 
d’acord amb els corresponents càlculs ac-
tuarials efectuats per tercers independents 
per a cadascun dels riscos coberts.

G. Impost sobre Societats

L’Impost sobre Societats de cada exercici 
es calcula en funció del resultat econòmic 
abans d’impostos, augmentat o disminuït, 
segons s’escaigui, per les diferències per-
manents, que no es reverteixen en períodes 
següents, que no necessàriament ha de co-
incidir amb el resultat fiscal, entès aquest 
com la base imposable de l’esmentat im-
post, i minorat per les bonificacions i deduc-
cions en la quota, excloses les retencions i 
els pagaments a compte (Nota 12).

Les diferències, si s’escau, entre la quota 
corresponent a la base imposable i l’ingrés 
o despesa comptabilitzada, es registren com 
a impostos diferits o anticipats, segons la 
seva naturalesa. 

A més, basant-se en la normativa actual-
ment aplicable respecte a les deduccions i 
bonificacions fiscals,  es registra compta-
blement l’import de les deduccions que 
s’estimen que podran ser aplicades en els 
propers 10 anys.

H. Transaccions en moneda diferent 
de l’euro

a.Les diferències de valoració en euros 
generades pels instruments financers en 
moneda diferent de l’euro que financen 
inversions en societats estrangeres que 
tenen la mateixa moneda funcional, o 
una altra altament correlacionada amb 
aquella i per les quals es produeix una 
situació de cobertura de risc de canvi as-
sociat a l’esmentat préstec, es registren 
com a resultats extraordinaris de l’exercici 
compensant els efectes contraris derivats 

de la correcció de valor de les inversions 
financeres corresponents, fins al límit 
d’aquesta correcció.  L’excés, si n’hi ha-
gués, es registra en comptes de despeses 
o ingressos a distribuir en diversos exer-
cicis del balanç, segons s’escaigui.

b.Per a la resta de deutes i crèdits en mo-
neda diferent de l’euro, la conversió en 
euros és realitzada aplicant el tipus de 
canvi vigent en el moment d’efectuar la 
corresponent operació, i es valora al tan-
cament de l’exercici d’acord amb el tipus 
de canvi vigent en aquest moment.

Les diferències de canvi positives o negati-
ves 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 di-
ferències 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 realitza-
des 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, amb el límit 
econòmic d’aquestes.

I. 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 inde-
pendència del moment en què es produeix 
el corrent monetari o financer que se’n de-
riva (Nota 14).

No obstant això, seguint el principi de pru-
dència, la Societat únicament comptabilitza 
els beneficis realitzats a la data del tanca-
ment de l’exercici, mentre que els riscos i 
les pèrdues previsibles, fins i tot els even-
tuals, es comptabilitzen tan bon punt són 
coneguts.

J. Subministraments pendents de fac-
turació

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.  
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Aquest import és a 31 de desembre de 2005 
de 28.456 milers d’euros i figura registrat 
a l’epígraf “Deutors - Clients per vendes i 
prestacions de serveis” de l’actiu del balanç 
de situació adjunt.

K. Informació sobre medi ambient

Es consideren actius de naturalesa mediam-
biental els béns que són utilitzats de forma 
duradora en l’activitat de la Societat, la fina-
litat principal dels quals són la minimització 
de l’impacte mediambiental i la protecció i 
millora del medi ambient incloent-hi la reduc-

ció o eliminació de la contaminació futura de 
les operacions de l’Entitat (Nota 18).

Aquests actius es troben valorats, igual que 
qualsevol actiu material, a preu d’adquisició 
o cost de producció actualitzat d’acord amb 
diverses disposicions legals entres les quals 
es troba el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de 
juny (Nota 4b).

La Societat amortitza aquests elements se-
guint el mètode lineal, en funció dels anys 
de vida útil restant estimada dels diferents 
elements segons el detall que s’indica a la 
Nota 4b.

5. Immobilitzacions immaterials

El detall i el moviment de l’exercici 2005 d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt és el 
següent:

(milers d’euros)
Saldo a 1 

de gener de 
2005

Addicions o 
dotacions

Retirs o 
reduccions Traspassos

Saldo a 31 de 
desembre de 

2005

Concessions, patents, llicències,
marques i similars:

Cost 7.253 - - - 7.253

Amortització acumulada (2.470) (123) - - (2.593)

4.783 (123) - - 4.660

Fons de comerç de fusió:

Cost 53.310 - - - 53.310

Amortització acumulada (53.310) - - - (53.310)

- - - - -

Aplicacions informàtiques:

Cost 52.781 854 (2.573) 1.310 52.372

Amortització acumulada (36.930) (6.968) 2.118 (1) (41.781)

15.851 (6.114) (455) 1.309 10.591

Drets sobre actius:

Drets sobre actius cedits en ús

Cost 16.887 46  (15.394) - 1.539

Amortització acumulada (3.793) (302)  3.977 - (118)

13.094 (256)  (11.417) - 1.421

Drets sobre béns en actius en 
lloguer

Cost - 28.263 - 8.367 36.630

Amortització acumulada - (1.943) - - (1.943)

- 26.320 - 8.367 34.687

13.094 26.064 (11.417) 8.367 36.108

Total:

Cost 130.231 29.163 (17.967) 9.677 151.104

Amortització acumulada (96.503) (9.336) 6.095 (1) (99.745)

Total 33.728 19.827 (11.872) 9.676 51.359
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A 31 de desembre de 2005, s’inclou a 
l’epígraf “Concessions, patents, llicències, 
marques i similars” l’aportació efectuada per 
la Societat a l’Institut Municipal de Promoció 
Urbanística, S.A. corresponent a una part 
de les galeries de servei de les rondes de 
Barcelona, l’import net de la qual és de 
4.278 milers d’euros.

La columna retirs de l’epígraf “Aplicacions 
informàtiques” correspon a una venda a 
l’empresa del grup Agbar Servicios Com-
partidos, S.A., pel seu valor net comptable. 
La columna traspassos de l’epígraf “Aplica-
cions informàtiques”, com també la major 
part de les addicions de l’exercici, correspon 
al procés d’implantació de nous aplicatius 
informàtics de la Societat.

L’epígraf “Drets sobre actius cedits en ús” 
inclou el retir pel valor net corresponent al 

dret de superfície sobre les antigues oficines 
de la Societat, en la confluència del Passeig 
de Sant Joan amb el carrer Diputació, per 
import d’11.417 milers d’euros.  

La Societat ha registrat com a immobilit-
zat immaterial una part important de les 
inversions no estructurals realitzades a la 
nova seu social “Torre Agbar”, que es con-
sidera com a “Drets sobre béns en actius 
en lloguer”. Aquestes inversions correspo-
nen bàsicament a activitats d’interiorisme, 
intern i extern, i a condicionament de les 
instal·lacions.

L’import de l’immobilitzat immaterial total-
ment amortitzat a 31 de desembre de 2005 
és de 76.042 milers d’euros.

6. Immobilitzacions materials

El detall i moviment de l’exercici 2005 d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt és el 
següent:

(milers d’euros)
Saldo a 1 

de gener de 
2005

Addicions o 
dotacions

Retirs o 
reduccions Traspassos

Saldo a 31 de 
desembre de 

2005

Terrenys i construccions:
Cost 124.191 462 (21.467) 1.049 104.235
Amortització acumulada (47.652) (2.897) 7.634 - (42.915)

76.539 (2.435) (13.833) 1.049 61.320
Maquinària:
Cost 156 - - - 156
Amortització acumulada (31) (17) - - (48)

125 (17) - - 108
Instal·lacions de conducció:
Cost 552.849 9.754 (3.336) 4.522 563.789
Amortització acumulada (295.681) (17.917) 2.314 - (311.284)

257.168 (8.163) (1.022) 4.522 252.505
Altres instal·lacions, utillatge i 
mobiliari:
Cost 145.984 12.386 (10.422) 3.571 151.519
Amortització acumulada (80.005) (5.894) 6.725 1 (79.173)

65.979 6.492 (3.697) 3.572 72.346
Acomptes i immobilitzacions
materials en curs:
Cost 24.122 20.360 (796) (19.152) 24.534

24.122 20.360 (796) (19.152) 24.534
Altre immobilitzat:
Cost 8.392 708 (84) 333 9.349
Amortització acumulada (5.750) (704) 36 - (6.418)

2.642 4 (48) 333 2.931
Total:
Cost 855.694 43.670 (36.105) (9.677) 853.582

Amortització acumulada (429.119) (27.429) 16.709 1 (439.838)

Total 426.575 16.241 (19.396) (9.676) 413.744
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Els traspassos realitzats durant l’exercici co-
rresponen al cost de determinats projectes 
que es trobaven en curs i que, en part,  han 
estat reclassificats a l’epígraf d’immobilitzat 
immaterial atesa la seva naturalesa (Nota 
5).

Els retirs més significatius corresponen a 
les baixes associades a la venda de l’antiga 
seu social (ubicada al Passeig Sant Joan) a 
la Generalitat de Catalunya per import de 
42.800 milers d’euros, amb uns valors brut i 
net d’immobilitzat material i immaterial que 
són de 45.115 milers d’euros i 17.600 milers 
d’euros, respectivament. Aquesta venda ha 
generat un benefici extraordinari de 25.200 
milers d’euros, registrat com a “Beneficis per 
alienació de l’immobilitzat material” (Nota 
14d).

La Societat va actualitzar el 1996 el seu im-
mobilitzat material a l’empara del Reial De-
cret-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 l’esmentat Reial Decret-Llei.

La plusvàlua resultant de l’actualització, neta 
del gravamen únic del 3%, va ser abonada al 
compte “Reserves de revaloració” del balanç 
de situació adjunt (Nota 8d).  Com a contra-
partida de la plusvàlua es varen utilitzar els 
comptes corresponents als elements patri-
monials actualitzats, sense variar l’import de 
l’amortització acumulada comptabilitzada.

L’increment del cost resultant de les operacions 
d’actualització s’amortitza 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 2005 de 
5.430 milers d’euros, i es preveu que a l’exercici 
2006 aquest efecte sigui aproximadament de 
5.009 milers d’euros.

L’immobilitzat material totalment amortitzat 
a 31 de desembre de 2005 és de 174.792 
milers d’euros. 

El pressupost d’inversions per a l’exercici 
2006 de la Societat en immobilitzat material 
és de 54.624 milers d’euros.

Las cuentas afectadas por la actualización y su efecto el 31 de diciembre de 2005, son como 
siguen: 

(milers d’euros) Increment de 
cost

Amortització 
acumulada Efecte net

Terrenys i construccions 11.585 (3.536) 8.049

Instal·lacions de conducció 98.683 (63.734) 34.949

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 7.798 (6.882) 916

Altre immobilitzat 259 (258) 1

Total 118.325 (74.410) 43.915
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7. Immobilitzacions financeres i inversions financeres 
temporals

El moviment produït durant l’exercici 2005 en els diversos comptes d’“Immobilitzacions finan-
ceres” i d’“Inversions financeres temporals” ha estat el següent:

A.Participació en empreses del Grup i associades

En els Annexos I, II i III es presenta una relació de les empreses del Grup, multigrup i associa-
des, respectivament, i la informació relacionada amb aquestes a 31 de desembre de 2005.
 
Les variacions dels epígrafs “Participació en empreses del Grup i associades” durant l’exercici 
2005 es resumeixen, en milers d’euros, en el detall següent:

(milers d’euros)
Saldo a 1 
de gener 
de 2005

Addicions
o dotacions

Augment/ 
(Disminució) 

per 
transferència 

o traspàs

Baixes/
reversions

Saldo a 31 
de desembre 

de 2005

Immobilitzacions financeres:
Participació en empreses del Grup 1.005.779 4.242 (7.363) (130.987) 871.671
Participació en empreses associades 108.487 63 6.670 - 115.220
Crèdits a empreses del Grup 135.147 - 3.491 (135.147) 3.491
Crèdits a empreses associades 17.440 - - - 17.440
Cartera de valors a llarg termini-
  Participació en altres empreses 1.737 3.641 - (378) 5.000
  Valors de renda fixa - - - - -
  Altres 2.282 - - - 2.282

4.019 3.641 - (378) 7.282
Altres crèdits 5.103 - (3.584) - 1.519
Dipòsits i fiances 11.929 637 - (131) 12.435
Administracions públiques a llarg termini 152.086 28.056 - (14.629) 165.513
Provisions (215.196) (860) 693 54.331 (161.032)

Total immobilitzat financer 1.224.794 35.779 (93) (226.941) 1.033.539

Inversions financeres temporals 80.398 180.188 - (56.807) 203.779

Societat

Altes

Compra
Constitució/ 

ampliació 
de capital

Total Traspassos Venda/
baixes

Empreses del Grup:

Acsa – Agbar Construcción, S.A. - - - (6.670) (10.004)

Compañía de Seguros Adeslas, S.A. 2 - 2 - (10.108)

AGM Contacta, S.L. - - - -  (26.913)

Aguas Guariroba, S.A. - - - -  (17.563)

Inversiones Aguas del Gran Santiago, S.A. - - - -  (65.995)

Applus Servicios Tecnológicos, S.L. - 2.179 2.179 (693) -

Agbar Internacional, B.V. - 2.000 2.000 - -

Agbar Capital, S.A. - 61 61 - -

Agbar Colombia, S.A. - - - - (38)
Reneva, S.A. - - - - (366)

Total empreses del Grup 2 4.240 4.242 (7.363) (130.987)

Empreses associades:

Acsa – Agbar Construcción, S.A. - - - 6.670 -

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A. 13 - 13 - -

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. 50 - 50 - -

Total empreses associades 63 - 63 6.670 -
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Acsa – Agbar Construcción, S.A.
Amb data 10 de novembre de 2005, la So-
cietat ha formalitzat la venda a la societat 
Finycar, S.L. (Grup Sorigué) del 60% del 
capital social de la societat Acsa - Agbar 
Construcción, S.A. L’acord de venda inclou 
una opció sobre el restant 40% del capital 
exercible en dos trams (20,5% i 19,5%, 
respectivament) a partir del segon i quart 
aniversari de la data de formalització de la 
compravenda inicial del 60%. El preu fixat 
per la venda del 60% ha estat de 34.607 
milers d’euros, i s’ha obtingut un benefi-
ci extraordinari de 24.603 milers d’euros 
abans de l’efecte fiscal, registrat com a 
“Beneficis en alienació d’immobilitzat im-
material, material i cartera de control” 
(Nota 14d). El valor de les opcions sobre 
el restant 40% es basa en el preu pagat 
pel 60% inicial, i addicionalment referen-
ciat a la variació del valor teòric comptable 
d’ACSA fins a la data d’exercici de les op-
cions, i la Societat manté els riscos derivats 
de la seva participació actual del 40%.

S’ha inclòs en el perímetre de l’operació 
de venda la participació sobre les filials 
xilenes Acsa-Andina, Quinta Normal, La 
Cisterna i Inversión en Infraestructuras 
Limitada, totes elles vinculades al projecte 
Intermodals, per import de 4.400 milers 
d’euros. Així mateix, en aquesta operació 
es transmeten els drets de construcció 
relatius a la construcció del canal Segarra 
Garrigues, i resta exclòs del perímetre de 
la venda l’actual participació d’ACSA (22%) 
a Segarra Garrigues per import de 2.867 
milers d’euros.

Companyia d’assegurances Adeslas, 
S.A.
A l’exercici 2002, es va vendre el 24,6% 
del capital social d’Adeslas al grup francès 
Médéric. El contracte de venda de la parti-
cipació d’Adeslas incloïa l’opció de compra 
fins a un 20,4% addicional. El preu de ven-
da del 20,4% restant es va establir en tres 
opcions diferenciades. La primera d’elles 
(0,4%) es va exercir a l’exercici 2003. Amb 
data 28 de setembre de 2004, Médéric va 
exercir la segona opció de compra, sobre el 
10%. Finalment, i amb data 29 de setem-

bre de 2005, Médéric va exercir la tercera 
i última opció de compra, sobre el 10% de 
la companyia d’assegurances Adeslas, S.A. 
El preu de la transacció de l’últim 10% ha 
estat de 59.850 milers d’euros i ha generat 
un benefici abans d’impostos, de 51.106 
milers d’euros (Nota 14d).

A 31 de desembre de 2005, la Societat 
manté un 54,79% de participació a Adeslas 
i no està prevista cap alienació addicional 
d’accions.

AGM Contacta, S.L.
Amb data 16 de desembre de 2005, la So-
cietat ha venut el 100% d’AGM Contacta, 
S.L. al Grup Konecta. El preu de venda ha 
estat de 7 milions d’euros. El cobrament 
d’aquest preu s’ha fixat en tres trams, el 
primer d’ells de 3,5 milions d’euros efectiu 
a la signatura del contracte de compraven-
da i el segon de 2 milions d’euros efectiu el 
31 de desembre de 2006. L’últim tram d’1,5 
milions d’euros, efectiu el 31 de desembre 
de 2007, està subjecte al compliment de 
determinats objectius amb un client relle-
vant d’aquesta societat, per la qual cosa no 
ha estat encara comptabilitzat. L’efecte en 
resultats, net de provisions, ha estat una 
pèrdua de 5.226 milers d’euros abans de 
l’efecte fiscal (Nota 14d).

Aguas Guariroba, S.A.
Amb data 11 d’octubre de 2005 la Societat 
ha formalitzat la transmissió de la totalitat 
de les accions de la seva titularitat en la 
societat brasilera Aguas Guariroba, S.A., a 
un consorci brasiler. L’import de l’operació 
ha estat de 57 milions de reals brasilers, 
equivalent a uns 21 milions d’euros, que 
ha suposat una pèrdua neta de provisions 
de 7.527 milers d’euros abans de l’efecte 
fiscal (Nota 14d).

Inversiones Aguas del Gran Santiago, 
S.A.
Amb data 29 de desembre de 2005, la So-
cietat ha venut un 13,60% de la participa-
ció de IAGSSA, S.A. (un total de 267.284 
accions de IAGSSA) a Agbar Chile, S.A. per 
import total de 65.845 milers d’euros.
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B. Crèdits a empreses del Grup i 
associades

Les baixes del capítol “Crèdits a empreses 
del grup” corresponen a l’amortització anti-
cipada de dos crèdits atorgats en l’exercici 
anterior a la societat Inversiones Aguas del 
Gran Santiago, S.A. per imports inicials 
de 139.724 milers d’euros i 35.323 milers 
d’euros. El primer d’ells va ser concedit 
amb data 24 de setembre de 2004 i el seu 
venciment final era el 31 de maig de 2011, 
i el segon d’ells es va concedir amb data 6 
d’octubre de 2004 i el seu venciment final 
era el 30 de novembre de 2008. 

C. Altres crèdits i Administracions 
Públiques a llarg termini

L’epígraf “Altres crèdits” inclou 1.286 milers 
d’euros per l’import pendent de cobrament 
de les accions d’Aguas Cordobesas, S.A. 
i Aguas Argentinas, S.A. que van ser ad-
quirides per la Societat i traspassades als 
treballadors d’aquestes societats i que han 
de ser reemborsades per aquests amb els 
dividends d’aquestes i conceptes de sous a 
percebre, de conformitat amb el que estipula 
el contracte de concessió. A l’exercici 2002, 
es varen provisionar totalment aquests 
crèdits. 

L’epígraf “Administracions Públiques a llarg 
termini” inclou els crèdits fiscals derivats 
dels conceptes detallats a la Nota 12. Les 
addicions corresponen bàsicament als drets 
per deduccions pendents d’aplicació. Les 
baixes i reversions de l’exercici corresponen, 
bàsicament, a la deducció fiscal de dotacions 
realitzades en el passat per plans de pensions 
del personal i per deteriorament d’actius. 

D. Provisions

L’epígraf “Provisions” inclou provisions per 
import de 85.253, 7.900 i 5.152 milers 
d’euros per les inversions directes en les 
societats argentines Aguas Argentinas, 
S.A., Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. 
i Aguas Cordobesas, S.A., respectivament. 

Addicionalment, inclou 18.346 milers d’euros 
de provisió per la participació en Interagua, 
S.A. derivada, bàsicament, de la participació 
que posseeix a Aguas Provinciales de San-
ta Fe, S.A. (Nota 19), així com un import 
de 17.440 milers d’euros de provisió pels 
crèdits concedits a empreses associades 
argentines. 

E. Inversions financeres temporals

El detall del saldo d’aquest epígraf a 31 de 
desembre de 2005 és el següent:

Els saldos registrats en els epígrafs “Crèdits 
a empreses del Grup” i “Crèdits a empreses 
associades” meriten tipus d’interès de mer-
cat, i no hi ha dubtes sobre la capacitat de 
les Societats participades per retornar els 
crèdits en la forma i terminis previstos.

A l’epígraf “Cartera de valors a curt termi-
ni” s’inclouen les col·locacions temporals 
d’excedents de tresoreria amb entitats 
bancàries.

(milers d’euros)

Tribugest – Gestión de Tributos, S.A. 19.000

Agbar Global Market, S.A., Societat
Unipersonal 13.000

Agencia Servicios Mensajería, S.A. 8.000

Agbar Servicios Compartidos, S.A. 5.000

Inusa Sociedad de Inmuebles, S.A. 300

Fundació Agbar 93

Interessos meritats 52

Total crèdits empreses del Grup 45.445

Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. 8.334

Interessos meritats 449

Provisions (8.334)

Total crèdits empreses associades 449

Cartera de valors a curt termini 155.680

Altres crèdits 2.205

Total inversions financeres 
temporals 203.779



84 85

8. Fons propis

Els moviments produïts en el capítol “Fons propis” del balanç de situació adjunt han estat els 
següents:

A. Capital subscrit

El capital subscrit a 31 de desembre de 2005 
és de 148.489.211 euros i està representat 
per 147.596.892 accions ordinàries de classe 
A i 892.319 accions rescatables de classe B, 
d’1 euro de valor nominal cadascuna, total-
ment subscrites i desemborsades. Totes les 
accions estan representades per anotacions 
en compte.

La Junta General d’Accionistes de la Societat, 
de data 25 de maig de 2001, va aprovar un 
pla d’opcions sobre accions a favor d’empleats 
d’Agbar i de les societats espanyoles del seu 
Grup en plantilla a 25 de maig de 2001 (d’ara 
endavant, Pla Maig 2001). Conforme al Pla 
Maig 2001 es va assignar a cada beneficiari 
un nombre d’opcions per import total equiva-
lent al 5% de la seva retribució bruta anual, a 
un preu d’exercici de 13,30 euros, i arrodonint 
l’import per fraccions senceres per defecte. El 
termini i condicions d’exercici és a partir dels 
dos anys i durant els tres anys següents, és 
a dir, del 26 de maig de 2003 al 25 de maig 
de 2006.

La Junta General Ordinària d’Accionistes 
de la Societat de 25 de maig de 2001 va 
aprovar una ampliació de capital en la 
quantia de 2.260 milers d’euros, mitjançant 
l’emissió de 2.260.000 accions rescatables 
de classe B amb un nominal d’1 euro i 12,30 
euros de prima d’emissió per acció. L’emissió 
d’accions rescatables es va efectuar amb 
la finalitat de servir de cobertura a la 
Societat per al Pla Maig 2001. L’ampliació 
de capital va ser parcialment subscrita per 
una entitat financera que va subscriure 
1.800.375 accions, i aquestes varen restar 
totalment desemborsades. Aquesta entitat 
financera manté aquests títols fins que 
siguin executades les opcions per part dels 
beneficiaris del Pla Maig 2001 o fins que 
venci el pla. Finalitzat el Pla Maig 2001, la 
Societat rescatarà les accions que encara 
siguin de titularitat de la referida entitat 
financera per procedir seguidament a la 
seva amortització mitjançant la reducció 
del capital en la quantia corresponent. La 
Junta Ordinària d’Accionistes adoptarà els 
acords socials pertinents dins els terminis 
legalment establerts. Durant l’exercici 2005 

(milers d’euros) Capital
subscrit

Prima 
d’emissió

Reserves
revalor.

Reserva
legal

Reserves
volun-
tàries

Diferència 
per ajust 

del capital 
a euros

Benefici
exercici

Dividend 
a

compte

Dividend
complem. Total

Saldos a 1 de 
gener de 2005

147.020 178.366 128.061 29.174 415.188 231 169.682 (23.291) - 1.044.431

Distribució de 
beneficis del 
2004

- - - 230 110.060 - (169.682) 23.291 36.101 -

Dividend 
complementari 
del 2004

- - - - - - - - (36.101) (36.101)

Ampliació de 
capital 
(Sèrie A)

1.469 - - - - - - - - 1.469

Benefici de 
l’exercici 2005

- - - - - - 113.559 - - 113.559

Dividend a 
compte de 
l’exercici 2005

- - - - - - - (25.729) - (25.729)

Saldos a 31 de 
desembre de 
2005

148.489 178.366 128.061 29.404 525.248 231 113.559 (25.729) - 1.097.629



84 85

hi ha beneficiaris del Pla Maig 2001 que han 
comunicat l’exercici de les seves opcions per 
un nombre total de 596.220 opcions (67.358 
en el període que va concloure a finals de 
febrer, 63.795 en el que va concloure a finals 
de maig, 136.436 en el que va concloure a 
finals d’agost i 328.631 en el període que va 
concloure a finals de novembre).

La Junta General Ordinària d’Accionistes 
de la Societat de 21 de maig de 2004 va 
acordar reduir el capital social en 300 mi-
lers d’euros, per a l’amortització de 300.000 
accions rescatables de classe B, d’1 euro 
de valor nominal cadascuna d’elles, adqui-
rides per la Societat com a sobrants per a 
la cobertura del Pla Maig 2001. La prima 
d’emissió associada a les esmentades accio-
ns era de 12,3 euros per acció, per la qual 
cosa es va acordar la reducció igualment de 
la prima d’emissió per un import total de 
3.690 milers d’euros.

El Consell d’Administració d’AGBAR, en la 
seva reunió de 29 de setembre de 2005, fent 
ús de la delegació conferida per la Junta Ge-
neral d’Accionistes celebrada el 30 de maig 
de 2003, va acordar ampliar el capital social 
en la quantia d’1.470.205 euros, mitjançant 
l’emissió i posada en circulació d’1.470.205 
accions ordinàries de classe A, de valor 
nominal d’1 euro cadascuna, representada 
per anotacions en compte. El període de 
subscripció preferent va ser del 7 al 21 de 
novembre de 2005, ambdós inclusivament.  
Transcorregut el referit termini de subscrip-
ció, varen ser realment subscrites i desem-
borsades 1.468.732 accions. L’escriptura 
pública d’execució d’augment de capital va 
ser atorgada el 25 de novembre de 2005.

Les accions representatives del capital social 
de la Societat tenen la condició de valors 
mobiliaris i es regeixen pel que disposa la 
normativa reguladora del Mercat de Valors.

A 31 de desembre de 2005, l’únic accionista 
de la Societat amb participació igual o supe-
rior al 10% és HISUSA, Holding de Infraes-
tructuras y Servicios Urbanos, S.A. (societat 
participada per Suez-Environnement España, 
S.L. – Grup Suez – i Caixa Holding, S.A.U. 
– Grup “la Caixa” –), amb un 47,20% de 
participació. Addicionalment, el Grup Suez, 
a través de Suez-Environnement España, 
S.L., manté una participació directa en la 
Societat de l’1,45 %.

B. Capital autoritzat

La Junta General d’Accionistes de la So-
cietat celebrada el dia 30 de maig de 
2003 va aprovar delegar en el Consell 
d’Administració, per tal que dins del ter-
mini màxim de cinc anys pogués ampliar 
en una o diverses vegades el capital social 
mitjançant aportacions dineràries i emissió 
d’accions ordinàries de classe A, en una 
xifra de fins a 72.214 milers d’euros, amb 
l’autorització expressa per a delegar en la 
Comissió Executiva aquesta decisió. S’ha 
de deixar sense efecte, quan sigui neces-
sari, en la part no utilitzada l’autorització 
que va ser atorgada per la Junta de 20 de 
maig de 1998. A 31 de desembre de 2005 
estan pendents d’exercir ampliacions de ca-
pital per un import total de 67.853 milers 
d’euros.

El Consell queda facultat, i ho pot delegar 
en la Comissió Executiva, a excloure el dret 
de subscripció preferent en les emissions 
d’accions que acordi en ús d’aquesta dele-
gació, quan l’interès de la Societat així ho 
exigeixi.

Així mateix, l’esmentada Junta General 
d’Accionistes de 30 de maig de 2003 va 
aprovar facultar el Consell d’Administració 
de la Societat per emetre en una o diverses 
vegades, en un termini de cinc anys, fins 
a 500.000 milers d’euros en obligacions o 
altres valors de renda fixa, simples, amb 
garantia hipotecària i convertibles i/o can-
viables en accions de la mateixa Societat, 
i alhora poder delegar en la Comissió Exe-
cutiva i/o en el President, deixant sense 
efecte en la part no utilitzada l’autorització 
que va ser atorgada per la Junta de 20 de 
maig de 1998. La Junta va acordar aug-
mentar, des d’ara i en el seu moment, el 
capital social fins a la xifra màxima de 500 
milions d’euros o, si s’escau, en la quantia 
necessària per atendre la conversió en ac-
cions dels valors de renda fixa convertibles 
en accions que es puguin emetre a l’empara 
d’aquesta autorització. Un cop transcorre-
gut el termini de vigència de l’autorització, 
aquesta quedarà sense cap valor en la part 
que no hagi estat disposada. A 31 de des-
embre de 2005 el Consell d’Administració 
no ha exercit aquesta facultat. 
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C. Prima 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.

D. Reserves 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”, aquest saldo 
podrà destinar-se, sense meritació d’impostos, 
a eliminar els resultats comptables negatius, 
tant els acumulats d’exercicis anteriors com els 
del mateix exercici, o els que puguin produir-se 
en el futur, i a ampliar el capital social.  A partir 
de l’1 de gener de l’any 2007 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’amor-
tització comptablement practicada o quan els 
elements patrimonials actualitzats hagin estat 
transmesos o donats de baixa en els llibres de 
comptabilitat.

A més, en cas que la revaloració provingui 
d’elements patrimonials en règim d’arrendament 
financer, l’esmentada disposició no podrà tenir 
lloc abans del moment en què s’exerciti l’opció 
de compra.

Si es disposés del saldo d’aquest compte en for-
ma diferent a la prevista en el Reial Decret-Llei 
7/1996, aquest saldo passaria a estar subjecte 
a tributació.

E. Reserva 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.

La reserva legal podrà utilitzar-se per augmen-
tar el capital social en la part del seu saldo que 
excedeixi del 10% del capital ja augmentat.  
Excepte per a la finalitat esmentada anterior-
ment i mentre no superi el 20% del capital so-

cial, aquesta reserva només es podrà destinar 
a la compensació de pèrdues sempre que no hi 
hagi altres reserves disponibles suficients per 
a aquest fi.

F. Reserves voluntàries

La totalitat de les reserves voluntàries a 31 de 
desembre de 2005 és de lliure disposició, excep-
te per l’import associat a despeses d’establiment, 
despeses de recerca i desenvolupament i fons de 
comerç de fusió del balanç de situació adjunt, 
tal com estableix l’article 194 del Text Refós de 
la Llei sobre Societats Anònimes.

G. Reserves per adquisició d’accions 
pròpies

Les úniques operacions de compra i venda 
d’accions pròpies han estat realitzades en re-
lació amb l’operativa de l’abans referit Pla Maig 
2001.  A 31 de desembre de 2005 no hi havia 
accions en autocartera.

9. Altres provisions

El moviment produït en el compte de “Provisió 
per a riscos i despeses - Altres provisions” a 
l’exercici 2005 ha estat el següent:

Dins de l’apartat de dotacions, s’inclouen 
20.000 milers d’euros de dotacions per 
aspectes contingents extraordinaris i 5.394 
milers d’euros de dotacions de l’exercici per a 
provisions de cànons. L’apartat de reversions 
inclou la cancel·lació de la provisió per import 
de 15.000 milers d’euros dotada en l’exercici 
2004, referent a costos extraordinaris deri-
vats de la reavaluació de la recuperabilitat de 
determinats actius.

(milers d’euros)

Saldo inicial 151.090

Dotacions 39.539

Traspassos (5.817)

Aplicacions (1.418)

Reversió (28.753)

Saldo final 154.641
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10. Deutes amb entitats de 
crèdit

La composició dels deutes amb entitats de 
crèdit a 31 de desembre de 2005 és la se-
güent:

L’apartat de préstecs inclou, a 31 de 
desembre de 2005, dues operacions de 
préstec per import de 25.243 i 12.000 
milers d’euros amb venciment l’any 2007, les 
quals varen ser objecte en el seu moment de 
permutes de tipus d’interès.  Per a ambdós 
préstecs, la Societat té contractat un swap 
de tipus d’interès en què rep el mateix tipus 
que en el préstec subjacent i en què paga 
un tipus variable d’Euríbor menys un 0,10%, 
en el primer cas, i Euríbor més un 0,10% en 
el segon cas. 

De l’import límit total de les pòlisses de 
crèdit, 378.300 milers d’euros vencen l’any 
2006 i 101.850 milers d’euros vencen l’any 
2007. 

La Societat té instruments de cobertura per 
a cobrir les seves inversions en les societats 
participades a Xile.

11.Deutes amb empreses del 
Grup i associades

El saldo de l’epígraf “Deutes amb empreses 
del Grup i associades a llarg termini” corres-
pon a préstecs presos per la Societat de la 
seva filial Agbar International, BV, que es 
corresponen a l’emissió de les denomina-
des “euronotes” que col·loca aquesta filial 

en els mercats.  El detall dels deutes per 
préstecs rebuts d’Agbar International BV és 
el següent:

Tots aquests préstecs meriten uns tipus 
d’interès variables referenciats a l’Euríbor a 
3 o 6 mesos més un diferencial, excepte un 
tram de 121.605 milers d’euros amb venci-
ment l’exercici 2009 que meriten un tipus 
d’interès fix del 6,205% anual.

El detall del saldo de l’epígraf “Deutes amb 
empreses del Grup i associades a curt termi-
ni” és el següent:

(milers d’euros) Límit A curt 
termini

A llarg 
termini Total

Préstecs - - 37.243 37.243

Pòlisses de crèdit 480.150 - 6.589 6.589

Derivats 
cobertura Xile - 44.154 - 44.154

Interessos - 2.863 - 2.863

Total 47.017 43.832 90.849

Prestamista (milers d’euros) Data 
venciment

Agbar International B.V. 24.000 2007

Agbar International B.V. 184.325 2009

Agbar International B.V. 54.000 2009

Agbar International B.V. 20.000 2009

Agbar International B.V. 4.200 2009

Total préstecs 
Agbar 
International B.V.

 286.525

(milers d’euros)

Deutes comercials

Agbar Servicios Compartidos, S.A. 8.541
Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A. 1.591

Adasa Sistemas, S.A. 143
Altres 360

Totals deutes comercials 
empreses del Grup  10.635

Préstecs i comptes corrents 
rebuts d’empreses del Grup:
Agbar International B.V. 32.733
Agbarex, S.L., Societat Unipersonal 18.400
Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A.

15.000

Agbar Mantenimiento, S.A. 6.288
Applus Servicios Tecnológicos, S.L. 3.032
Altres 16

Total préstecs i comptes corrents 
rebuts d’empreses del grup: 75.469

Interessos a curt termini de 
deutes amb empreses del Grup:
Agbar International B.V. 1.691
Altres 157

Total interessos curt termini de 
deutes amb empreses Grup 1.848

Totals deutes amb empreses del 
grup 87.952

Totals deutes comercials empreses 
associades 9.877

Totals deutes amb empreses del 
grup i associades 97.829
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Els préstecs rebuts d’empreses del grup me-
riten un tipus d’interès referenciat a l’Euríbor 
o Líbor a un mes o a tres mesos.

12. Situació fiscal

Des de 1993 la Societat es troba subjecta 
a l’Impost sobre Societats sota el règim de 
consolidació fiscal, com a societat dominant 
del Grup Agbar.  Actualment el Grup está vin-
culat a tributar per aquest règim de forma 
indefinida mentre no es renunciï a la seva 
aplicació.

Com a conseqüència de la presentació de 
l’Impost sobre Societats sota el règim de 
declaració consolidada, la Societat ha pogut 
aplicar-se bonificacions i deduccions superiors 
a la seva quota individual que recuperarà en 
la liquidació consolidada.  

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 necessària-
ment ha de coincidir amb el resultat fiscal, 
entès aquest com a la base imposable de 
l’impost.

La conciliació del resultat comptable individual 
d’Agbar amb la base imposable individual de 
l’Impost sobre Societats a 31 de desembre 
de 2005 és com segueix:

Les diferències permanents més signifi-
catives corresponen a la dotació de pro-
visió per a riscos i despeses per import de 
20.000 milers d’euros i a l’aportació a la 
pòlissa d’excessos de pensions per import 
de 8.230 milers d’euros. Les diferències 
temporals inclouen la recuperació del 10% 

de l’externalització dels compromisos per 
pensions per import de 19.663 milers 
d’euros. 

El càlcul de l’impost sobre societats de 
l’exercici s’ha efectuat de la forma se-
güent:

El detall de les deduccions aplicades és el 
següent:

El detall de les rendes acollides a deduccions 
per reinversió de resultats extraordinaris, 
juntament amb la data de reinversió, és el 
següent:

La Societat s’ha deduït fiscalment en aquest 
exercici 2005 un total de 1.238 milers 
d’euros corresponents a deduccions per 
reinversió per rendes generades a l’exercici 
2004 i no deduïdes fiscalment en aquest 
exercici per insuficiència de quota. 

En aquest sentit, adjuntem el detall de les 
deduccions per reinversió de resultats ex-
traordinaris per rendes generades en exer-
cicis anteriors, i els elements patrimonials 
de les quals, objecte de la reinversió, encara 
estan obligats a romandre en el patrimoni 

(milers d’euros)

Resultat comptable de l’exercici
(abans d’impostos) 96.674

Diferències permanents 32.933

Base comptable de l’impost 129.607

Diferències temporals (29.243)

Base imposable (resultat fiscal) 100.364

(milers d’euros)

Base comptable de l’impost 129.607

Quota al 35% s/129.607 45.362

Deduccions exercici 2005 (60.419)

Altres ajustos (1.828)

Impost sobre societats (16.885)

(milers d’euros)

Per doble imposició de dividends 31.539

Per reinversió de resultats 
extraordinaris 14.509

Altres deduccions 14.371

Total deduccions 60.419

Import 
de les 
rendes
(milers 

d’euros)

Import 
de les 

deduccions
(milers 

d’euros)

Data 
de la 

reinversió

Data de 
venciment 

de 
l’obligació de 
permanència

72.550 14.509 2005 2008
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de la Societat, com també la data del venciment d’aquesta obligació:

A causa de les diferències temporals entre els criteris d’imputació comptables i els fis-
cals de determinats ingressos i despeses, en relació amb l’Impost sobre Societats, a 31 
de desembre de 2005 s’havien originat els impostos anticipats i diferits següents, que 
s’han registrat en els epígrafs d’Administracions Públiques a llarg termini dels comptes 
anuals:

L’efecte acumulat anteriorment indicat s’ha calculat mitjançant l’aplicació de l’import corres-
ponent al tipus impositiu vigent a 31 de desembre de 2005.

El detall dels saldos a curt termini amb Administracions Públiques és el següent:

Exercici de generació 
de les rendes

Import
(milers d’euros) Data de la reinversió Data de venciment de 

l’obligació de permanència

2002 2.675 2003 2006

2003 26.017 2003 2006

2003 2.575 2003 2008

2003 10.819 2004 2007

2004 11.792 2004 2007

2004 1.594 2004 2009

55.472

(milers d’euros)
Diferències

acumulades en les
bases imposables

Efecte
acumulat

en la quota

Impostos anticipats

Fons de pensions 120.286 42.100

Provisió risc màxim Argentina 126.271 44.195

Provisió depreciació cartera Argentina 55.263 19.342

Amortització fons de comerç de fusió 10.660 3.731

Provisió aspectes contingents 11.514 4.030

Altres 7.443 2.605

Crèdits fiscals:

Deduccions no aplicades fiscalment - 49.510

Total impostos anticipats i crèdits fiscals: 331.437 165.513

Impostos diferits:

Individuals

  Amortització R.D.L. 2/85 i Llei 12/88 3.674 1.286

  Amortització R.D.L. 3/93 15.172 5.310

Derivats d’eliminacions en consolidació fiscal 4.820 1.686

Total impostos diferits: 23.666 8.282

(milers d’euros) Deutors Creditors

Impost sobre Societats 30.424 -

I.V.A. 6.868 -

I.R.P.F. - 1.542

Seguretat Social creditora - 1.043

Taxes - 36.022

Altres 145 6.055

Total 37.437 44.662
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A l’exercici 2003, l’Oficina Nacional d’Inspecció 
va incoar actes a la Societat per un import 
total de 28 milions d’euros, que corresponen a 
la quota i als interessos de demora associats. 
Aquestes actes corresponen a la comprovació 
fiscal dels impostos següents: IVA i IRPF dels 
exercicis 1996 a 1998, i Impost sobre Socie-
tats dels exercicis 1995 a 1998. La Societat ha 
recorregut aquestes actes davant del Tribunal 
Econòmic Administratiu Central (TEAC) i han 
estat presentades les al·legacions correspo-
nents. S’ha rebut resolució desestimatòria 
només pel que fa a l’acta de l’IRPF, i s’ha 
presentat recurs contenciós administratiu 
davant de l’Audiència Nacional. Les liqui-
dacions estan en suspens, ja que s’han 
presentat els avals corresponents. 

A l’exercici 2004 la Societat ha rebut una 
sanció de l’Oficina Nacional d’Inspecció en 
relació amb les actes incoades descrites an-
teriorment per un import total de 12 milions 
d’euros. Agbar compta amb un dictamen 
realitzat per assessors fiscals externs en el 
qual es posa de manifest la improcedència 
de la sanció proposada i per aquesta raó 
no ha registrat cap provisió en els seus 
comptes per aquest concepte.

Així mateix, la Societat està essent objecte 
de comprovació fiscal per IVA i Impost sobre 
Societats dels exercicis 1999 a 2001. Addi-
cionalment, la Societat té oberts a inspecció 
els impostos següents: IVA i IRPF de l’exer-
cici 2002 al 2005, i Impost sobre Societats 
dels exercicis 2002 al 2004. No s’espera 
que, com a conseqüència de la inspecció en 
curs i dels anys oberts a inspecció, es posin 
de manifest impactes rellevants no conside-
rats en la formulació d’aquests comptes.

Amb data 6 de març de 2002, el Tribunal 
de Primera Instància de les Comunitats 
Europees va emetre dues sentències en 
què va qualificar l’aplicació de la deduc-
ció per activitats exportadores per les 
entitats siderúrgiques espanyoles com a 
ajuda d’estat a efectes del Tractat SECA. 
Aquestes sentències van ser confirmades 
pel Tribunal de Justícia de les Comunitats 
Europees el passat 15 de juliol de 2004. 
Com a conseqüència de les sentències ante-
riorment assenyalades, la Comissió Europea 

va sol·licitar al Govern d’Espanya la infor-
mació necessària per analitzar la deducció 
per activitats exportadores  i, si procedeix, 
instar el procediment declaratiu d’aquesta 
deducció com a ajuda d’estat per part del 
Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-
pees. Actualment la Comissió Europea no ha 
conclòs l’anàlisi indicada anteriorment.

Des de l’exercici 1993, la Societat ha apli-
cat, d’acord amb la normativa fiscal vigent 
a Espanya,  en la seva declaració d’Impost 
sobre Societats, deduccions per aquest 
concepte per import de 73 milions d’euros.  
Així mateix, a 31 de desembre de 2005, la 
Societat té acreditades fiscalment deduc-
cions per aquest concepte pendent d’aplicar 
per import de 22 milions d’euros.

En la situació actual no és possible deter-
minar de forma objectiva l’efecte final que 
per a l’entitat, podria, si s’escau, derivar-
se de la resolució final d’aquest assumpte. 
D’acord amb l’opinió dels assessors del 
Grup, es considera que no es derivaran 
passius addicionals als comptabilitzats ni 
altres efectes que puguin ser significatius 
en relació amb els comptes anuals adjunts 
i com a conseqüència no s’ha registrat cap 
provisió per aquest concepte. 

En els comptes anuals de l’exercici 1992 
es varen incloure els requisits d’informació 
comptable, aplicables a les fusions, es-
cissions, aportacions d’actius i canvis de 
valors, establerts per la Llei 29/1991, de 
16 de desembre, d’adequació de determi-
nats 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.  Així mateix, i 
considerant el que s’estableix a la Llei 43/
1995 de l’Impost sobre Societats, en els 
comptes anuals de l’exercici 1997 es varen 
incloure els requisits d’informació compta-
ble relatius a la dissolució sense liquidació 
d’Agbar Salud, S.A. i posterior incorporació 
de la totalitat d’actius i passius d’aquesta 
societat a Agbar.
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13. Compromisos adquirits i 
altres garanties

A. Garanties per concessions i 
finançaments
Agbar ha assumit compromisos de ga-
ranties relacionats amb els contractes de 
concessió dels serveis d’aigua potable i 
sanejament operats a diferents països, i 
amb alguns finançaments rebuts per les 
concessionàries.  En aquest sentit, el detall 
d’aquestes garanties és el següent:

Argentina (Nota 19)
Les garanties davant de les institucions fi-
nanceres (Corporación Financiera Interna-
cional, Banco Interamericano de Desarrollo 
i Banco Europeo de Inversiones), derivades 
de les operacions de finançament, sumen 
fins a un import màxim de 104,4 milions 
de dòlars nord-americans (88,5 milions 
d’euros), dels quals 94 milions de dòlars 
nord-americans corresponen a Aguas Ar-
gentinas, S.A., 4,4 milions de dòlars nord-
americans a Aguas Provinciales de Santa 
Fe, S.A., i 6 milions de dòlars nord-ameri-
cans a Aguas Cordobesas, S.A.  

La garantia de compliment del contracte de 
concessió d’Aguas Argentinas és de 42,4 
milions de pesos argentins (12,1 milions 
d’euros).

Altres països
Es manté la garantia en relació amb el 
finançament d’Applus Inc. (Estats Units), 
davant de Société Generale fins a un import 
de 60 milions de dòlars nord-americans (51 
milions d’euros). 

Addicionalment, en relació amb les co-
bertures del risc de canvi sobre la cartera 
d’accions als Estats Units d’Applus Servi-
cios Tecnológicos, S.L., Agbar manté una 
garantia davant de Morgan Stanley per 19 
milions de dòlars nord-americans (16 mi-
lions d’euros). 

Agbar manté una contragarantia a favor 
d’International Fidelity Insurance Company, 
per import de 5 milions de dòlars (4,2 mi-
lions d’euros), que té el suport alhora de la 
garantia alliberada per aquesta companyia 
per al compliment del contracte de conces-
sió d’Applus Technologies Inc. als Estats 
Units.  Igualment, Agbar manté garanties a 

favor de Zuric North America per import de 
6,2 milions de dòlars (5,3 milions d’euros), 
corresponents a garanties de compliment 
atorgades sobre contractes d’Applus Tech-
nologies.  

Així mateix, Agbar manté la garantia 
presentada davant de Santander Central 
Hispano per import de 50 milions de pe-
sos mexicans (4 milions d’euros) en relació 
amb el finançament d’Interagbar de Méxi-
co, S.A. de C.V.
En relació amb el finançament de la filial 
Aguas de la Costa, S.A. (Uruguai), Agbar va 
assumir el compromís de garantia davant 
del Banco Exterior de América, S.A., per 
import d’1,2 milions de dòlars nord-ame-
ricans (1 milió d’euros).

B. Emissió Euro Medium Term Notes

Les emissions de bons sota el programa 
Euro Medium Term Notes són realitza-
des per Agbar International B.V., que és 
una filial al 100% d’Agbar, les emissions i 
instruments derivats associats dels quals 
compten amb la garantia solidària i irrevo-
cable d’Agbar, segons s’indica en el fullet 
informatiu del programa.

Durant l’exercici 2005, Agbar International, 
B.V. no ha efectuat noves emissions i ha 
amortitzat les emissions de 10, 25, 30 i 
50 milions de dòlars realitzades a l’exercici 
2000, coincidint amb el seu venciment.

Es mantenen en vigor les següents emis-
sions i instruments derivats associats a 
aquestes: 

a.Una emissió d’obligacions per import de 
500 milions d’euros, amb un cupó fix del 
6% i venciment el novembre de 2009. 
La filial té contractades amb diverses en-
titats financeres operacions de permuta 
financera (swap) per un import total de 
371 milions d’euros i idèntics venciment i 
dates de pagament que els títols emesos. 
Aquestes cobertures li permeten rebre un 
tipus fix igual al de l’emissió a canvi del 
pagament d’un tipus variable referenciat 
a l’Euríbor a sis mesos, cobrint d’aquesta 
manera el diferencial entre l’interès de 
l’emissió i la rendibilitat que percep de 
les societats del Grup Agbar a les quals 
ha realitzat préstecs. 
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b.Una emissió d’obligacions per import de 
25 milions de dòlars, amb cupó referen-
ciat al Líbor a 3 mesos més un diferen-
cial i venciment a l’agost de 2006. Agbar 
International B.V. té contractat un swap, 
lligat a aquesta operació, mitjançant el 
qual transforma el deute en dòlars a 
deute en euros, i ha fixat des del mo-
ment de la seva contractació i fins al seu 
venciment el seu contravalor en 28.458 
milers d’euros.

c.Una emissió d’obligacions per import de 
3.000 milions de iens japonesos, amb 
un cupó fix del 0,5675% i venciment 
l’exercici 2007. Agbar International B.V. 
té contractat un swap, lligat a aquesta 
operació, mitjançant el qual transforma el 
deute en iens a deute en euros, i ha fixat 
des del moment de la seva contractació 
i fins al seu venciment el seu contravalor 
en 23.943 milers d’euros.

C. Operacions de cobertura sobre 
tipus d’interès i tipus de canvi

Agbar té operacions de cobertura per 
302.154 milions de pesos xilens (aproxi-
madament 498 milions d’euros) per co-
brir el risc de canvi sobre la seva cartera 
d’inversió a Xile. Així mateix, Agbar ha 
fixat el tipus d’interès a pagar en pes xilè 
per a un import total de 83.510 milions de 
pesos xilens. 

Per assegurar el tipus de canvi euro-dòlar 
de les seves provisions per garanties ator-
gades a favor de societats argentines, al 
tancament de l’exercici la Societat disposa 
de compres a termini de dòlars per un im-
port de 77,5 milions de dòlars i d’opcions 
de compra de dòlars per un import de 25 
milions de dòlars.

D. Altres compromisos

Torre Agbar
El propietari de l’edifici denominat “To-
rre Agbar”, ubicat a l’avinguda Diagonal 
de Barcelona, números 197 a 211, és la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la 
Caixa”, qui al seu torn manté un contracte 
d’arrendament financer amb Layetana In-
muebles, S.L. (Societat Unipersonal). Amb 
data 25 de novembre de 2004, la Societat 
va subscriure un contracte de subarren-

dament amb Layetana Inmuebles, S.L. 
(Societat Unipersonal) sobre aquest edifi-
ci que és efectiu des del 15 de novembre 
de  2004. 

El contracte de subarrendament es va 
signar per un període mínim de deu anys, 
renovable  per dos períodes addicionals 
de deu anys cadascun d’ells, amb caràcter  
potestatiu per part de la Societat i amb 
caràcter obligatori per a Layetana Inmue-
bles, S.L. (Societat Unipersonal).  Si vençut 
el termini inicial de deu anys, la Societat 
no prorrogués el contracte de subarrenda-
ment com a mínim durant deu anys més, 
la Societat hauria d’indemnitzar Layetana 
Inmuebles, S.L. (Societat Unipersonal) 
amb una quantitat equivalent a un any 
de la renda que estigués vigent en aquell 
moment. Finalitzades, si s’escau, les dues 
pròrrogues previstes, les parts podran 
prorrogar automàticament el contracte 
per nous períodes de deu anys, sempre 
que no hi hagi denúncia prèvia d’alguna de 
les parts amb una antelació mínima d’un 
any a la data dels successius venciments. 
El contracte de subarrendament autoritza 
expressament la Societat a realitzar alhora 
subarrendaments a favor de tercers.

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

A mitjans de l’exercici 2005, la Societat 
ha procedit a l’ocupació de l’esmentat 
edifici.

Els Administradors de la Societat han con-
clòs que no es compleixen les condicions 
perquè el contracte de lloguer de la “Torre 
Agbar” pugui ser considerat com a arren-
dament financer, per la qual cosa ha estat 
considerat comptablement com a arren-
dament operatiu. La taxació del valor de 
mercat de l’edifici, encarregada per la So-
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cietat, ha permès verificar que el valor de 
les opcions de compra i venda de la “Torre 
Agbar” no difereixen significativament del 
seu valor de mercat.

EMTE, S.A.
Entre l’exercici 2003 i l’exercici 2004, la So-
cietat va formalitzar l’entrada en el capital 
social d’EMTE, S.A. amb una participació 
total del 50%. El preu final de l’últim 15% 
adquirit fins a completar el 50% actual està 
subjecte a l’evolució real dels resultats dels 
exercicis 2004 i 2005 del Grup EMTE.

Basant-se en els estats financers del grup 
EMTE disponibles a aquesta data, els Admi-
nistradors de la Societat estimen que el po-
tencial ajust de preu no resultarà significatiu 
a l’efecte de la valoració de la inversió en el 
grup EMTE en els estats financers adjunts.

ACSA – Agbar Construcción, S.A.
Amb data 10 de novembre de 2005, Agbar 
va formalitzar la venda a Finycar, S.L. 
(Grup Sorigué), d’un 60% d’Acsa-Agbar 
Construcción, S.A. per import de 34.607 
milers d’euros. Addicionalment, Finycar, S.L. 
i Agbar s’han concedit mútuament opcions de 
compra i de venda sobre el 40% restant de les 
accions d’ACSA: la primera opció pel 20,5% 
per un import base de 10.845 milers d’euros a 
executar a partir del 10 de novembre de 2007 
i la segona opció pel 19,5% per un import 
base de 10.316 milers d’euros a executar 
a partir del 10 de novembre de 2009. El 
preu d’ambdues opcions s’incrementarà 
pels resultats generats i no distribuïts via 
dividends fins a la seva data d’exercici. El 
període límit per a l’exercici de les opcions 
és el 10 de novembre de 2010.

Compromisos amb el personal
Durant l’exercici 2002 Agbar va procedir a 
l’externalització dels compromisos per pen-
sions amb el seu personal (Nota 4f). Aquesta 
externalització va suposar, d’una banda, el 
rescat de les pòlisses d’assegurança que la 
Societat mantenia històricament per cobrir 
part de les obligacions mantingudes amb 
determinats col·lectius de la Societat, per un 
import de 147.362 milers d’euros i, d’altra 
banda, l’aportació de 199.790 milers d’euros 
a un pla de pensions acollit a la Llei 8/1987, 
com també una pòlissa d’assegurança si les 
aportacions al Pla excedien els límits legals 
permesos. Així mateix, per completar el 
finançament de la resta de compromisos 

de prestació definida, es formalitzaren les 
corresponents pòlisses d’assegurança.

Els càlculs actuarials efectuats per tercers 
independents per a cadascun dels riscos 
coberts es basen en les hipòtesis actuarials 
següents: una taxa de creixement de l’IPC 
i de les bases de cotització a la Seguretat 
Social del 2%, una taxa de creixement de 
la pensió màxima de la Seguretat Social 
i dels salaris del 2,5%, una taxa nominal 
d’actualització del 5%, unes taules de super-
vivència PERMF 2000 combinada amb ITOM 
77 per al període actiu i PERFM 2000 per al 
període passiu.
A 31 de desembre de 2005,  els compro-
misos per pensions amb el personal segons 
els últims càlculs actuarials són de 212.033 
milers d’euros. El valor actual de les obli-
gacions inclou una part dels compromisos 
adquirits amb els membres del Consell 
d’Administració de la Societat. En aquesta 
data hi ha instruments de previsió formali-
tzats amb entitats financeres externes que 
cobreixen adequadament les obligacions i 
compromisos per pensions amb el personal 
de la Societat.

14. Ingressos i despeses

A. Ingressos d’explotació

La distribució de l’import net de la xifra de 
negocis de l’exercici 2005 és la següent:

L’apartat “Treballs efectuats per l’Empresa 
per a l’immobilitzat” de l’exercici 2005 co-
rrespon als conceptes següents:

(milers d’euros)

Treballs d’altres empreses 35.599

Consum de materials 5.585

Despeses de personal 2.738

Altres 27.861

Total 71.783

(milers d’euros)

Venda d’aigua 202.953

Ingressos per treballs i drets de presa 11.492
Vendes de subproductes i residus 2

Prestacions de serveis 15.871

Total 230.318
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B.  Despeses de personal

Les despeses de personal a 31 de desem-
bre de 2005 es componen dels conceptes 
següents:

Dins l’epígraf d’aportacions al fons de pen-
sions s’inclouen tant les aportacions al pla 
de pensions, com les primes de les pòlisses 
d’assegurança (Notes 4f i 13d).

El nombre de persones empleades a 31 de 
desembre de 2005 distribuït per categories 
ha estat el següent:

La plantilla mitjana ha estat de 1.038 perso-
nes durant l’exercici 2005.

C. Altres despeses d’explotació

Els honoraris relatius a serveis d’auditoria de 
comptes de la Societat per a l’exercici 2005 
són de 289 milers d’euros.  Així mateix, els 
honoraris corresponents a altres serveis 
facturats per l’auditor o per altres societats 
vinculades a aquest en aquest exercici han 
estat de 49 milers d’euros. 

D. Resultats extraordinaris

El detall dels resultats extraordinaris per a 
l’exercici 2005 és el següent:

E. Transaccions amb empreses del 
Grup i associades

Les transaccions efectuades per la Societat, 
durant l’exercici 2005, amb empreses del 
Grup i amb empreses associades han estat 
les següents:

(milers d’euros)

Sous i salaris 43.998

Indemnitzacions 60

Seguretat Social a càrrec de l’Empresa 11.275

Pensions i jubilacions 31

Aportació fons de pensions 15.020

Altres despeses socials 1.370

Total 71.754

Nombre d’empleats

Personal titulat 209

Càrrecs intermedis i encarregats 296

Oficials 356

Ajudants i auxiliars 147

Total 1.008

(milers d’euros) Ingressos Despeses Net

Venda Adeslas 
(Nota 7a) 51.106 - 51.106

Venda antiga 
seu social 
(Nota 6)

25.200 - 25.200

Venda Acsa 
(Nota 7a) 24.603 - 24.603

Venda AGM 
Contacta 
(Nota 7a)

15.000 (20.226) (5.226)

Aportació 
Fundació Agbar - (5.892) (5.892)

Venda Aguas 
Guariroba 
(Nota 7a)

3.700 (11.227) (7.527)

Dotació aspectes 
contingents 
(Nota 9)

- (20.000) (20.000)

Reversió cartera 
/ Diferències 
canvi Agbar Xile

39.277 (39.277) -

Altres 24.187 (34.438) (10.251)

Resultats 
extraordinaris  183.073 (131.060) 52.013

 (milers d’euros)

Ingressos i 
gastos

Empreses 
de Grup

Empreses 
associades Total

Vendes 6.383 1.484 7.867

Aprovisionaments (26.913) - (26.913)

Serveis prestats 3.726 14 3.740

Serveis rebuts (38.504) (545) (39.049)

Interessos percebuts 4.859 1.830 6.689

Interessos pagats (15.845) - (15.845)

Dividends rebuts 64.469 1.636 66.105
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15. Retribucions i compromisos amb els membres del Consell 
d’Administració

L’import dels sous meritats a l’exercici 2005 pels membres del Consell d’Administració de la 
Societat ha sumat 245 milers d’euros. Les dietes i atencions estatutàries meritades pels mem-
bres d’aquest Consell d’Administració a l’exercici 2005 han sumat 607 i 1.861 milers d’euros, 
respectivament. En tots els casos, les retribucions es refereixen a les funcions dels membres 
del Consell d’Administració de la Societat, tant per l’exercici del càrrec en aquesta Societat 
com en les diferents societats del Grup i associades. 

Les obligacions meritades en matèria de compromís de pensions amb els membres del Con-
sell d’Administració de la Societat a 31 de desembre de 2005, que estan cobertes a través de 
pòlisses contractades per a aquesta finalitat, sumen 4.571 milers d’euros. Durant l’exercici 
2005, la Societat ha aportat a aquestes pòlisses 1.245 milers d’euros en concepte de cobertura 
del compromís de pensions.

16. Informació conforme a l’article 114 de la Llei de Mercat de 
Valors introduït per la Llei 26/2003, de 17 de juliol

A l’exercici 2005 no s’han realitzat operacions alienes al tràfic ordinari ni fora de les condicions 
normals de mercat, entre els Administradors i les Societats del grup AGBAR.

17. Informació conforme a l’article 127 ter.4 de la Llei de Societats 
Anònimes, introduït per la Llei 26/2003, de 17 de juliol

Durant l’exercici 2005, els Consellers Sr. Jorge Mercader Miró, el Sr. Philippe Brongniart, el Sr. Enri-
que Corominas Vila, el Sr. Miguel Noguer Planas, i el Sr. Manuel Raventós i Negra no han participat 
en el capital ni han exercit càrrecs o funcions en societats amb el mateix, anàleg o complementari 
gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social d’Agbar, ni han realitzat per compte propi o 
aliè aquest gènere d’activitat, qui en aquest sentit negatiu han informat a la Societat. 

Sí que han informat en sentit positiu els Consellers que tot seguit s’esmenten, amb el detall per-
tinent comunicat a la Societat:

Nom o denominació social del 
Conseller Societat Càrrec Participació

Sr. Ricardo Fornesa Ribó Caifor, S.A. President 0,000%

Sr. Gérard Mestrallet Suez, S.A.
Suez Environnement 

President – Director General
President 

0,002%
0,000%

Sr. Jean-Louis Chaussade

Suez Environnement 
Degrémont

Lyonnaise des Eaux France
Société des Eaux de Marseille 

Director General
President 
Conseller
Conseller

0,000%
0,000%
0,000% 
0,000%

Sr. Feliciano Fuster Jaume
Fomento de Construcciones y 

Contratas, S.A.
Endesa, S.A.

-------
-------

0,003%
0,000%

Sr. Bernard Guirkinger

Lyonnaise des Eaux France
Ondeo Industrial Solutions 

Degrémont 
Sté des Eaux de Marseille

Sté des Eaux du Nord
LYDEC

President-Director General 
Presidente
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller

0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

Sr. Jean-Pierre Hansen
Suez, S.A.

Acea, S.P.A.
Suez Environnement

“Chief Operating Officer”
Conseller
Conseller

0,000%
0,000%
0,000%

Sr. Joan Rosell Lastortras
Endesa, S.A.

Airat, S.A.
Master S.A. de Ingeniería

Conseller
-------
-------

0,000%
20,000% (indirecta)
5,000% (indirecta)

Sr. Juan Antonio Samaranch Torelló Caifor, S.A. Conseller 0,000%
Nueva Compañía de 
Inversiones, S.A. (persona 
física representant 
Sr. Juan Abelló Gallo) 

Sacyr Vallehermoso, S.A. Vicepresident 2º. 9,832% (indirecta)
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Durant l’exercici 2005 els Consellers abans 
referits Srs. Ricardo Fornesa Ribó, Sr. Gérard 
Mestrallet, Sr. Jean-Louis Chaussade, Sr. Ber-
nard Guirkinger, Sr. Feliciano Fuster Jaume, 
Sr. Jean-Pierre Hansen, Sr. Juan Rosell Las-
tortras, Sr. Juan Antonio Samaranch Torelló i 
Nueva Compañía de Inversiones, S.A. no han 
realitzat, per compte propi o aliè, el mateix, 
anàleg o complementari gènere d’activitat al 
que constitueix l’objecte social de la Socie-
tat.

18. Informació sobre medi 
ambient

A 31 de desembre de 2005, la Societat té 
diversos elements en el seu immobilitzat, la 
finalitat dels qual és ajudar a la minimització 
de l’impacte mediambiental i la protecció i mi-
llora del medi ambient.  El detall dels elements 
individualitzats més rellevants és el següent:

Així mateix durant l’exercici 2005, la Societat 
ha produït diverses despeses amb l’objectiu 
de protegir i millorar aquest àmbit.  Les 
despeses corresponents a les activitats re-
currents de manteniment i altres despeses 
sumen un total de 1.303 milers d’euros.  A 
més, la Societat ha realitzat aportacions en 
l’exercici 2005 per un import total de 5.892 
milers d’euros a la Fundació Agbar.  Aquesta 
fundació dedica una part significativa del seu 
pressupost anual a projectes relacionats amb 
la protecció i millora del medi ambient.

A 31 de desembre de 2005, la Societat no té 
registrada cap provisió per possibles riscos 
mediambientals, ja que estima que no hi 
ha contingències significatives relacionades 
amb possibles litigis, indemnitzacions o al-
tres conceptes.  A més, la Societat disposa 
de pòlisses d’assegurances, com també de 
plans de seguretat que permeten assegurar 
raonablement la cobertura de qualsevol pos-
sible contingència que es pugui derivar de la 
seva actuació mediambiental.

19. Situació de les inversions 
a l’Argentina

Atesa la seva implantació en l’àmbit inter-
nacional, Agbar continua veient-se afectat, 
igual que altres societats, pels efectes de-
rivats de la situació econòmica que pateix 
l’Argentina a través de les diferents societats 
participades que operen en aquest país.  

Canvis legislatius i reclamacions 
interposades

La derogació de la llei de Convertibilitat, Llei 
25.561, de 6 de gener de 2002, va suposar 
l’eliminació dels mecanismes d’indexació 
de tarifes de serveis públics i va implan-
tar una obligació de renegociació, cas per 
cas, d’aquest tipus de contractes, tenint en 
compte la problemàtica econòmica i social, 
la preservació de la qualitat dels serveis 
públics i els interessos economicofinancers 
de les empreses prestatàries.

Particularment, en el contracte de concessió 
d’Aguas Argentinas, es garantia una remu-
neració justa dels capitals compromesos 
expressats en dòlars, i es reconeixia al 
concessionari el dret a una indemnització 
en cas de rescat del contracte, fundada en 
el valor net comptable dels actius, incre-
mentada pel dany emergent de la rescissió, 
com també pel lucre cessant contractual 
en cas de ser per falta imputable al con-
cedent, o disminuïda per les garanties de 
bona execució en cas de falta imputable al 
concessionari.

En exercicis anteriors Agbar, seguint un 
criteri de prudència, va dotar provisions 
per tal de sanejar totalment el valor de 
l’actiu de les participacions a l’Argentina i 
addicionalment cobrir l’import total màxim 
de les obligacions que contractualment li 
poguessin ser exigides. 

Durant l’exercici 2003, Agbar i els socis 
europeus en les concessions van interposar 
tres reclamacions contra l’Estat Argentí per 
desprotecció de les inversions en les socie-
tats Aguas Argentinas, S.A., Aguas Provin-
ciales de Santa Fe, S.A. i Aguas Cordobe-
sas, S.A. davant del Centre Internacional 
d’Arbitratge de Disputes sobre Inversions 
(CIADI). Durant els exercici 2005 i 2004 les 
actuacions processals han estat les pròpies 

(milers d’euros)

Planta tractament fangs ETAP St. 
Joan Despí 4.317

Pla millora rendiment xarxa 8.572

Altres actius mediambientals 1.199

Total 14.088
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del procediment CIADI, és a dir, fixació del 
calendari d’actuacions amb el Tribunal i in-
terposició dels escrits d’al·legacions sobre 
qüestions de forma i fons.

Renegociació del deute

Amb data 17 de juliol de 2004, es va signar 
un acord multilateral de renegociació parcial 
del deute d’Aguas Argentinas entre aquesta 
societat, els seus accionistes i garants i les 
entitats financeres creditores. Mitjançant 
aquest acord, Agbar, que garanteix part 
d’aquest deute, va reduir significativament 
la seva exposició a causa de la quitació 
obtinguda sobre el deute nominal, per la 
cancel·lació addicional de garanties acorda-
da amb les entitats financeres sense des-
emborsament per part d’Agbar i, addicional-
ment, per la materialització de diferències 
positives de canvi en la cancel·lació dels es-
mentats compromisos. L’efecte en resultats 
registrat com a conseqüència de tot el que 
s’ha esmentat anteriorment va sumar 71 
milions d’euros que, nets de l’efecte fiscal 
associat, van sumar 45 milions d’euros, dels 
quals 6 milions d’euros es derivaven de la 
cancel·lació de compromisos pel pagament 
parcial de deute, 23 milions d’euros van 
correspondre a cancel·lació de garanties 
sense desemborsament d’efectiu i 16 mi-
lions d’euros van correspondre a diferències 
positives de canvi.

Per evitar que aquest nivell de risc total 
màxim es vegi afectat a futur per la fluc-
tuació dels tipus de canvi de les monedes 
en què s’hagin denominats els compro-
misos i les garanties, Agbar ha procedit, 
des de l’exercici 2004, a la contractació 
d’instruments derivats de cobertura de ti-
pus de canvi sobre l’import total d’aquests 
compromisos i garanties restants a 31 de 
desembre de 2004 i 2005.

Durant el mes de març de 2005, s’ha arri-
bat a un acord amb els bancs multilaterals 
creditors de la societat participada Aguas 
Provinciales de Santa Fe, S.A. pel qual es 
reestructura el deute amb aquests, i resta 
reduït a un 40% del deute existent a 31 de 
desembre de 2004, després del pagament 
del 60% d’aquest per part dels accionistes 
d’Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. Del 

40% de deute romanent, un 20% queda 
ajornat a cinc anys, amb garantia dels ac-
cionistes, i l’altre 20% esdevé contingent 
i únicament pagador sota determinades 
circumstàncies, entre les quals es troba la 
millora ostensible de les operacions i re-
sultats d’Aguas Provinciales de Santa Fe, 
S.A., la recepció d’una indemnització com 
a conseqüència de la demanda interposa-
da davant del CIADI, o la finalització de la 
concessió.

Provisió romanent

Basant-se en el que s’ha indicat anterior-
ment, Agbar manté, a 31 de desembre de 
2005, saldos a l’epígraf de “Provisions per 
a riscos i despeses” (Nota 9) per cobrir el 
risc màxim que les garanties atorgades 
poguessin arribar a ocasionar-li per import 
de 100,5 milions d’euros. L’efecte fiscal 
associat a les provisions es troba registrat 
a l’epígraf d’“Administracions Públiques a 
llarg termini” de l’actiu del balanç de si-
tuació adjunt per import de 35,2 milions 
d’euros. Addicionalment, a l’exercici 2005, 
la Societat ha assignat 7,8 milions d’euros 
de la provisió per risc màxim a “crèdits a 
empreses associades” corresponents als 
préstecs atorgats a aquestes filials en con-
nexió amb els processos de reestructuració 
del deute. El total dels esmentats crèdits és 
a 31 de desembre de 2005 de 25 milions 
d’euros, i es troben, com s’ha indicat, to-
talment provisionats.

Estat actual de les concessions

Durant l’exercici 2005, Agbar ha iniciat el 
procés administratiu i legal necessari per 
procedir a la liquidació de la societat Aguas 
Provinciales de Santa Fe, S.A., i per tant, 
per a l’extinció dels compromisos romanents 
relacionats amb les garanties lliurades als 
creditors d’aquesta societat.

En relació amb Aguas Cordobesas, S.A., el 
desembre de 2005, es va assolir un acord 
marc amb l’entitat concedent per recom-
pondre l’equilibri economicofinancer de la 
concessió que incloïa, entre altres, un aug-
ment progressiu, aplicable durant l’exercici 
2006, de les tarifes del servei. 
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20.  Fets posteriors

Amb data 15 de febrer de 2006, Agbar i 
l’Administració d’Obres Sanitàries de l’Estat 
(OSE) van tancar un acord de compromís 
de compravenda de la participació d’Agbar 
en el 60% del capital d’Aguas de la Costa, 
S.A. (Uruguai). L’acord estableix que OSE 
pagarà un preu de 3,4 milions de dòlars 
(2,9 milions d’euros) per aquesta partici-
pació, i el preu estarà subjecte a determi-
nades condicions. 

El Consell d’Administració d’Agbar, en la 
seva reunió del 31 de gener de 2006, i a 
proposta de la Comissió de Nomenaments 
i Retribucions, ha acordat per unanimitat 
acceptar la renúncia als càrrecs de Presi-
dent i Conseller del Sr. Ricardo Fornesa 
Ribó. En aquesta mateixa reunió, es deci-
deix nomenar com a President del Consell 
d’Administració i President de la Comissió 
Executiva, el Sr. Jorge Mercader Miró, com 
a vicepresident segon i membre de la Co-
missió Executiva, el Sr. Manuel Raventós 
Negra, com també nomenar President 
d’Honor, el Sr. Ricardo Fornesa Ribó.

Durant el mes de març de l’exercici 2006, 
Agbar i la resta dels accionistes garants 
d’Aguas Argentinas han procedit a comprar 
els crèdits que aquesta Societat tenia amb 
les entitats multilaterals. L’adquisició, que 
ha suposat un desemborsament per a Agbar 
de 64 milions d’euros, s’ha realitzat amb un 
descompte del 27% sobre els imports en-
deutats. Després d’aquesta operació s’han 
extingit totes les garanties prestades per 
Agbar i la resta dels accionistes garants 
d’Aguas Argentinas davant de les entitats 
multilaterals. L’operació s’ha comptabilit-

zat a càrrec de les provisions dotades en 
exercicis anteriors i ha suposat el registre 
d’un resultat positiu de 15,8 milions d’euros 
abans d’impostos.

L’assemblea de la societat Aguas Argen-
tinas, S.A. havia resolt el passat 22 de 
setembre de 2005 sol·licitar la finalització 
del contracte per culpa del concedent, da-
vant de la impossibilitat de recompondre 
l’equilibri economicofinancer de la conces-
sió. Des d’aquest moment, i per limitació 
del Govern Argentí, es van establir nego-
ciacions amb diversos inversors per a la 
cessió de l’empresa, sense que cap d’elles 
culminés amb èxit. Amb data 21 de març 
de 2006, Aguas Argentinas, S.A. ha es-
tat notificada de la decisió del Govern de 
l’Argentina, establerta mitjançant un decret 
presidencial, de rescindir el contracte de 
concessió del servei d’aigua potable i sa-
nejament de la ciutat de Buenos Aires i de 
transferir-ne la gestió a una entitat pública 
de nova creació. 

La situació descrita no tindrà cap efecte 
negatiu sobre els estats financers de la 
Societat, ja que les provisions que figuren 
en el balanç van ser dotades en el seu mo-
ment considerant, entre d’altres, aquesta 
eventualitat.

Durant el mes de febrer de l’exercici 2006, 
el Govern Provincial de Córdoba (Argentina) 
ha ordenat la paralització de l’aplicació dels 
augments tarifaris establerts en els acords 
de renegociació contractual de desembre 
de 2005. La Societat ha entaulat noves 
negociacions amb l’autoritat concedent 
amb el propòsit d’assolir una solució sa-
tisfactòria.
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21. Quadre de finançament

El quadre de finançament dels exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2005 i 2004, 
en el qual es mostren els orígens i les aplicacions de recursos, pot resumir-se d’aquesta 
manera:

 (milers d’euros)

ORÍGENS 2005 2004

Recursos procedents de les 
operacions

14.987 52.894 

Aportacions d’accionistes 1.469 1.454 

Deutes a llarg termini

Emprèstits i altres passius 
anàlegs

6.589 16.267 

Deutes empreses del grup 78.200 -

Impostos anticipats 
traspassos/baixes

14.629 49.902 

Alienació d’immobilitzat

Immobilitzacions immaterials 12.375 -

Immobilitzacions materials 42.592 47.788 

Immobilitzacions financeres 167.604 86.111 

Altres creditors Ll/T 1.784 714 

Ingresos a distribuir 3.456 7.162 

Cancel·lació o traspàs a curt 
termini de crèdits a llarg 
termini

- 7.900 

Cancel·lació 
d’immobilitzacions financeres

136.185 -

TOTAL ORÍGENS 479.870 270.192 

Excés d’aplicacions sobre 
orígens
(Disminució del capital 
circulant)

- 331.753 

TOTAL 479.870 601.945 

 (milers d’euros)

APLICACIONS 2005 2004

Despeses d’establiment i de 
formalització deutes

34.524 64 

Adquisicions d’immobilitzat

Immobilitzacions immaterials 29.163 608 

Immobilitzacions materials 43.669 47.420 

Immobilitzacions financeres 8.583 200.998 

Reducció de capital i prima 
d’emissió

- 3.990 

Dividends 61.830 48.354 

Cancel·lació o traspàs a curt termini
de deute a llarg termini

Deutes amb entitats 
de crèdit 60.447 293.644 

Deutes a llarg termini

Desemborsaments pendents 
sobre accions 1.364 1.251 

Cancel·lació impostos 
diferits a llarg termini 5.959 5.529 

Traspàs a curt termini 
de provisions d’immobilitzat                    -                  87
financer

Ingressos a distribuir 3.528 -

Provisions per riscos i 
despeses

5.817 -

TOTAL APLICACIONS 254.884 601.945 

Excés d’orígens sobre 
aplicacions
(Augment del capital 
circulant)

224.986 -

TOTAL 479.870 601.945 
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La variació del capital circulant dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2005 i 2004 
es pot resumir tot seguit, en milers d’euros:

La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la 
següent, en milers d’euros:

2005 2004

Augment Disminució Augment Disminució

Existències 323 - - 1.639

Deutors 67.671 - - 18.817

Creditors 29.392 - - 135.405

Inversions financeres temporals 123.381 - - 173.004

Tresoreria 4.219 - - 2.888

Total 224.986 - - 331.753

Variació neta del Capital Circulant 224.986 - - 331.753

2005 2004

Resultat comptable 113.559 169.682

Més:
 Dotació a pensions i altres provisions 38.121 16.684

 Amortitzacions 36.765 36.163

 Pèrdues per alienació d’immobilitzacions

 immaterials, materials i financeres 34.213 4.366

 Amortització despeses a distribuir en diversos exercicis 593 122

 Dotació al fons de reversió financer 153 153

Menys:
 Beneficis en l’alienació de l’immobilitzat

 material i financer (101.322) (82.555)

 Variació de les provisions per a immobilitzacions

 inmaterials, materials i financeres (47.115) (7.222)

 Reversió provisions per a riscos i despeses (28.753) (75.353)

 Impostos anticipats registrats (28.056) (6.359)

 Ingressos a distribuir en diversos exercicis (3.171) (2.787)

Recursos procedents de / (aplicats en)  les operacions 14.987 52.894
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1. Anàlisi de resultats

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici 
2005 és de 230.318 milers d’euros, la qual 
cosa significa un decrement del 0,17% res-
pecte a l’exercici 2004. El volum d’aigua 
consumida durant l’any 2005 ha assolit els 
186,5 Hm3, la qual cosa suposa un descens 
del 3,74% respecte al volum consumit el 
2004 que va ser de 193,74 Hm3.

El resultat ordinari de la Societat és de 44.661 
milers d’euros davant dels 60.883 milers d’eu-
ros del mateix període de l’exercici anterior. 
Aquest descens és produït tant pel menor re-
sultat d’explotació per increment dels costos 
d’explotació, com també per l’augment dels 
costos financers associats als instruments de 
cobertura. 

D’altra banda, els resultats extraordinaris 
de l’exercici són de 52.013 milers d’euros 
i recullen principalment les plusvàlues 
obtingudes per la venda del 10% de la 
Companyia d’Assegurances Adeslas, S.A a 
la Societat francesa Médéric (51.106 milers 
d’euros), la venda del 60% de la Societat 
Agbar Construcciones, S.A. a la societat 
Finycar, S.L., grup Sorigué (24.603 milers 
d’euros), i els beneficis procedents de 
l’immobilitzat material per vendes d’immobles 
(25.602 milers d’euros).

L’Impost sobre Societats és de 16.885 milers 
d’euros d’ingrés fiscal, una vegada compta-
bilitzades les deduccions sobre la quota per 
valor de 28.880 milers d’euros generades en 
aquest exercici.

En conseqüència, el resultat net de l’exercici 
assoleix els 113.559 milers d’euros.

2. Inversions

A l’exercici 2005 el volum d’inversions rea-
litzades per la Societat és de 80.779 milers 
d’euros, dels quals 29.163 milers d’euros co-

Informe de gestió
corresponent a 
l’exercici anual 
acabat el 31 de 
desembre de 2005 
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rresponen a inversions en immobilitzat imma-
terial, 43.670 milers d’euros a immobilitzat 
material i 7.946 milers d’euros a immobilitzat 
financer. 

El volum d’inversions previst per a l’exercici 
2006 és de l’ordre de 54.974 milers d’euros 
i inclou totes les inversions materials desti-
nades a infraestructures i equips per al sub-
ministrament d’aigua.

3. Anàlisi d’evolució dels 
negocis

Amb data 9 de setembre de 2004, la Societat 
va subscriure un acord marc amb l’entitat Me-
tropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus (d’ara endavant, EMSHTR) per als 
següents 4 anys referit al subministrament 
d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
L’objectiu estratègic d’aquest acord és pro-
moure i assegurar als ciutadans una gestió 
del servei basada en criteris de qualitat, sos-
tenibilitat i màxim respecte mediambiental. La 
primera conseqüència d’aquest acord ha estat 
la nova orientació de la política d’inversions, 
en què s’han promogut projectes de recupe-
ració de recursos hídrics en l’àmbit metro-
polità i s’han desenvolupat solucions netes 
en aquells processos que tenen impacte en 
el medi ambient, a més d’altres projectes 
de millora i ampliació d’infraestructures i 
d’increment de l’eficiència. En aquest sentit, 
la Societat té compromesos per a l’exercici 
2006 amb l’EMSHTR la realització d’inversions 
per un import de 37.395 milers d’euros. Així 
mateix, l’esmentat acord pretén garantir un 
elevat nivell de servei. Per aquest motiu, 
es defineixen uns indicadors de gestió per 
determinar el nivell efectiu del servei i im-
pulsar la millora contínua en determinades 
àrees d’activitat (qualitat de l’aigua, gestió 
mediambiental, gestió del servei i atenció al 
client). L’increment tarifari mitjà autoritzat, a 
l’empara de l’anterior conveni, per a l’exercici 
2005 va ser del 3,7%. Per al proper exercici 
2006 aquest increment és del 3,11%.

En el mes de novembre s’ha posat a la venda 
mitjançant una oferta pública d’accions un 
43,4% del capital social de la societat xilena 
Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. (IAM), 
participada indirectament per Sociedad Ge-
neral de Aguas de Barcelona en un 80,1% i 
tenidora del 51,2% de les accions d’Aguas 

Andinas. En el procés s’ha col·locat un 10% 
de les accions de IAM en el mercat xilè i un 
33,4% en el mercat internacional. D’aquests 
percentatges, un 23,5% correspon a la So-
cietat que manté una participació indirecta 
del 56,6% a IAM.

A més, la Societat va formalitzar en el mes 
de novembre la transmissió de la totalitat 
de les accions de la societat brasilera Aguas 
Guariroba, S.A. a un consorci brasiler.

Respecte a la situació a l’Argentina cal di-
ferenciar cadascuna de les concessions que 
la Societat manté en el país. A Aguas Cor-
dobesas s’ha arribat a un acord satisfactori 
que dóna viabilitat a la companyia i a la 
concessió, a Aguas Provinciales de Santa Fe 
s’ha abandonat la concessió i s’ha procedit 
a la dissolució de la societat, i finalment a 
Aguas Argentinas atesa la impossibilitat de 
continuar amb la concessió es va intimar el 
Govern a la seva recuperació, negociant la 
seva cessió. Les provisions romanents a 31 de 
desembre de 2005, que són a la Societat de 
100,5 milions d’euros, continuen donant co-
bertura a totes les responsabilitats contretes 
per garanties de qualsevol classe atorgades 
als negocis a l’Argentina.

El 30 de juny de 2005 la societat Districlima, 
S.A. va augmentar el seu capital en 2.995 
milers d’euros, amb una prima addicional de 
1.009 milers d’euros, i Agbar va assumir el 
19,2% de l’ampliació mitjançant l’aportació 
de 769 milers d’euros.
La societat francesa Médéric ha exercit, en 
aplicació del contracte signat amb Agbar 
a l’exercici 2002, la tercera i última opció 
de compra sobre el 10% de la Companyia 
d’Assegurances Adeslas, S.A. El preu de 
venda ha sumat 59.850 milers d’euros, i 
s’ha generat una plusvàlua bruta de 51.106 
milers d’euros.

El 10 de novembre de 2005 la Societat i Finy-
car, S.L., del Grup Sorigué, van formalitzar un 
acord pel qual Finycar, S.L. adquiria un 60% 
del capital social d’Acsa, Agbar Construcción, 
S.A., amb una opció del restant 40% en dos 
trams a partir del segon i quart aniversari de 
la data de formalització de la compravenda 
del 60% inicial. El preu que es va establir pel 
total de les accions va ser de 50.700 milers 
d’euros. En la mateixa operació la Societat ha 
adquirit per 2.687 milers d’euros una opció 
de compra sobre les accions que Acsa, Agbar 
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Construcción S.A. manté en la societat Canal 
Segarra Garrigues S.A.

En el mes de desembre del 2005 es va pro-
cedir a la venda de la societat AGM Contacta 
S.L. per un valor de 7.000 milers d’euros al 
Grup Konecta.

Els recursos propis de la Societat a 31 de 
desembre de 2005 són d’1.097.630 milers 
d’euros i suposen un grau de cobertura de 
l’immobilitzat net del 73,26%
.
El percentatge d’endeutament net sobre el 
total passiu se situa en el 26,11%. Això per-
met disposar de suficient marge per recórrer 
a l’endeutament com a font de finançament 
d’inversions futures.

4. Principals riscos i 
incerteses

La Societat desenvolupa la seva activitat 
amb presència tant nacional com interna-
cional. En aquest context, la Societat està 
subjecta a diferents factors crítics que com-
prenen tant el desenvolupament sostenible 
del  negoci, com el marc regulatori pel qual 
es regeix aquest i l’entorn socioeconòmic 
del país on es desenvolupa. 

Aquests factors crítics associats al negoci, 
sota el prisma de la seva absència de certe-
sa, són considerats en el seu doble vessant 
de generadors de riscos (a evitar, reduir, 
compartir o acceptar) i d’oportunitats. 

Tot seguit es detallen els principals riscos 
als quals s’enfronta la Societat: 

∙ Riscos de l’entorn: evolució econòmica 
(creixement i desacceleració), regulato-
ris i legals (normativa específica, laboral, 
fiscal, de protecció de dades), risc país 
(polític i de sobirania), accés als mercats 
financers, competència, negoci (negocis 
madurs i nous negocis) i innovació.

∙ Riscos de reputació corporativa: transparèn-
cia (grup cotitzat) i sostenibilitat (riscos me-
diambientals i de responsabilitat social).

∙ Riscos operatius i de processos: operacio-
nals (contractació, renovació, prestació de 
serveis i crèdit), tecnològics i de proces-
sament de la informació, capital humà, 
integritat i frau.

∙ Riscos financers: tipus de canvi, tipus 
d’interès, liquiditat i crèdit.

∙ Riscos d’informació per a la presa de de-
cisions: associats a informació operativa, 
financera i estratègica.

L’estructura de Direcció i Organització de 
la Societat ha estat concebuda per garantir 
l’existència dels dispositius de control neces-
saris per poder avaluar, controlar i mitigar 
els principals riscos.

El Consell d’Administració, tant de forma di-
recta com a través de les seves comissions 
delegades (Comissió Executiva i Comissió 
d’Auditoria i Control), exerceix funcions de 
supervisió, tant de l’evolució del negoci, com 
dels sistemes de control implantats. Tot això 
permet la correcta avaluació i el seguiment 
dels diferents riscos als quals s’enfronta la 
Societat.

5. Objectius i polítiques de 
gestió del risc financer

Els objectius principals de gestió del risc 
financer són assegurar la disponibilitat de 
fons per al compliment puntual dels compro-
misos financers i protegir el valor en euros 
dels fluxos econòmics i dels actius i passius 
de la Societat. 

Aquesta gestió es desenvolupa a partir de la 
identificació dels riscos, la determinació de 
la tolerància a cada risc, la cobertura dels 
riscos financers i el control de les operacions 
de cobertura establertes. Per aconseguir els 
objectius, la gestió dels riscos financers es 
basa a cobrir totes aquelles exposicions sig-
nificatives i no tolerables sempre que hi hagi 
instruments adequats i el cost de cobertura 
sigui raonable.
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6. Autocartera

En el marc de les concessions autoritzades 
per la Junta General d’Accionistes, la Societat 
va adquirir i immediatament va alienar durant 
l’exercici 2005, amb les preceptives comuni-
cacions a la CNMV, 596.220 accions pròpies, 
que coincideix amb el nombre d’opcions 
exercides per beneficiaris del Pla Maig 2001 
en aquest període.  El saldo en autocartera 
de la Societat resta a zero a 31 de desembre 
de 2005.

7. Medi ambient i recursos 
humans

En el marc del moviment cap a un desenvolu-
pament sostenible de la societat, Agbar tracta 
de donar exemple de màxima responsabilidad 
en totes les seves actuacions. El compromís 
en aquest sentit es concreta en la incorpora-
ció dels aspectes econòmics, mediambientals 
i socials en totes les activitats que la Societat 
desenvolupa.

La Societat ha materialitzat els principis de 
comportament de l’organització, i del conjunt 
dels seus professionals, en un  codi ètic i de 
conducta dels seus professionals. S’hi recu-
llen els valors que identifiquen l’organització 
i s’estableixen uns preceptes sota els quals 
s’espera que se cenyeixi el seu equip humà, 
que s’integren en la presa de decisions, en 
les estratègies, en els processos i en les ac-
tuacions. 
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

HOLDING I SOCIETATS CORPORATIVES

* Agbar Capital F
Diagonal, 211
08018 Barcelona 

61 - (1) 61 - 100 -

* Agbar Global Market, S.A. F
Paseo de Sant Joan, 39
08009 Barcelona 

5.054 8.611 (200) 13.465 - 100 -

** INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A.
Henao, 20 Enpla.
48009 Bilbao

2.000 (565) (125) - - - 50

* Agbar International B.V.
Strawinskylaan, 3105
1077 ZX Amsterdam (Holanda)

18 1.378 625 2.025 - 100 -

* Agbar Servicios Compartidos, S.A. F
Girona, 176
08037 Barcelona 

5.121 5.343 16 10.307 - 100 -

* Agbarex S.L., Sociedad Unipersonal F
Paseo de Sant Joan, 43
08009 Barcelona 

9.210 27.780 2.555 18.418 2.000 100 -

** Comercial de Aguas S.A. (COMAGUA)
Alona, 33 
03007 Alicante

1.710 4.437 1.922 - - - 75

* Fundación Agbar
Ctra. Sant Joan Despí, núm. 1
08940 Cornellà de Llobregat

1.022 68 - - - 100 -

* Reciclaje de Neumáticos de Valencia, 
S.A.
Jesús, 33
46007 Valencia

1.049 485 (42) 1.565 - 52 -

AIGUA I SANEJAMENT

* SOREA, Sociedad Regional de  F
Abastecimiento de Aguas, S.A.  
Diputación, 353
08009 Barcelona 

110.445 33.043 42.179 126.427 18.388 100 -

** Anaigua, Companyia d’Aigües  F
de l’Alt Penedès i l ‘Anoia, S.A., 
Societat Unipersonal 
Diputación, 353
08009 Barcelona 

767 3 (75) - - - 100 

** Aigües Sant Pere de Ribes, S.A. F
Onze de setembre, 4 bjs. Drcha.
08810 Sant Pere de Ribes
(Barcelona) 

1.000 224 189 - - - 97 

** Aquagest, Promoción Técnica y F
Financiera de Abastecimientos 
de Agua, S.A. 
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid 

29.482 26.609 7.774 - - - 100 

*** Asturagua, S.A. 
Marqués de Santa Cruz, 10, 3º
33007 Oviedo (Asturias)

364 2.204 1.258 - - - 50 

*** Aguas del Norte, S.A. (ANSA) F
Lehendakari Aguirre Etorbidea, 29 - 6º 
48014 Bilbao 

1.743 (567) 29 - - - 100 

*** Aguas de Valladolid, S.A., F 
Sociedad Unipersonal
General Ruiz, 1
47004 Valladolid 

12.000 (1.360) 22 - - - 100 

*** Gestión de Aguas de Aragón, S.A.  F
Plaza Antonio Beltrán Martinez, 1,7ª 
Edif.Trovador
50001 Zaragoza 

570 208 215 - - - 100

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.

Societats del Grup. Annex I
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Aquagest Sur, S.A.
Avda. Luis de Morales, 32, 
Edificio Fórum, Planta 4 M6
41018 Sevilla

82.151 3.421 4.518 - - - 50

*** Pozos y Recursos del Teide, S.A. F
San Agustín, 8
38201 La Laguna
(Sta. Cruz de Tenerife) 

70 965 268 - - - 100

*** Canaragua, S.A.  F
Avda. Manuel Hermoso Rojas, 4, 1ª
Oficinas 6-7
38003 Sta. Cruz de Tenerife 

2.404 45.244 6.562 - - - 90

** Aguas del Término de Calvià, S.A.
Gran Via Puig de Castellet, 1
Complejo Boulevard, Bloque 3, local 2
Santa Ponça - 07180 Calvià

150 1.536 - - - - 69

* Hidroser, Servicios Integrales 
del Agua, S.A.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

1.455 194 129 888 - 50 -

* Interagbar de México, S.A. de C.V.
Avda. Hidalgo, 107 - Centro Histórico
Delegación Cuauhtemoc 
06300 México Distrito Federal

3.269 1.224 171 4.612 - 100 -

* Sociedad de Explotación de Aguas 
Residuales, S.A. (SEARSA)
Bruc, 49, 3º 1º 
08009 Barcelona

2.062 1.075 266 1.701 144 50 -

* Sociedad Española de Aguas Filtradas, 
S.A. (AGUAS FILTRADAS)
Jacometrezo, 4, 3º 
28013 Madrid

1.087 450 366 953 153 50 -

* Aquagest Levante, S.A. F
Los doscientos, 6,  Entlo. C,  esc. Izqda
03007 Alicante 

19.140 18.845 16.310 22.797 9.100 100 -

** Ingeniería, Tecnología y Servicios  F
del Agua y Medio Ambiente, S.L., 
Sociedad Unipersonal (SEDELAM)
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3
30008 Múrcia 

301 193 384 - - - 100

* Agbar Chile, S.A.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Chile (Chile)

288.885 97.295 17.813 284.975 - 100 -

** Inversiones Aguas del Gran Santiago, 
S.A.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Chile (Chile)

370.300 105.730 23.934 65.002 - 13 87

** Cía. Hisp. Amer. Serv., S.A. (CHAS)
Avda. Isidora Goyenechea, 3642 piso 4
Las Condes
Santiago de Chile (Chile)

15.323 909 2.297 - - - 50

*** Aguas Décima, S.A.
San Carlos, 147
Valdivia  (Chile)

14.183 (275) 2.205 - - - 50

*** Brisaguas
Avda. Isidora Goyenechea, 3642 piso 4
Las Condes
Santiago de Chile (Chile)

2.162 (491) (39) - - - 26

*** Inversiones Aguas 
Metropolitanas, Ltda.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Chile (Chile)

760.495 14.833 53.644 - - - 57

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.



108 109

SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

**** Aguas Andinas, S.A.
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

204.300 280.446 103.476 - - - 29

***** Aguas Cordillera, S.A.
Presidente Balmaceda 1398 
Santiago de Chile (Chile)

4.037 5.784 1.063 - - - 29

***** Análisis Ambientales, S.A.
Camilo Henriquez, 540
Puente Alto (Santiago de Chile)

341 946 346 - - - 29

***** Eco-Riles, S.A.
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

450 1.195 786 - - - 29

***** Comercial Orbi II
Avda. Santa María 6910-A 
Vicatura - Santiago de Chile (Chile)

3.971 13.856 2.828 - - - 29

****** Gestión y Servicios 
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

21 1.690 1.131 - - - 29

****** Aguas Los Dominicos 
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

4.037 5.784 1.063 - - - 29

****** Aguas Manquehue
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

11.711 6.224 2.858 - - - 29

****** Hidráulica Manquehue, Ltda
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

16 364 (20) - - - 29

* Interagua, Servicios Integrales  F
del Agua, S.A.
Sociedad Unipersonal
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid 

774 5.290 4.077 17.194 3.244 100 -

* Aguas de la Costa, S.A.
Calle 1 y 20  La Barra
Depart. Maldonado (Uruguay)

440 2.669 596 2.222 193 60 -

*** Aguas de Albacete F
Avda. Isabel la Católica, 4 bajos
02005 Albacete 

60 - - - - - 100

SALUT

* Compañía de Seguros Adeslas, S.A.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

53.060 117.116 54.081 55.377 22.328 55 -

** Adeslas Dental, S.A.
Príncipe, 21
28012 Madrid

443 284 87 - - - 55

** Granada Salud, S.A.
Pedro Antonio de Alarcón, 60 bajo
18002 Granada

313 88 31 - - - 55

*** Centro Médico de Zamora, S.A.
Rda. San Torcuato, 15 
49006 Zamora

325 (9) 89 - - - 45

*** Clínica Parque San Antonio, S.A.
Avda. Pintor Sorolla, 2
29016 Málaga

3.104 529 987 - - - 54

**** Unidad de Radiología Cardiovascular 
Andaluza, S.A. 
Avda. Pintor Sorolla, 2
29016 Málaga

138 852 358 - - - 28

*** Clinsa, S.A. 
Arturo Soria, 103
28043 Madrid

7.020 1.602 1.379 - - - 54

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** General de Inversiones Tormes, S.A.
Arco, 1
37002 Madrid

5.000 (171) (125) - - - 55

*** Sanatorio Virgen del Mar-Cristóbal 
Castillo, S.A.
Ctra. Mami, Km 1 s/n 
04120  Almería

213 3.917 1.288 - - - 54

*** Sanatorio Nuestra Señora de la Salud 
de Granada, S.A.
Ntra. Sra. De la Salud s/n
18014 Granada

2.848 (791) 1.564 - - - 55

** UMR, S.L.
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid

6.305 21.223 4.713 - - - 55

*** Casa de Reposo Sanatorio Perpetuo 
Socorro, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante

3.065 3.388 1.010 - - - 41

**** Hemodinámica Intervencionista 
de Alicante, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante

270 248 145 - - - 27

**** Tomografía axial computerizada 
de Alicante, S.A.
Pl. Dr Gomez Ulla 15 
03013 Alicante

467 802 171 - - - 23

** Grupo Iquimesa, S.L.
Plaza Amárica, 4 bajos
01005 Vitoria

6.000 25.780 2.592 - - - 55

*** Iquimesa Servicios Sanitarios, S.L.
Plaza Amárica, 4 bajos
01005 Vitoria

205 1.070 3 - - - 55

** Infraestructuras y Servicios 
de Alzira, S.A.
Carretera de Corbera KM. 1
46600 Alzira - Valencia

1.250 548 232 - - - 28

*** Alianza Médica Leridana, S.A.
Bisbe Torres, 13
25002 Lleida

1.418 911 355 - - - 43

*** Plaza Salud 24, S.A.
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid

225 57 213 - - - 27

** Adeslas Dental Barcelona, S.A.
Pricipe de Vergara, 110
28002 Madrid

91 (101) 74 - - - 55

** Gestión Sanitaria Gallega, S.L.
Vía Norte, 54
36206 Vigo (Pontevedra)

1.697 2.995 38 - - - 55

** INISAS
Príncipe de Vergara, 11
28002 Madrid

3.404 (921) - - - - 55

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

* Aguas de Levante, S.A. (ADL) F
Crta. de Sant Joan Despí, 1
08014 Cornellà de Llobregat - Barcelona 

1.688 407 112 2.202 137 100 -

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

* Applus Servicios Tecnológicos, S.L.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés 
a la Facultat de Medicina s/n. Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

134.488 163.080 (2.265) 122.223 - 58 -

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** LGAI Technological Center, S.A.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

288.000 (104.080) 327 - - - 55

*** Vermeulen, S.L., Comisarios de Averias
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

6 1.029 144 - - - 55

*** Lgai México
Avda. de las Fuentes 41-A-1003, colonia 
Lomas de Tecamachalco
(Naucalpan), Estado de Méjico

16 13 145 - - - 55

** Irtapplus
Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

619 23 72 - - - 33

*** Cayacea, Centro de Análisis, 
Asesoramiento y
Control de Calidad, S.A.
Calle Miguel Yuste, 12
Madrid

78 939 (116) - - - 55

**** Auditores y Técnicos de
Control de Calidad, S.L. 
Calle Miguel Yuste, 12
Madrid

3 231 (31) - - - 55

*** Applus Cert, Sociedad Unipersonal
Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

4.000 15 (526) - - - 55

**** Agbar Certificación, S.L.
Torretxu Bidea nº 7
48150 Sondika (Vizcaya)

2.235 721 (898) - - - 55

*** Ascamm Plus Servicios Tecnológicos
Avda. de la Universitat Autònoma, 23
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

2.000 (185) (1.223) - - - 28

*** Applus V.I., S.A.S.
115, Louis Armand
13852 Aix-en-Provence 
Cedex 03 FRANCE

450 (185) (107) - - - 41

*** Applus Construcción Técnica, SA.
Praga 16-18. Polígono Cova Solera
08191 Rubí

3.005 204 (247) - - - 55

*** Entidad Certificadora 
de Alimentos de España, S.A. 
Calle Miguel Yuste, 16
Madrid

618 485 (285) - - - 55

**** Ecal Andalucía
Avda. San Francisco Javier 22
41018 - Sevilla

120 (96) 2 - - - 33

*** Applus Agroambiental, S.A.
Partida Setsambs, s/n,
Sidamon

1.051 (23) 185 - - - 42

*** Applus Control Téxtil, S.A.
Institut Politècnic Campus 
de Terrassa Edifici TR-22
Terrassa 

1.594 (521) (500) - - - 33

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

*** Laboratorio de Control de Aguas, S.A. 
(Labaqua)
Alona, 33
03007 Alicante

693 3.957 1.849 - - - 55

*** Applus Calidad 
y Medioambiente, S.L.
Carretera N-VI, Km 582, 
C.P. 15.168
15168 Sada ( A Coruña)

16.714 2.057 44 - - - 55

**** Novotec Consultores, S.A.
Manzanares, 
28005 Madrid

2.029 7.469 499 - - - 55

**** Norcontrol Sweet, S.A.
Manzanares, 4
28005 Madrid

60 (190) 96 - - - 33

**** Applus Norcontrol, S.L.U.
Carretera N-VI, Km 582, C.P. 15.168
15168 Sada ( A Coruña)

120 18.344 966 - - - 55

**** Norcontrol Nicaragua, S.A.
Ciudad de Masaya, 
República de Nicaragua.
Centro BAC, piso 6, 
Km. 4  1⁄2 Carretera a Masaya
Apdo. LM-249 MANAGUA

80 1 19 - - - 55

**** Norcontrol Chile, S.A.
Ciudad y Comuna de Santiago.
Calle Teatinos, 333,
Santiago de Chile

919 51 114 - - - 55

**** Norcontrol Colombia, Ltda.
Carrera, 7, 721 Torre B, puerta 14
Bogota D.C.

1.495 4 58 - - - 55

**** Norcontrol Guatemala, S.A.
18 Calle  5-56 Zona 10 Edif. 
Unicentro Nivel 13 Oficina 13-02
Departamento de Guatemala

447 (9) (151) - - - 55

**** Norcontrol Inspección, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho, 88 Piso 9
Loma de Chupultepec 
Palmas y reformas Miguel Hidalgo 
Mexico D.F. C.P. 11000

725 (5) (62) - - - 55

**** Norcontrol Panamá, S.A.
Avda. Diógenes de la Rosa,
Edificio nº 812
Albrook, Panamá

246 5 95 - - - 55

** Applus Inc.
2711 Centerville Road, 
Suite 400. 
Wilmington (NEW CASTLE),
Delaware, USA.

33.907 (4.925) (3.445) - - - 58

*** Applus Technologies Inc.
444 N.Michigan Avenue, Suite 1110
Chicago, ILLINOISE 60610

273 19.008 7.456 - - - 58

** Applus Iteuve Technology, S.L.
Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

24.722 13.912 22.812 - - - 58

*** Applus Iteuve Euskadi, S.A.
Polígono Ugaldeguren, 1 parcela 8
Zamudio (Vizcaya)

60 3.881 711 - - - 58

*** Iteuve do Brasil, Ltda.
Rua Bernardino de Campos, 98, 4ª, sala 1
Sao Paulo - SP (Brasil)

6.920 383 118 - - - 58

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

*** Applus Iteuve Andalucía, S.A.
Polígono Industrial Juncaril, 
Parcelas 317 y 318
18210 Peligros (Granada)

523 3.497 1.123 - - - 33

*** Applus Iteuve Alicante, S.A.
Polígono Industrial Pla de la Vallonga,
calle 5, nº 5
03113 Alicante

1.803 5.236 1.859 - - - 44

*** Applus ECA ITV, S.A.
Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

1.202 9.240 4.007 - - - 30

*** Applus DanmarK A/S
Masnedogade 28, 
2100 Copenhagen 

32.341 4 1.200 - - - 58

** Applus Automotive Services, S.L.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat de medicina 
s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

838 (277) (218) - - - 58

** Applus Deutschland, Gmbh
Ruwerstrasse, 9, 
41464 Neuss

500 (318) (85) - - - 58

** Applus Automotive Technology 
Luxembourg, SARL
L-6914 Roodt-sur-Syre, 8, rue du Molin
Luxembourg

100 171 414 - - - 47

** Idiada Automotive Technology, S.A.
L’Arbornar, s/n. Apartado de correos 20
43710 Sta. Oliva (Tarragona)

1.500 4.126 2.666 - - - 39

*** Idiada Fahrzeugtechnik, GmbH
Nürnberger Strasse
D-85055 Ingolstadt (ALEMANIA)

250 (137) 6 - - - 39

*** CTAG-IDIADA Safety
Technology, S.L.
Polígono Industrial A Granxa,
Prc. 249-250
Porriño (Pontevedra)

300 245 153 - - - 20

NEGOCIS EN DESENVOLUPAMENT

* Agbar Mantenimiento, S.A. F
Berguedà, 20-24
08029 Barcelona 

2.193 3.726 2.431 5.278 2.372 100 -

* Tribugest, Gestión de Tributos, S.A.
Avda.Diagonal, 309, 2º A
08013 Barcelona

1.460 495 1.218 1.385 - 60 -

* Agencia Servicios Mensajería, S.A. F
Miguel Fleta, 14-16
28037 Madrid 

3.065 1.354 316 3.282 - 80 -

** ASM Transporte Urgente Málaga, S.A.
Lima 7
29006 Málaga

121 (17) 211 - - - 56

** Mallorca Servicios Mensajería, S.L.
Gremi Boters, 44 
07009 Palma de Mallorca

10 155 2 - - - 56

762.359 58.059

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS ASSOCIADES

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

AIGUA I SANEJAMENT

* Girona, S.A. 
Travessia del Carril, 2 6è-3a
17001 Girona

1.200 1.569 416 630 56 31 -

* Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa, S.A.
Societat, 26 
08221 Terrassa (Barcelona)

4.856 12.685 1.511 3.431 293 32 -

** Companyia d’Aigües de Palamós
Pl. Padró, 1 
17230 Palamós - Girona

1.969 393 47 - - - 56

*** Empresa Municipal de 
Abastecimiento y
Saneamiento
de Granada, S.A. (EMASAGRA)
Molinos, 58-60
18009 Granada

2.656 1.492 3.604 - - - 24

** Aigües de l’Alt Empordà, S.A. 
(ADAMSA)
Lluís Companys, 43
17480 Roses (Girona)

60 12 49 - - - 49

** Aigües d’Osona
Bisbe Morgades, 46 entlo. 2
08500 Vic (Barcelona)

60 28 6 - - - 46

** Conducció del Ter, S.L. (CONTER)
Bourg de Peaje, 89-97
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

18 4 51 - - - 48

** E.M. Aguas de Jumilla
Avenida de Levante, 32
30520 Jumilla (Murcia)

601 72 217 - - - 49

**** Aguas de Arona
Plaza del Cristo de la Salud, 1
38640 Arona
(Santa Cruz de Tenerife)

781 61 45 - - - 74

** Serveis de Cervera i La Segarra
Plaça Major, 1 baixos
25200 Cervera - Lleida

118 942 112 - - - 49

*** AIE Bahía Gaditana
Carretera Nacional IV Km 683
11100 San Fernando (Cádiz)

4.658 - 603 - - - 11

** Empresa Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Murcia, S.A. 
(EMUASA)
Plaza Circular, 9
30008 Murcia

6.087 6.903 3.547 - - - 49

** Empresa Municipal Mixta 
d’Aigües de Tarragona, S.A. 
(EMATSA)
Avda. Pau Casals, 13-15
43003 Tarragona

361 1.817 3.243 - - - 49

** Aigües de Cullera, S.A.
Plaza de la Sal, 4
46400 Cullera (València)

1.893 52 271 - - - 48

** Empresa Mixta d’Aigües 
de l´Horta, S.A.
Placeta de l´Era, 12 
46900 Torrent (València)

1.803 53 665 - - - 49

*** Teidagua, S.A. 
San Agustín, 8
38201 La Laguna -
Sta. Cruz de Tenerife

4.129 82 557 - - - 50

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.

Societats Associades. Annex II
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SOCIETATS ASSOCIADES

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Aguas Municipalizadas
de Alicante
Empresa Mixta (AMAEM)
Alona, 31-33
03007 Alicante

15.887 10.722 3.689 - - - 50

*** Aguas y Saneamientos de 
Torremolinos, S.A.
(ASTOSAM)
Loma de los Riscos, 2 
29620 Torremolinos

2.344 1.243 1.062 - - - 25

**** Aguas de Telde, Gestión
Integral del Servicio, S.A.
Matías Zurita, 12
35200 Telde - Gran Canaria

7.020 (1.870) 36 - - - 45

** Aguas del Arco
Mediterráneo, S.A.
Caballero de Rodas, 22  
03180 Torrevieja - Alicante

1.803 2.340 1.757 - - - 74

** E.M. Aguas de Lorca
Príncipe Alonso, 2
30800 Lorca - Murcia

3.005 479 922 - - - 49

** Aguas de Cieza, S.A.
José Pérez Gómez, 2 bis
30530 Cieza - Murcia

1.503 87 111 - - - 49

*** Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. 
(AGUASVIRA)
Plaza Cuba, s/n Edificio Tres Coronas
18230 Atarfe - Granada

1.202 3.575 1.323 - - - 20

** Aigües i Sanejament d’Elx, E.M.
Joan Carles I, 53 bajos
03202 Elche - Alicante

12.261 140 962 - - - 49

** Aguas de Saltillo, Sociedad 
Anónima de Capital Variable
De la Fuente, 433 Zona centro
25000 Saltillo Coahuaila (Méjico)

15.046 1.706 891 - - - 49

* Aguas de Cartagena, S.A.,
E.S.P. (ACUACAR)
Edif. Chambacú, Piso 2 Torices 
Sector Papayal,
Carrera 13B, 26-87
Cartagena de Indias (Colombia)

10.781 2.223 2.692 3.056 928 46 -

* Aguas Argentinas, S.A.
Tucumán 752 
Buenos Aires (Argentina)
C1049AAP

39.336 (311.627) (385.760) - - 25 -

* Aguas Cordobesas, S.A.
La voz del interior, 5507
Córdoba  (Argentina)
H5008HJY

7.401 (24.887) 12.538 - - 17 -

* Aguas Provinciales
Santa Fe, S.A.
9 de julio, 2824, 1r piso
3000 Santa Fe (Argentina)

14.802 (87.968) (20.573) - - 25 15

** Sorea Rubatec AIE
Paseo de Sant Joan, 43 bajos
08009 Barcelona

240 - 148 - - - 45

*** Simmar-Serveis Integrals
del Maresme 
Plaça Miquel Biada, 1
08302 Mataró (Barcelona)

301 61 310 - - - 36

** Depuradora d’Osona
Historiador Ramon d’Abadal
i de Vinyals, 5
08500 Vic (Barcelona)

210 46 263 - - - 25

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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SOCIETATS ASSOCIADES

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Drenatges Urbans del Besòs
Avinguda Sant Julià, 241
08400 Granollers (Barcelona)

300 42 11 - - - 50

** Empresa Mixta de Aguas 
Residuales de Alicante, S.A. 
(EMARASA)
Alona, 31-33 
03007 Alicante

1.965 1.318 1.067 - - - 50

* Clavegueram de Barcelona, S.A. 
(CLABSA)
Acer, 16 
08038 Barcelona

3.606 438 598 2.164 286 60 -

**** Sociedad Concesionaria para
la Gestión y Fomento de los 
Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado, Saneamiento y 
Drenaje Pluvial, S. A. 
(Aguas de la Habana)
Fomento, s/n, esq. Recreo y Suarte
Palatino Cerro
La Habana (Cuba)

6.781 79 333 - - - 41

*** E. M. Aguas de Montilla
Antonio Gala, 2
14550 Córdoba

1.000 - 19 - - - 25

SALUT

**** Iquimesa Seguros de Salud, S.A.U
Pza.Amarica, 3 Bajos
01005 Vitoria

1.055 (500) 1.813 - - - 14

** Salamanca Análisis 
Clínicos, S.A.
Pozo Hilera, 6 
37002 Salamanca

75 1.345 167 - - - 11

** Sanatorio Médico-Quirúrgico 
Cristo Rey, S.A.
Paseo de la Estación, 40 
23008 Jaén

103 2.931 161 - - - 21

*** Igualatorio Médico 
Quirúrgico de Bilbao
Máximo Aguirre, 18
48011 Bilbao

35.569 19.904 - - - - 14

** Grupo Hospitalario
Juncal, 3.002
Buenos Aires (Argentina)

48 - (14) - - 5 95

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

* Acsa Agbar Construcción, S.A.
Ronda Guinardó, 99
08041 Barcelona

2.404 18.270 4.697 6.670 2.310 40 -

** Aigües de Segarra-
Garrigues, S.A.
Pl. del Carme, 15, 1r, 1ª
25300 Tàrrega (Lleida)

15.000 (1.720) (207) - - - 10

** Sociedad de Activos
Rurales y Urbanos
Ronda Guinardó, 99
08041 Barcelona

120 263 - - - - 40

** S.C. Intermodal La Cisterna
Monjitas, 392, oficina 701
SANTIAGO DE CHILE

3.907 23 - - - - 36

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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SOCIETATS ASSOCIADES

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** S.C. Intermodal Quinta Normal
Monjitas, 392 oficina 701
SANTIAGO DE CHILE

2.927 16 - - - - 36

** Constructora Acsa Andina, LTDA
Monjitas, 392 oficina 701, Edificio 
Comercio
SANTIAGO DE CHILE

340 (1.041) 216 - - - 41

** Gestión de residuos especiales de 
Catalunya, S.A.
Avda, Europa, s/n
P.I. De Constantí (Tarragona)

2.409 (925) (337) - - - 17

** Gestión Medioambiental
de Neumáticos, S.A.
Pol. Ind. Piverd s/n
25179 Maials (Lleida)

1.350 (245) (1.074) - - - 21

** Invetem Mediterránea, S.L.
Avda Baix Llobregat, 10,
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

72 868 218 - - - 15

** Ecoparc de Barcelona, S.A.
Carrer A, 26
Pol. Ind. Zona Franca
08040 Barcelona

7.360 (1.656) (4.505) - - - 7

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

** Iteuve Inspección Técnica
de Vehículos 
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires

193 (142) (9) - - - 58

*** Applus Argentina, S.A.
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires (Argentina)

4.098 (1.336) (85) - - - 58

15.951 3.873 

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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SOCIETATS MULTIGRUP

Milers d’euros
Valor net en 

llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

** TEM-VAC
C/ Motors, 19
08040 Barcelona

120 112 114 - - - 20

** Urcobar, S.L.
C/ Conde de Gondomar, número 3 
Edificio La Perla.
14003 Córdoba

800 (9) - - - - 20

* EMTE, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 10
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

8.147 56.886 10.123 65.583 4.100 50 -

** Emte Automatización S.A.
Avda. de la Cerdanya, 41 
Pol. Ind. Pomar de  Dalt
08916 Badalona (Barcelona)

1.911 (629) 185 - - - 50

** Emte Girona, S.A.
Migdia, 20 Pol. Ind. Mas Lladó II
17458 Fornells de la Selva (Girona)

601 2.838 1.441 - - - 50

** Emte Ingeniería, S. L.
Avda. Baix Llobregat, 3
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

60 2 64 - - - 50

** Emte Medio Ambiente
y Energía, S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

600 106 254 - - - 50

** Emte Redes, S.A.
Oquendo, 23
28906 Madrid 

397 1.404 (290) - - - 50

** Emte Service, S.A.
Angel Guimerà, 141-145
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

301 2.256 655 - - - 50

** Emte Sistemas, S.A.
Lopez Hoyos, 141
28002 Madrid

718 3.682 741 - - - 47

** Adasa Sistemas, S.A.
Pedrosa B, 30-32
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

541 7.078 2.802 - - - 50

** Agbar Incendios, S.A.
Pol. Gran Via Sur
Psje. Salvador Espriu, 10-16
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

3.174 2.447 360 - - - 50

** Acsa Argentina
Estudio Torrent Auditores
Bernardo de Irigoyen, 330-410 P-Of.82
1072 Buenos Aires (Argentina)

26 16 2 - - - 50

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.

Societats Multigrup. Annex III
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SOCIETATS MULTIGRUP

Milers d’euros
Valor net en 

llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Agbar Instalaciones, S.L.
Berguedà, 20-24
08029 Barcelona

2.597 1.594 (526) - - - 50

** Agrupació Granollers, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 10
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

1.202 (30) 54 - - - 40

*** Granollers Tractament Tèrmic 
Eficient, S.A.
Pol. Ind. El Raiger
Cami Ral s/n 
Edar Granollers
08400 Granollers (Barcelona)

750 (111) 9 - - - 32

** Aquaplan, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 3
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

588 1.631 2 - - - 50

** Benito, S.A.
Trigo, 50
Pol. Ind. Polvoranca, sector 6
28914 Leganés (Madrid)

181 3.246 754 - - - 50

** Comercial e Instaladora Balear, 
S.A. (COIBSA)
Eusebi Estada, 70 
07004 Palma de Mallorca

180 666 90 - - - 32

*** Coibsa Manteniment
i Serveis, S.L.
Eusebi Estada, 70 
07004 Palma de Mallorca

6 219 (53) - - - 22

** ISAC S.A.
L’Anglada de Casa Font
AD300 Ordino (Andorra)

72 (1.360) 3 - - - 16

** Klimacal, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 6
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

301 3.433 1.123 - - - 46

** Omnilogic Telecomunicaciones, S.A.
Ramírez de Arellano, 15
28043 Madrid

570 7.596 2.235 - - - 50

*** Omnilogic Telecomunicaciones 
Chile, S.A.
Enrique Foster, 20 Oficina 1001
Las Condes (Santiago de Chile)

1.052 (942) 68 - - - 50

** Rochina S.A.
Del Velluters,4
Pol. Ind. Vara de Quart
46014 València

254 1.222 1.080 - - - 50

** Rochina Mantenimiento S.A.
Del Velluters,4
Pol. Ind. Vara de Quart
46014 València

60 882 721 - - - 50

*** Rochina Murcia Climant, S.L.
Pol. Ind.Oeste
C/Venezuela Parc. 10/10 - Mod. A2
30820 Alcantarilla (Murcia)

18 4 455 - - - 50

65.583 4.100 

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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Balanços de situació 
consolidats a 31 de desembre 
de 2005 i 2004
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Patrimoni net
i pasiu  
(milers d’euros)

Nota 31-12-2005 31-12-2004

Capital 147.597 145.531

Prima d’emisió 167.390 160.057 

Reserva de revalorització 128.061 128.061 

Altres reserves 869.186 637.324 

Diferències de conversió 10.579 110 

Resultat net atribuit a la 
societat dominant 252.113 216.123 

Dividend a compte 
de l’exercici (25.572) (23.053) 

Patrimoni net de la 
societat dominant 1.549.354 1.264.153 

Patrimoni net dels 
minoritaris 1.019.777 341.984 

Patrimoni 
net total 16 2.569.131 1.606.137 

Pasiu financer no corrent 17 1.227.123 1.166.447 

Emisió d’obligacions 
i altres valors 
negociables 

766.662 785.267 

Deutes amb entitats 
de crèdit 417.657 309.650 

Altres pasius financers 42.804 71.530 

Pasius per impostos 
diferits 21 120.789 86.115 

Provisions 18 178.570 166.021 

Altres pasius no corrents 52.105 52.095 

Pasiu no corrent 1.578.587 1.470.678 

Pasiu financer corrent 17 381.614 330.565 

Emisió d’obligacions 
i altres valors 
negociables 

201.798 157.971 

Deutes amb entitats 
de crèdit 167.251 170.590 

Altres pasius financers 12.565 2.004 

Acreedors comercials 1.016.713 843.631 

Pasius per impostos 
corrents 39.637 118.050 

Provisions 1.947 5.362 

Altres pasius corrents 16.320 16.168 

Pasiu corrent 1.456.231 1.313.776 

Total patrimoni net 
i pasiu 5.603.949 4.390.591 

Actiu            
(milers d’euros)

Nota 31-12-2005 31-12-2004

Immobilitzat immaterial 8 615.842 562.869 

Immobilitzat material 9 2.175.677 1.698.518 

Immobilitzat financer 10 224.753 148.845 

Participacions posades en 
equivalència 11 141.978 91.856 

Actius per  impostos 
diferits 21 234.549 222.229 

Fons de comerç de 
consolidació 12 580.930 381.222 

Actiu no corrent 3.973.729 3.105.539 

Existències 13 40.497 39.984 

Deutors comercials i 
altres 14 905.419 782.316 

Inversions financeres 
temporals 15 222.914 101.116 

Actius per impostos 
corrents 7.653 89.297 

Pagaments anticipats 6.027 5.254 

Efectiu i mitjans 
equivalents 447.710 267.085 

Activo corrent 1.630.220 1.285.052 

Total actiu 5.603.949 4.390.591 

Les Notes 1 a 34 descrites a la Memòria i els Annexos I a III adjunts formen part integrant del compte de pèrdues i guanys consolidat 
de l’exercici 2005.
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Comptes de pèrdues i guanys 
consolidats corresponents als 
exercicis anuals acabats 
el 31 de desembre de 2005 i 2004

128
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                    (milers d’euros) Nota Exercici 2005 Exercici 2004

Xifra de negocis 3.054.521 2.498.129 

Altres ingressos d’explotació 68.887 90.663 

Ingressos d’explotació 7 3.123.408 2.588.792 

Aprovisionaments (1.413.134) (1.255.927) 

Despeses de personal 22 (785.357) (615.579) 

Altres despeses d’explotació (536.821) (399.193) 

Treballs per al propi immobilitzat 114.088 83.169 

Despeses d’explotació (2.621.224) (2.187.530) 

Cash flow d’explotació 502.184 401.262 

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat (180.734) (163.234) 

Resultat d’explotació 321.450 238.028 

Resultat per deteriorament d’actius 23 (4.575) (29.975) 

Resultat financer 24 (60.423) (43.890) 

Resultat de participacions posades en equivalència 11 13.576 13.667 

Resultat per venda d’actius no corrents 25 147.657 87.341 

Altres resultats (8.576) 83.842 

Resultat abans d’impostos 409.109 349.013 

Impost sobre Societats  21 (71.039) (82.673) 

Resultat net 338.070 266.340 

Resultat net atribuït a minoritaris 16 (85.957) (50.217) 

Resultat net atribuït a la societat dominant 252.113 216.123 

Benefici per acció:

                A) Bàsic 26 1,71 1,47 

                B) Diluït 26 1,70 1,46 

Les Notes 1 a 34 descrites a la Memòria i els Annexos I a III adjunts formen part integrant del compte de pèrdues i 
guanys consolidat de l’exercici 2005.
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Estats consolidats d’ingressos i 
despeses reconeguts
Corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de 
desembre de 2005 i 2004
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2005 2004

De la 
societat 

dominant
Dels 

minoritaris Total
De la 

societat 
dominant

Dels 
minoritaris Total

Resultat net reconegut 
directament en 
patrimoni net 85.461 53.632 139.093 (4.008) (1.427) (5.435) 

A reserves voluntàries 26.789 - 26.789 (4.118) - (4.118) 

Pèrdues i guanys 
actuarials per pensions (6.142) - (6.142) (6.335) - (6.335) 

Combinacions de negocis 
a valor de mercat 36.213 - 36.213 - - - 

Efecte fiscal (3.282) - (3.282) 2.217 - 2.217 

A reserves per reavaluació 
d’actius i passius no realitzats 48.203 2.167 50.370 - - - 

Inversions disponibles 
per a la venda 44.628 - 44.628 - - - 

Derivats financers 5.500 3.334 8.834 - - - 

Efecte fiscal (1.925) (1.167) (3.092) - - - 

A diferències de conversió 10.469 51.465 61.934 110 (1.427) (1.317) 

Variació de les diferències 
de conversió netes 10.469 51.465 61.934 110 (1.427) (1.317) 

Resultado net del exercici 252.113 85.957 338.070 216.123 50.217 266.340 

Total ingressos i despeses 
reconeguts en l’exercici

337.574 139.589 477.163 212.115 48.790 260.905 

Les Notes 1 a 34 descrites a la Memòria i els Annexos I a III adjunts formen part integrant de l’estat consolidat 
d’ingressos i despeses reconeguts de l’exercici 2005.
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Estats de fluxos d’efectiu 
consolidats corresponents als 
exercicis anuals acabats el 
31 de desembre de 2005 i 2004 
(mètode indirecte)
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(milers d’euros) 2005 2004

Beneficis de les activitats ordinàries abans d’impostos 409.109 349.013 

Ajustos al resultat: 85.833 50.517 

Amortitzacions, depreciacions i provisions 195.235 115.250 

Resultat financer 60.423 43.890 

Resultat societats posades en equivalència (13.576) (13.667) 

Resultat venda d’actius (147.657) (87.341) 

Altres resultats que no generen moviment d’efectiu (2.450) (1.280) 

Pèrdues i guanys actuarials per pensions (6.142) (6.335) 

Flux generat per les operacions 494.942 399.530 

Flux per  variació en capital circulant 10.708 58.181 

Flux per pagaments per Impostos sobre Societats (51.563) (33.074) 

Fluxos nets d’efectiu d’activitats ordinàries 454.087 424.637 

Inversió en immobilitzat material i immaterial (243.945) (209.075) 

Inversió en immobilitzat financer (153.536) (335.862) 

Flux inversió (397.481) (544.937) 

Desinversió en immobilitzat material i immaterial 44.076 109.490 

Desinversió en immobilitzat financer 514.463 97.204 

Flux desinversió 558.539 206.694 

Flux per  variació en inversions financeres temporals (91.611) (66.598) 

Interessos cobrats 27.594 19.000 

Dividends cobrats de societats posades en equivalència i tercers 13.740 13.842 

Desemborsaments per garanties (15.641) (15.793) 

Altres fluxos 25.693 17.049 

Fluxos nets d’efectiu d’activitats d’inversió 95.140 (387.792) 

Ampliacions de capital 9.399 1.611 

Pagament dividends accionistes societat matriu (58.816) (45.384) 

Pagament dividends accionistes minoritaris societats participades (62.613) (24.553) 

Flux finançament propi (112.030) (68.326) 

Variació de l’endeutament bancari a llarg termini (138.570) (131.254) 

Variació de l’endeutament bancari a curt termini 8.757 87.034 

Variació d’altres creditors a llarg termini (40.853) 28.744 

Interessos pagats (89.948) (65.910) 

Flux finançament extern (260.614) (81.386) 

Fluxos nets d’efectiu d’activitats de finançament (372.644) (149.712) 

Efecte de tipus de canvi en l’efectiu 4.042 (950) 

Fluxos nets d’efectiu totals 180.625 (113.817) 

Efectiu i equivalents al principi del període 267.085 380.902 

Efectiu i equivalents al final del període 447.710 267.085 

Variació d’efectiu i equivalents 180.625 (113.817) 

Les Notes 1 a 34 descrites a la Memòria i els Annexos I a III adjunts formen part integrant de l’estat de fluxos d’efectiu 
consolidats de l’exercici 2005.
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Memòria consolidada 
corresponent a l’exercici 
anual acabat al 31 de 
desembre de 2005

134

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 Bar-
celona, Avinguda Diagonal, 211 (TORRE 
AGBAR).  Fou constituïda el 20 de gener 
de 1882, a París, i els seus estatuts socials 
foren adaptats a la vigent Llei de Societats 
Anònimes mitjançant escriptura autoritza-
da pel Notari de Barcelona, el Sr. Raül Vall 
Vilardell el 5 de juny de 1991, amb el nú-
mero 2.136 del seu protocol,  inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona, tom 8.880, 
foli 62, full B-16.487, inscripció 1.032.

L’objecte social d’Agbar és:

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

a.Proveïment d’aigua en les diferents 
modalitats de subministrament denomi-
nades “en alta” i “en baixa”, destinades 
tant a entitats públiques com a privades 
i particulars, per a usos industrials i do-
mèstics.

b.Recollida, tractament i eliminació de resi-
dus sòlids, com també el seu reciclatge.

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

d.Sistemes de clavegueram.
e.Sistemes de regadiu.
f.Obres hidràuliques i civils. 

B. L’explotació i comercialització de tot ti-
pus de brolladors d’aigües naturals, fins i 
tot mineromedicinals.
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C. El foment i la contribució al desenvolu-
pament de la tecnologia mitjançant la cons-
titució i participació en entitats dedicades 
a la recerca i desenvolupament, com ara 
fundacions, associacions i centres docents 
públics i privats. 

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

E. L’adquisició de tot tipus de finques, siguin 
rústiques o urbanes, com també la cons-
trucció de tot tipus d’edificis, per al seu ús o 
explotació en venda, renda o sota qualsevol 
altra modalitat.

F. L’estudi, projecte, construcció, fabricació, 
subministrament, manteniment i conservació 
d’obres i instal·lacions, de tot tipus, sistemes 
i en general de mitjans de control, operació 
i gestió relacionats amb les activitats de 
l’electricitat, l’electrònica, les telecomuni-
cacions, la producció d’energia, la captació, 
transferència i teletransmissió de dades.

Així mateix, la Societat podrà desenvolupar, 
implantar i mantenir aplicacions informàti-
ques, telemàtiques, d’automatismes i tele-
control, de recepció i transmissió de veu i 
dades, de teledetecció, i en general, de cap-
tació, procés i transferència d’informació en 
tot tipus d’àmbit d’activitat econòmica.

G. La prestació de serveis d’inspecció tèc-
nica, auditoria tècnica i control de qualitat, 
assaig, anàlisi, recerca i desenvolupament, 
homologació i certificació en qualsevol sector 
de la indústria o dels serveis.

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

I. L’adquisició i explotació, de forma indirec-
ta, d’establiments sanitaris d’hospitalització 
i d’assistència medicoquirúrgica, com també 
tota activitat mèdica i assistencial relacio-
nada amb aquest objecte, mitjançant la ti-
tularitat d’accions o participacions en altres 
societats.

J. L’actuació com a societat holding, i a 
l’efecte poder constituir o participar, en 
concepte de soci o accionista, en altres 
societats, qualssevol que sigui la seva na-
turalesa o objecte, fins i tot en associacions 
i empreses civils, mitjançant la subscripció 
o adquisició i tinença d’accions o participa-
cions, sense envair les activitats pròpies de 
les institucions d’inversió col·lectiva, socie-
tats i agències de valors, o d’aquelles altres 
entitats regides per Lleis especials.

K. La compravenda d’accions, obligacions 
i la resta de títols de renda fixa o variable, 
nacionals i estrangers, relatius a les activi-
tats anteriorment relacionades, com també 
la participació en qualitat de fundadors de 
societats o entitats que s’hagin de constituir 
amb les mateixes finalitats. 
Queda exclòs l’exercici directe, i l’indirecte 
quan sigui procedent, de totes aquelles ac-
tivitats reservades per la legislació especial. 
La Societat no desenvoluparà cap activitat 
per a la qual les lleis exigeixin condicions 
o limitacions específiques, mentre no les 
acompleixi de forma exacta.”
Agbar té com a principal activitat la distri-
bució i el subministrament d’aigua potable 
a Barcelona, servei del qual és titular amb 
caràcter indefinit.  Així mateix realitza 
aquesta activitat en altres municipis de 
l’àrea metropolitana a Barcelona, com són 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet, entre altres.

Amb data 9 de setembre de 2004, la So-
cietat Dominant ha subscrit un acord marc 
amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hi-
dràulics i Tractament de Residus (d’ara en-
davant, EMSHTR) per als propers 4 anys 
referit al subministrament d’aigua a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. L’objectiu 
estratègic d’aquest acord és promoure i 
assegurar als ciutadans una gestió del 
servei basada en criteris de qualitat, sos-
tenibilitat i màxim respecte mediambiental. 
La primera conseqüència d’aquest acord 
ha estat la nova orientació de la política 
d’inversions, amb la promoció de projec-
tes de recuperació de recursos hídrics en 
l’àmbit metropolità i el desenvolupament 
de solucions netes en aquells processos 
que tinguin impacte en el medi ambient, 
a més d’altres projectes de millora i am-
pliació d’infraestructures i d’increment de 
l’eficiència. En aquest sentit, la Societat 
Dominant ha realitzat inversions per import 
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de 37.496 milers d’euros durant l’exercici 
2005.
Les principals activitats desenvolupades 
durant l’exercici 2005 pel Grup Agbar, 
directament per la Societat Dominant o a 
través de les societats que formen aquest 
Grup (vegeu els Annexos I, II i III), són 
les següents:

∙ Aigua potable, amb la captació, subminis-
trament i servei integral en centres ur-
bans a través de les figures de concessió 
i arrendament.

∙ Assistència sanitària.
∙ Inspecció i Certificació.
∙ Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
d’aigua, gas, electricitat i climatització.

∙ Construcció i enginyeria.
∙ Gestió telefònica (Centres d’Atenció Mul-
timèdia).

∙ Transport i missatgeria.
∙ Gestió de tributs.

2. Bases de presentació dels 
comptes anuals consolidats

A. Normativa comptable aplicada

Els comptes anuals consolidats de l’exercici 
2005 del Grup Agbar adjunts han estat pre-
parats pels Administradors de la Societat 
Dominant, d’acord amb el que estableixen 
les Normes Internacionals d’Informació Fi-
nancera (d’ara endavant, les NIIF), segons 
han estat aprovades per la Unió Europea, 
de conformitat amb el Reglament (CE) 
núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i 
del Consell Europeu. Han estat preparats 
a partir dels registres de comptabilitat 
individuals d’Agbar i de cadascuna de les 
societats consolidades (detallades en els 
Annexos I, II i III), de manera que mostren 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats del Grup Agbar 
sota NIIF.

Aquests comptes anuals consolidats han 
estat formulats pel Consell d’Administració 
de la Societat Dominant i se sotmetran a 
l’aprovació de la Junta General Ordinària 
d’Accionistes d’Agbar, i s’estima que seran 
aprovats sense cap modificació. Per part 
seva, els comptes anuals consolidats del 
Grup Agbar corresponents a l’exercici 2004 

varen ser aprovats per la Junta General 
d’Accionistes d’Agbar celebrada el 20 de 
maig de 2005. Aquests comptes anuals 
van ser formulats d’acord amb els principis 
comptables i de consolidació espanyols i, 
per tant, no coincideixen amb els impor-
ts de l’exercici 2004 inclosos en aquests 
comptes anuals consolidats que han estat 
elaborats a efectes comparatius conforme 
a les NIIF (Nota 3).

Per facilitar la transició a les Normes Inter-
nacionals de Comptabilitat i a les Normes 
Internacionals d’Informació Financera (NIC 
i NIIF), el 19 de juny de 2003, el Comitè 
de Normes Internacionals de Comptabilitat 
va publicar la NIIF 1 “Adopció per prime-
ra vegada de les Normes Internacionals 
d’Informació Financera”. De conformitat 
amb la NIIF 1, quan una empresa aplica 
per primera vegada les NIIF ha de com-
plir totes i cadascuna de les NIC i NIIF, i 
les interpretacions en vigor en el moment 
d’aquesta primera aplicació. Així doncs, 
requereix una aplicació retroactiva en la 
majoria de les àrees de comptabilitat. No 
obstant això, la NIIF 1 considera algunes 
excepcions (d’aplicació voluntària) a aques-
ta obligació en àrees concretes per raons 
pràctiques, o bé quan els costos derivats 
del seu compliment excedeixin amb tota 
probabilitat els beneficis aportats als usua-
ris dels estats financers. 

La Societat Dominant ha considerat com a 
balanç d’obertura d’acord amb les NIIF els 
estats financers consolidats a 1 de gener de 
2004 (data de transició) (Nota 3). Aquest 
és el punt de partida per a la comptabi-
lització segons les Normes Internacionals 
d’Informació Financera (NIIF) per al Grup 
Agbar.

Les polítiques comptables utilitzades en 
l’elaboració d’aquests comptes anuals 
consolidats compleixen cada NIIF vigent 
en la data de presentació dels seus primers 
estats financers d’acord amb les NIIF. El 
Grup s’ha acollit a les següents exempcions 
o alternatives particulars en la transició:

a.Combinacions de negocis (NIIF 3): el 
Grup no ha aplicat de forma retroactiva 
la norma NIIF 3-combinacions de negocis 
a les combinacions (adquisicions i fusio-
ns) realitzades amb anterioritat al balanç 
d’obertura. 
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b.Immobilitzat material i immaterial (NIC 
16 i NIC 38): s’ha pres com a cost amor-
titzat de l’actiu fix immaterial i material 
a 31 de desembre de 2003 el valor en 
llibres que els actius tenien amb la nor-
mativa espanyola.

c.Retribucions als empleats (NIC 19): el 
Grup ha optat per reconèixer els beneficis 
i les pèrdues actuarials dels compromisos 
per pensions amb el seu personal directa-
ment en el patrimoni net consolidat.

d.Diferències de conversió acumulades 
(NIC 21): el Grup ha optat per traspassar 
a reserves totes les diferències de conver-
sió existents a la data de transició.

e.Instruments financers derivats (NIC 32 i 
NIC 39): el Grup ha optat per no aplicar 
retrospectivament a 1 de gener de 2004 
aquesta norma, per la qual cosa aquesta 
és aplicable al Grup des de l’1 de gener 
de 2005.

A la Nota 3 apareix la conciliació exigida 
per la NIIF 1 en relació amb la transició 
dels principis comptables espanyols previs 
a les NIIF.

B. Moneda

Aquests comptes anuals consolidats es pre-
senten en euros per ser aquesta la moneda 
de l’entorn econòmic principal en el qual 
opera el Grup. Les operacions a l’estranger 
es registren de conformitat amb les políti-
ques descrites a la Nota 5v.

C. Responsabilitat de la informació i 
estimacions realitzades

La informació continguda en aquests 
comptes anuals consolidats és responsa-
bilitat dels Administradors de la Societat 
Dominant, els quals han verificat amb la 
deguda diligència que els diferents con-
trols establerts, tant pel Grup com per les 
societats que l’integren, per assegurar la 
qualitat de la informació financerocompta-
ble que elaboren, s’han operat de manera 
eficaç. 

En els comptes anuals consolidats del Grup 
adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis 
i estimacions realitzades per la Direcció de 
la Societat Dominant i per la de les enti-
tats consolidades per quantificar alguns 
dels actius, passius, ingressos, despeses 
i compromisos que hi figuren registrats. 

Bàsicament, aquestes estimacions es re-
fereixen a:

∙ La vida útil dels actius materials i intan-
gibles (Notes 5a i 5b), 

∙ la valoració dels fons de comerç de con-
solidació (Nota 5h),

∙ les pèrdues per deteriorament de deter-
minats actius (Nota 5d) , i

∙ les hipòtesis emprades en el càlcul ac-
tuarial dels passius i compromisos per 
pensions postocupació (Nota 5q).   

Malgrat que aquests judicis i estimacions es 
van realitzar en funció de la millor informa-
ció disponible sobre els fets analitzats a 31 
de desembre de 2005 i 2004, és possible 
que esdeveniments (fets econòmics, canvis 
de normativa…) que puguin tenir lloc en el 
futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a 
la baixa) en els propers exercicis, la qual 
cosa es faria amb contrapartida en els co-
rresponents comptes de pèrdues i guanys 
consolidats o de patrimoni net consolidat, 
si s’escaigués.

3. Transició a les Normes 
Internacionals d’Informació 
Financera (NIIF)

Tal com s’indica a la Nota 2a, fins a l’exercici 
2004 el Grup formulava els seus comptes 
anuals consolidats d’acord amb els princi-
pis comptables i de consolidació espanyols, 
mentre que a partir del 2005 el Grup for-
mula els seus comptes anuals consolidats 
d’acord amb les NIIF.  En aquest sentit, els 
últims comptes anuals presentats d’acord 
amb principi espanyols han estat els co-
rresponents a l’exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2004, i la data de transició a 
les NIIF és l’1 de gener de 2004.

Les xifres incloses en aquests comptes 
anuals consolidats referits a l’exercici 2004 
han estat reconciliades per presentar-les 
sota les mateixes NIIF que han estat apli-
cades en l’elaboració dels comptes anuals 
consolidats de l’exercici 2005 (Nota 2a). 

La NIIF 1 exigeix el desglossament d’una 
conciliació del patrimoni net a la data de 
transició, 1 de gener de 2004, com tam-
bé un desglossament de la conciliació del 
resultat de l’exercici 2004 i del patrimoni 
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net a 31 de desembre de 2004, preparat conforme a principis i normes comptables locals 
espanyols en comparació amb les NIIF.

A. Conciliació a la data de transició i a 31 de desembre de 2004 del patrimoni 
net consolidat entre principis comptables espanyols i NIIF

La conciliació dels saldos del patrimoni net consolidat a 1 de gener de 2004, data de la 
transició a les NIIF, és la següent, en milers d’euros:

La conciliació dels saldos del patrimoni net consolidat a 31 de desembre de 2004, és la 
següent, en milers d’euros:

Els principals efectes de la transició i de 
l’evolució del patrimoni durant l’exercici 2004 
han estat els següents:

L’aplicació de la NIIF 2 (Pagaments basats en 
accions) condueix al registre com a deute a 
llarg termini de l’import de les accions resca-
tables emeses (nominal més prima d’emissió) 
per a la cobertura del vigent Pla d’Opcions 
sobre Accions als empleats (“Pla Maig 2001”) 
i suposa una disminució en els capítols de 
capital i prima d’emissió.

Les principals variacions recollides en el capí-
tol de reserves de la Societat Dominant i de 
les  societats consolidades corresponen a:

∙ La compensació de la totalitat de les 
diferències de conversió acumulades a 
1 de gener de 2004, data de transició, 
conforme al tractament permès per la 
NIIF 1.

∙ La cancel·lació de despeses amortitza-
bles o assimilades a la data de transició 
i l’eliminació del traspàs a resultats reali-
tzat durant l’exercici 2004 segons criteris 
espanyols.

∙ El registre de tots els impostos anticipats, 
sense tenir en consideració el límit de 
recuperabilitat fixat en deu anys per la 
normativa espanyola.

Principis 
espanyols

Efectes de la 
transició NIIF

Capital, prima d’emissió i reserva de revalorització 455.983 (23.945) 432.038

Reserves de la societat dominant i 
de les societats consolidades 815.697 (148.090) 667.607

Diferències de conversió (152.146) 152.146 -

Patrimoni net dels minoritaris 248.175 (1.920) 246.255

Patrimoni net total 1.367.709 (21.809) 1.345.900

Principis 
espanyols

Efectes de 
l’adopció NIIF

Capital, prima d’emissió i reserva de revalorització 453.447 (19.798) 433.649

Reserves de la societat dominant i 
  de les societats consolidades 787.687 (150.363) 637.324

Diferències de conversió (151.348) 151.458 110

Resultat net atribuït a la Societat Dominant 197.947 18.176 216.123

Dividend a compte de l’exercici (23.291) 238 (23.053)

Patrimoni net dels minoritaris 344.332 (2.348) 341.984

Patrimoni net total 1.608.774 (2.637) 1.606.137



138 139

B. Conciliació del compte de resultats de l’exercici 2004 entre principis comptables 
espanyols i NIIF

La conciliació del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2004 és la següent, en milers 
d’euros:

Els principals efectes de l’adopció de les 
NIIF en el compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici 2005 han estat els següents:

∙ La classificació dels ingressos per treballs 
realitzats per al propi immobilitzat com a 
menors despeses d’explotació.

∙ La classificació dels resultats extraordi-
naris com a resultats per deteriorament 
d’actius, resultats per venda d’actius no 
corrents, resultats d’explotació i altres 
resultats.

∙ La discontinuació de l’amortització siste-
màtica dels fons de comerç.

∙  Els corresponents efectes fiscals i minori-
taris dels propis ajustos de transició. 

C. Estat de canvis en el patrimoni net a 
1 de gener de 2005

Tal com s’indica a la Nota 2a, el Grup ha op-
tat per no aplicar de forma retroactiva certes 
NIIF que entren en vigor, amb caràcter obli-
gatori, a 1 de gener de 2005.

Principis 
espanyols

Efectes de 
l’adopció NIIF

Ingressos d’explotació 2.656.158 (67.366) 2.588.792

Aprovisionaments (1.262.068) 6.141 (1.255.927)

Despeses de personal (611.360) (4.219) (615.579)

Altres despeses d’explotació (377.120) 61.096 (316.024)

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat (158.336) (4.898) (163.234)

Resultat d’explotació 247.274 (9.246) 238.028

Resultat per deteriorament d’actius - (29.975) (29.975)

Amortització del fons de comerç (24.380) 24.380 -

Resultat financer (42.584) (1.306) (43.890)

Resultat de societats posades en equivalència 13.958 (291) 13.667

Resultat per venda d’actius no corrents - 87.341 87.341

Altres resultats - 83.842 83.842

Resultats ordinaris 194.268 154.745 349.013

Resultats extraordinaris 133.010 (133.010) -

Resultat abans d’impostos 327.278 21.735 349.013

Impost sobre societats (80.103) (2.570) (82.673)

Resultat net 247.175 19.165 266.340

Resultat net atribuït a minoritaris (49.228) (989) (50.217)

Resultat net atribuït a la societat dominant 197.947 18.176 216.123
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El quadre adjunt detalla l’efecte produït en el patrimoni net del Grup a 1 de gener de 2005 per 
l’aplicació de les esmentades normes en milers d’euros: 

Les diferències són produïdes per l’aplicació 
de les NIC 32 i 39, presentació, informa-
ció a revelar, reconeixement i valoració 
d’instruments financers.

En aquest sentit, l’impacte de l’aplicació 
d’aquestes normes per conceptes és el se-
güent, en milers d’euros:

4. Principis de consolidació i 
variacions de perímetre

A. Principis de consolidació

Els comptes anuals consolidats adjunts in-
corporen els estats financers de les societats 
controlades per la Societat el 31 de desembre 
de cada exercici. Es considera que la Societat 
posseeix el control quan aquesta té el poder 
d’establir les polítiques financeres i operatives 
de les seves participades. 

Els resultats de les societats participades ad-
quirides o alienades durant l’any s’inclouen 

dins el resultat consolidat des de la data 
efectiva d’adquisició o fins al moment de 
l’alienació, segons procedeixi. 

Quan calgui, si els principis comptables i 
criteris de valoració aplicats en la prepara-
ció dels comptes anuals consolidats adjunts 
difereixen dels utilitzats per algunes de les 
societats que s’hi integren, s’han introduït 
en el procés de consolidació els ajustos i 
les reclassificacions necessaris per homoge-
neïtzar entre si aquests principis i criteris i 
per adequar-los a les Normes Internacionals 
d’Informació Financera.

En el procés de consolidació s’han considerat 
les societats dependents o associades d’Agbar 
detallades en els Annexos I, II i III.

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

A. Integració global.

a.Participació directa o indirecta superior al 
50% i per a aquelles societats sobre les 
quals hi ha control efectiu per tenir majoria 
de vots en els seus òrgans de representació 
i decisió.

b.Societats participades al 50% o amb partici-
pació inferior, el control efectiu de les quals 
correspon a Agbar o a alguna Societat del 
Grup Agbar.

31/12/2004 NIC 32-39 Efecte 
fiscal 1/01/2005

Capital, prima d’emissió i reserva de revalorització 433.649 - - 433.649

Reserves de la Societat Dominant i de les societats 
consolidades 637.324 32.048 (803) 668.569

Diferències de conversió 110 - - 110

Resultat net atribuït a la Societat Dominant 216.123 - - 216.123

Dividend a compte de l’exercici (23.053) - - (23.053)

Patrimoni net dels minoritaris 341.984 - - 341.984

Patrimoni net total 1.606.137 32.048 (803) 1.637.382

Brut Efecte 
Fiscal Net

Valor raonable 
d’instruments de 
cobertura

3.097 (803) 2.294

Ajust a valor de 
mercat d’accions 
(Nota 10)

28.951 - 28.951

Total 32.048 (803) 31.245



140 141

B. Integració proporcional.

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

C. Posada en equivalència.

Participació directa o indirecta en els casos 
següents:

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

b.Societats amb participació igual o supe-
rior al 50%, la direcció efectiva de les 
quals no correspon a Agbar o a alguna 
societat del Grup Agbar, ni és compartida, 
però sí amb influència significativa.

c.Societats amb participacions inferiors al 
20% en les quals s’exerceix una influèn-
cia significativa ja que hi ha transaccions 
d’importància entre inversor i associada, 
hi ha intercanvi de personal directiu o 
se subministra informació tècnica es-
sencial.

No hi ha inversions en el Grup Agbar amb 
moneda funcional diferent de la moneda 
local de presentació dels seus estats fi-
nancers.

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

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

A més, els estats financers adjunts no in-
clouen l’efecte fiscal que pugui produir-se 
com a conseqüència de la incorporació dels 
resultats i reserves de les societats con-
solidades a la Societat Dominant, ja que, 
d’acord amb el que disposa la NIC 12,  es 
considera que no es realitzaran transferèn-
cies de reserves que estiguin subjectes a 

tributació addicional. Com que la Societat 
Dominant controla el moment de la seva 
distribució, no és probable que això es 
produeixi en un futur previsible, sinó que 
aquests resultats i reserves s’utilitzin com a 
recursos de finançament a cada societat.

El patrimoni net dels minoritaris representa 
la part que s’hi assigna dels fons propis i 
dels resultats a 31 de desembre de 2005 i 
2004 d’aquelles societats que es consoliden 
pel mètode d’integració global, i es presen-
ta dins el patrimoni net total del balanç de 
situació consolidat adjunt i a l’epígraf “Re-
sultat net atribuït a minoritaris” del compte 
de pèrdues i guanys consolidat adjunt.

El Grup ha aplicat en tots els casos de 
combinacions de negocis posteriors a 1 de 
gener de 2004 el mètode de l’adquisició per 
a la comptabilització d’aquestes operacions 
i ha registrat com a fons de comerç de la 
combinació la diferència entre el cost de la 
combinació i el valor raonable net dels actius, 
passius i passius contingents identificats i 
registrats de la societat adquirida. Aquests 
fons de comerç estan subjectes a un test de 
deteriorament recurrent basat en la NIC 36 
“Deteriorament del valor dels actius”.

Les diferències de primera consolidació 
per operacions anteriors a 1 de gener 
de 2004 s’han calculat com la diferència 
entre el preu d’adquisició i el valor teòric 
comptable d’aquestes societats ponderat 
pel percentatge de participació efectiu, 
un cop homogeneïtzats els criteris 
comptables i considerades les plusvàlues 
i minusvàlues tàcites existents en els 
elements patrimonials de cada societat. 
Els impactes individuals resultants per 
a cada societat participada s’inclouen a 
l’epígraf “Fons de comerç de consolidació” 
del balanç de situació consolidat adjunt 
(Notes 5h i 12).

B. Variacions en el perímetre de 
consolidació de l’exercici 2005

Les principals variacions en el perímetre de 
consolidació de l’exercici 2005 respecte a 
l’exercici anterior són les següents:

A. Les altes de societats més rellevants en el 
perímetre de consolidació que es consoliden 
pel mètode d’integració global corresponen 
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a l’adquisició del 100% d’Inisas Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A. per part 
de Compañía de Seguros Adeslas, S.A., a 
l’adquisició del 100% d’Applus Danmark, A/
S per part d’Applus Iteuve Technology, S.L. 
i a l’adquisició del 100% del Grup Applus 
Calidad y Medio Ambiente, S.A. per part 
d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L.

B. Entre les altes de societats en el perí-
metre del Grup Agbar que es consoliden 
pel procediment d’integració proporcional, 
destaca l’adquisició del 100% del Grup Ro-
china i del 100% de Benito, S.A. per part 
del Grup EMTE.

C. Entre les altes de societats en el perí-
metre del Grup Agbar que s’integren per 
posada en equivalència destaca l’adquisició 
del 25% d’Igualatorio Médico-Quirúrgico, 
S.A. per part del Grup Iquimesa, S.L. So-
cietat Unipersonal (Grup Adeslas).

D. Les baixes de perímetre més signifi-
catives de societats que es consolidaven 
per integració global han estat les vendes 
d’Aiguas Guariroba, S.A., Iteuve Portugal, 
Ltda. i AGM Contacta, S.L., com també la 
liquidació d’Agbar Colòmbia, E.U.

E. Els canvis de mètode de consolidació 
més rellevants de l’exercici 2005 són els 
següents:

a.Grup ACSA, que passa de consolidar-se 
per integració global (100%) a integrar-
se per posada en equivalència (40%) 
atesa la venda d’un paquet accionarial 
del 60%.

b.Grup IAM, que passa de consolidar-se per 
integració proporcional (80,1%) a conso-
lidar-se per integració global (56,6%) ja 
que la col·locació en el mercat secundari 
de les accions d’aquesta societat i la co-
rresponent sortida del Grup Suez, amb el 
qual hi havia un acord de gestió compar-
tida, ha permès al Grup Agbar obtenir-ne 
el control.

c.Iquimesa Seguros de Salud, S.A., societat 
unipersonal que ha passat de consolidar-
se per integració global (100%) a fer-ho 
per posada en equivalència (25%).

La informació rellevant relacionada amb les 
esmentades operacions com també amb 
altres operacions societàries significatives 
de l’exercici 2005 és la següent:

Adquisició del 100% d’Applus 
Calidad y Medioambiente, S.A. 
(Acyma)
Amb data 2 de febrer de 2005, es varen 
elevar públic els acords adoptats el des-
embre de 2004 per les Juntes de socis/
accionistes de les societats Applus Servi-
cios Tecnológicos, S.L. i Soluziona, S.A. que 
aprovaven l’escissió parcial de Soluziona, 
S.A. (societat escindida) a favor d’Applus 
Servicios Tecnológicos, S.L.(societat bene-
ficiària de l’escissió). L’escissió de Soluzio-
na, S.A. va ser una escissió de cartera a 
valor de mercat, consistent en la totalitat 
de les participacions socials de la societat 
Soluziona Calidad y Medioambiente, S.L., 
societat unipersonal (actualment deno-
minada Applus Calidad y Medioambiente, 
S.L.) valorades en 100.000 milers d’euros. 
El Grup Agbar ha adquirit el 100% de les 
accions d’Applus Calidad y Medioambien-
te, S.A. cedint com a contrapartida el 
24,99% de les accions d’Applus. Després 
de l’esmentada adquisició, Applus passa a 
ésser participada per Agbar en un 75,01% 
i per Unión Fenosa, S.A. en un 24,99%.  
Addicionalment, l’acord incloïa determinats 
mecanismes de liquiditat amb l’objectiu de 
facilitar la sortida de l’accionariat d’Applus 
per part d’Unión Fenosa, S.A. en cas de 
sol·licitar-lo. La renúncia a aquest meca-
nisme, en unes dates determinades, per 
part de Soluziona, S.A., implicaria alhora 
l’ampliació automàtica de la seva participa-
ció en Applus en un 3% sense desemborsa-
ment de contrapartida, és a dir, mitjançant 
una ampliació de capital contra reserves en 
què el Grup Agbar renunciaria al seu dret 
de subscripció.
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Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en milers 
d’euros:

Cessió del 13,68% d’Applus Servicios 
Tecnológicos, S.A. (Applus)
Amb data 29 de desembre de 2005, Agbar 
i Unión Fenosa, S.A. van renunciar  al me-
canisme de liquiditat subscrit després de 
l’entrada d’Unión Fenosa, S.A. en el capital 
d’Applus i, en contrapartida, Agbar va cedir a 
Unión Fenosa, S.A. un 3% d’Applus, segons 
el que s’havia pactat. Com a conseqüència 
d’aquesta operació, va reconèixer  un aug-
ment patrimonial de 36.213 milers d’euros, 
abans de l’efecte fiscal, per la diferència 
entre el valor consolidat d’Applus cedit en 
l’adquisició d’Acyma i el valor de mercat re-
but en l’aportació d’aquesta societat.

En la mateixa data, Agbar, Unión Fenosa, 
S.A. i Sociedad de Promoción y Participa-
ción Empresarial, S.A. (d’ara endavant SPPE, 
participada per Corporación Caja de Madrid, 
S.A.) han formalitzat els acords subscrits 
amb data 16 de novembre de 2005, pels 
quals SPPE entra en el capital social d’Applus 
amb una participació del 19% mitjançant 
una ampliació de capital amb aportació 
dinerària de 133.000 milers d’euros. De re-
sultes d’aquesta transacció, Applus passa a 
ésser participada per Agbar en un 58,32%, 
per Unión Fenosa, S.A. en un 22,68% i per 
SPPE en un 19%.

En relació amb l’entrada a Applus de SPPE, 
el Grup Agbar ha reconegut com a bene-
fici de l’exercici, en el compte de pèrdues 
i guanys consolidat, la diferència entre 
l’import en efectiu rebut per la cessió del 
13,68% d’Applus a SPPE i el valor consolidat 
d’aquesta participació a la data de la transac-
ció, i que és de 41.569 milers d’euros abans 
de l’efecte fiscal (Nota 25).

Finalment, Agbar i Unión FENOSA s’han 
compromès a vendre i comprar, respectiva-
ment, un 2,32% addicional d’Applus durant 
el primer trimestre de 2006 (Nota 34). Així 
mateix, Agbar ha cedit una opció de com-
pra per un 2,9% addicional d’Applus a SPPE, 
exercible abans de finals de 2006.

Adquisició del 100% d’Inisas 
Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A.
En el mes de desembre de 2005 Compañía 
de Seguros Adeslas, S.A. va adquirir la tota-
litat de les accions de l’asseguradora Inisas 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
adjudicada per la Societat Estatal de Parti-
cipacions Industrials (SEPI) en un procés de 
privatització per un import de 16.038 milers 
d’euros.

Balanç
d’entrada

Assignació fons de 
comerç

Balanç 
incorporat

Immobilitzat 16.533 - 16.533

Fons de comerç - 76.896 76.896

Deutors i altres 75.768 - 75.768

Inversions financeres temporals 2.969 - 2.969

Efectiu i mitjans equivalents 1.510 - 1.510

Passius financers (20.333) - (20.333)

Creditors comercials (51.778) - (51.778)

Altres passius (1.565) - (1.565)

Patrimoni net 23.104 76.896 100.000

Preu d’adquisició 100.000

Fons de comerç 76.896



144 145

Adquisició del 25% d’Instituto Médico 
Quirúrgico (IMQ)
Amb data 29 de desembre de 2005, el Grup 
Agbar, a través de Compañía de Seguros Ade-
slas, S.A., ha signat un acord d’adquisició del 
25% del capital de la societat IMQ Seguros 
(Grup Igualatorio Médico Quirúrgico) per un 
import total de 40,6 milions d’euros, en el 
qual s’incloïa l’aportació de la totalitat de les 
accions que mantenia Adeslas en la societat 
Iquimesa Seguros de Salud, S.A. Societat 
Unipersonal. Addicionalment, l’acord inclou 
una opció de compra addicional, a favor 
d’Adeslas, del 20% de l’esmentada societat 
exercible en un període de cinc anys.

Adquisició del 100% d’Applus Danmark 
A/S
Amb data 17 de gener  de 2005, el Grup 
Agbar, a través de la societat participada al 
100% Applus Danmark A/S, ha procedit a la 
signatura d’un acord d’adquisició de la xarxa 
estatal d’estacions d’inspecció de vehicles de 
Dinamarca, com a conseqüència del procés 
de liberalització portat a terme en aquest 
país, la qual cosa implica que el Grup Agbar, 
després de l’aprovació de l’operació per part 
del Comitè de Finances del Parlament Danès, 
esdevé el primer operador privat del sector 
d’aquest país. La inversió ha assolit la xifra 
de 62 milions d’euros. 

Balanç
d’entrada

Assignació fons 
de comerç

Balanç 
incorporat

Immobilitzat 49.429 - 49.429

Fons de comerç - 21.301 21.301

Deutors comercials i altres 1.316 - 1.316

Inversions financeres temporals 138 - 138

Efectiu i mitjans equivalents 9.571 - 9.571

Creditors comercials (18.632) - (18.632)

Altres passius (1.050) - (1.050)

Patrimoni net 40.772 21.301 62.073

Preu d’adquisició 62.073

Fons de comerç 21.301

Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en milers 
d’euros: 

Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en mi-
lers d’euros: 

Balanç
d’entrada

Assignació fons de 
comerç

Balanç 
incorporat

Immobilitzat 163  - 163

Fons de comerç - 13.555 13.555

Deutors comercials i altres 858  - 858

Efectiu i mitjans equivalents 5.149  - 5.149

Creditors comercials (148)  - (148)

Altres passius (3.539)  - (3.539)

Patrimoni net 2.483 13.555 16.038

Preu d’adquisició 16.038

Fons de comerç 13.555
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Venda del 23,5% d’Inversiones Aguas 
Metropolitanas, S.A. (Xile)
En el mes de novembre de 2005, el Grup 
Agbar i el Grup Suez com a accionistes de la 
societat xilena Inversiones Aguas Metropo-
litanas, S.A. (d’ara endavant, IAM), amb un 
80,1% i un 19,9% de participació, respecti-
vament, han conclòs un procés de col·locació 
en Borsa referent al 49,9% d’aquesta so-
cietat. IAM posseeix, a la vegada, el 51,2% 
d’Aguas Andinas, S.A.

En aquest procés s’ha col·locat un 10% de 
les accions de IAM en el mercat xilè i un 
33,4% al mercat internacional. D’aquests 
percentatges correspon un 23,5% al Grup 
Agbar, que a 31 de desembre de 2005 
manté una participació del 56,6% a IAM. El 
preu obtingut per la col·locació del 23,5% 
del Grup Agbar ha estat de 113.384 milions 
de pesos xilens (CLP).

Arran d’aquesta operació, el Grup Suez surt 
de l’accionariat de IAM, en el qual mantenia 
un acord de gestió compartida amb Agbar en 
exercicis anteriors, per la qual cosa Agbar, a 
31 de desembre de 2005, té el domini efec-
tiu de la gestió de IAM i, per tant, consolida 
aquesta societat per integració global.

Venda del 50% d’Aquagest Sur, S.A.
El Grup Agbar, Unicaja i Caja Granada 
han tancat les negociacions relatives a 
l’adquisició per les dues caixes d’estalvis del 
50% del capital d’Aquagest Sur, S.A. per un 
import total de 74 milions d’euros. L’operació 
s’ha realitzat a través de la societat Hidro-
cartera, S.L., participada conjuntament per 
Unicaja i Caja Granada. Els acords assolits 
a partir de la venda amb les entitats com-
pradores permeten al Grup Agbar mantenir 
el control sobre aquesta societat, per la qual 
cosa no ha estat modificat el seu mètode 
de consolidació. L’operació ha generat un 
benefici abans d’impostos de 31 milions 
d’euros (Nota 25).

Venda del 60% d’Acsa – Agbar 
Construcción, S.A.
Amb data 10 de novembre de 2005, el Grup 
Agbar ha formalitzat la venda a la societat 
Finycar, S.L. (Grup Sorigué) del 60% del 
capital social de la societat Acsa - Agbar 
Construcción, S.A. L’acord de venda inclou 

una opció sobre el restant 40% del capital 
exercible en dos trams (20,5% i 19,5%, 
respectivament) a partir del segon i quart 
aniversari de la data de formalització de la 
compravenda inicial del 60%. El preu fixat 
per la venda del 60% ha estat de 34.607 
milers d’euros. El valor de les opcions sobre 
el restant 40% està basat en el preu pagat 
pel 60% inicial i addicionalment referenciat a 
la variació del valor teòric comptable d’ACSA 
fins a la data d’exercici de les opcions.  Per 
part d’Agbar es mantenen els riscos derivats 
de la seva participació actual del 40%.

Tot seguit es detallen les principals magni-
tuds del balanç de sortida expressades en 
milers d’euros:

Venda del 10% de Compañía de 
Seguros Adeslas, S.A.
A l’exercici 2002, es va vendre el 24,6% 
del capital social d’Adeslas al grup francès 
Médéric. El contracte de venda de la partici-
pació d’Adeslas incloïa l’opció de compra fins 
a un 20,4% addicional. El preu de venda del 
20,4% restant es va establir en tres opcions 
diferenciades. La primera d’elles (0,4%) es 
va exercir a l’exercici 2003. Amb data 28 
de setembre de 2004, Médéric va exercir 
la segona opció de compra, sobre el 10%. 
Finalment, i amb data 29 de setembre de 
2005, Médéric va exercir la tercera i última 
opció de compra, sobre el 10% de Com-
pañía de Seguros Adeslas, S.A. El preu de 
la transacció de l’últim 10% ha estat de 
59.850 milers d’euros i ha generat un be-
nefici abans d’impostos de 41.569 milers 
d’euros (Nota 25).

A 31 de desembre de 2005, Agbar man-
té un 54,79% de participació a Adeslas i 
no està prevista cap alienació addicional 
d’accions.

Balanç de sortida

Actius totals 171.258
Passius totals 146.208
Patrimoni net total (exclòs el resultat net 
del període) 21.398
Resultat net del període 3.652
Valor net registrat en llibres del 60% 15.029
Preu de l’alienació 34.607

Resultat de l’alienació abans 
del seu efecte fiscal (Nota 25) 19.578
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Venda del 100% d’AGM Contacta, S.L.
Amb data 16 de desembre de 2005, la Socie-
tat Dominant ha venut el 100% d’AGM Con-
tacta, S.L. al Grup Konecta. El preu de venda 
ha estat de 7 milions d’euros. El cobrament 
d’aquest preu s’ha fixat en tres trams: el pri-
mer d’ells de 3,5 milions d’euros efectius a la 
signatura del contracte de compravenda i el 
segon de 2 milions d’euros efectiu el 31 de 
desembre de 2006. L’últim tram d’1,5 milions 
d’euros, efectiu el 31 de desembre de 2007, 
està subjecte al compliment de determinats 
objectius amb un client rellevant d’aquesta 
societat, per la qual cosa encara no ha estat 
comptabilitzat.

Tot seguit es detallen les principals magnituds 
del balanç de sortida expressades en milers 
d’euros:

Venda d’Aguas Guariroba, S.A. (Brasil)
Amb data 11 d’octubre de 2005 el Grup ha 
formalitzat la transmissió de la totalitat de 
les accions de la seva titularitat en la societat 
brasilera Aguas Guariroba, S.A., a un consorci 
brasiler. L’import de l’operació ha estat de 57 
milions de reals brasilers, equivalent a uns 21 
milions d’euros.

Tot seguit es detallen les principals magnituds 
del balanç de sortida expressades en milers 
d’euros:

Venda del 100% de Iteuve Portugal, 
Ltda.
Amb data 23 de març de 2005, la societat 
del Grup Applus Iteuve Technology, S.L. ha 
procedit a la venda del 100% de la societat 
Iteuve Portugal, Ltda. a Sociedad Controlo 
Técnico Automovel, S.A. per un import de 
19.432 milers d’euros.

Tot seguit es detallen les principals magnituds 
del balanç de sortida expressades en milers 
d’euros:

C. Variacions en el perímetre de 
consolidació de l’exercici 2004

Les principals variacions en el perímetre de 
consolidació de l’exercici 2004 respecte de 
l’exercici anterior són les següents:

a.Les altes de societats més rellevants en el 
perímetre de consolidació que es consoli-
den pel mètode d’integració global corres-
ponen a l’adquisició del 100% d’Helguina, 
S.A. per part d’Aquagest Promoción Téc-
nica y Financiera de Abastecimiento de 
Agua, S.A., a l’adquisició del 100% de la 
societat Gestión Sanitaria Gallega, S.L. 
per part del Grup Adeslas i a l’adquisició 
del 100% de Luybas, S.A. per part del 
Grup Applus. 

b.Entre les altes de societats en el períme-
tre del Grup Agbar que es consoliden pel 
procediment d’integració proporcional, 
destaca l’adquisició del 100% d’Omnilogic 
Telecomunicaciones, S.A. per part del 
Grup EMTE.

c.La baixa del perímetre més significati-
va es refereix a la venda del 100% de 
Trasa, Tratamiento de Residuos, S.A. pel 

Balanç de sortida

Actius totals 26.668
Passius totals 16.112

Patrimoni net total (exclòs el resultat 
net del període) 10.419

Resultat net del període 137
Valor net registrat en llibres 10.556
Preu de l’alienació 5.500

Resultat de l’alienació abans 
del seu efecte fiscal (Nota 25) (5.056)

Balanç de sortida

Actius totals 113.889
Passius totals 85.380
Patrimoni net total (exclòs el resultat net 
del període) 27.828

Resultat net del període  1.361
Valor net registrat en llibres  28.509
Preu de l’alienació 21.245

Resultat de l’alienació abans 
del seu efecte fiscal (7.264)

Balanç de sortida

Actius totals 8.090
Passius totals 3.131
Patrimoni net total 
(exclòs el resultat net del període) 4.317

Resultat net del període 642

Valor net registrat en llibres 4.959
Preu de l’alienació 19.432

Resultat de l’alienació 14.473

Sanejament del fons de comerç indirecte (4.326)

Resultat net de l’alienació abans de 
l’efecte fiscal 10.147
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que fa a societats consolidades pel mèto-
de d’integració global. Quant a societats 
consolidades per posada en equivalència, 
la baixa de perímetre més significativa és 
la d’Inversiones Finisterre, S.A.

d.El canvi de mètode de consolidació més 
rellevant de l’exercici 2004 correspon al 
Grup EMTE, que passa de consolidar-se 
per posada en equivalència (35%) a 
consolidar-se per integració proporcio-
nal (50%), atesa l’adquisició per part 
del Grup Agbar d’un 15% addicional 
de participació en el 35% ja existent a 
l’exercici anterior, adquisició formalitza-
da el 29 de juny de 2004 mitjançant la 
compra d’accions per import de 18.646 

milers d’euros i mitjançant la subscripció 
d’una ampliació de capital per import de 
16.562 milers d’euros. 

La informació rellevant relacionada amb les 
operacions significatives de l’exercici 2004 
és la següent:

Adquisició del 100% d’Helguina, S.A. 
Durant el segon semestre de 2004, el Grup 
Agbar, a través de la seva filial Aquagest 
Promoción Técnica y Financiera de Abaste-
cimientos de Agua, S.A., va adquirir a Grup 
Ferrovial, S.A. la totalitat de les accions 
representatives del capital social de la seva 
filial Helguina, S.A, titular de diversos con-
tractes de concessió d’aigua a Espanya.

Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en milers 
d’euros: 

Adquisició del 100% de Gestión Sanitaria Gallega, S.L.
Durant el quart trimestre de 2004, el Grup Agbar, a través de la seva filial Adeslas ha adquirit 
la totalitat de les accions representatives del capital social de Gestión Sanitaria Gallega, S.L.

Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en milers 
d’euros: 

Balanç
d’entrada

Assignació fons de 
comerç

Balanç 
incorporat

Immobilitzat 22.952 37.181 60.133

Existències 490 - 490

Deutors comercials i altres 17.882 - 17.882

Inversions financeres temporals 720 - 720

Efectiu i mitjans equivalents 3.025 - 3.025

Passius financers (23.976) - (23.976)

Creditors comercials (14.781) - (14.781)

Altres passius (189) - (189)

Patrimoni net 6.123 37.181 43.304

Preu d’adquisició 43.304

Fons de comerç  37.181

Balanç
d’entrada

Assignació fons de 
comerç

Balanç 
incorporat

Immobilitzat 14.574 10.175 24.749

Fons de comerç - 19.162 19.162

Existències 1.028 - 1.028

Deutors comercials i altres 3.229 - 3.229

Inversions financeres temporals 644 - 644

Efectiu i mitjans equivalents 1.098 - 1.098

Passius financers (10.285) - (10.285)

Creditors comercials (3.581) - (3.581)

Altres passius (3.217) (3.561) (6.778)

Patrimoni net 3.490 25.776 29.266

Preu d’adquisició 29.266

Fons de comerç  25.776
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Adquisició del 100% de Luybas, S.A.
Durant el primer trimestre de 2004, el Grup Agbar ha adquirit la totalitat de les accions re-
presentatives del capital social de Luybas, S.A, titular de dues estacions fixes d’inspecció de 
vehicles al País Basc.

Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en milers 
d’euros:

Adquisició del 30,1% d’Inversiones 
Aguas Metropolitanas, Ltda
En el sector d’aigua i sanejament, la societat 
Inversiones Aguas del Gran Santiago (IAGS-
SA, 100% Grup Agbar) va adquirir a Ondeo 
Services Chile un 30,1% d’Inversiones Aguas 
Metropolitanas Limitada (IAM), aquesta últi-
ma posseïdora d’un 51,2% d’Aguas Andinas, 
S.A., per un import de 139 milions d’euros. 
Després d’aquesta operació, Agbar augmenta 
la seva participació a IAM des del 50% fins al 
80,1%, la qual cosa suposa que augmenta la 
seva participació indirecta sobre Aguas Andi-
nas S.A. des del 25,6% fins al 41,0%.

Adquisició 45% d’Applus Iteuve 
Tecnology, S.L.
El 8 de gener de 2004, Applus Servicios 
Tecnológicos, S.L. i Macovit Sociedad de 
Inversiones,S.L. van formalitzar un acord en 
què la primera va adquirir a la segona el 45% 
d’Applus Iteuve Tecnology, S.L., amb la qual 
cosa es va assolir el 100% de participació 
sobre aquesta societat, i es va transmetre 
a Macovit Sociedad de Inversiones, S.L. el 
36,74% de participació que posseïa sobre la 
Societat Inversiones Finisterre, S.A.

Venda del 100% de Trasa, Tratamiento 
de Residuos, S.A.
La societat va ser alienada durant el mes de 
gener de 2004 per la Societat Dominant. 

Tot seguit es detallen les principals magnituds 
del balanç de sortida expressades en milers 
d’euros:

5. Normes de valoració

Les principals normes de valoració utilitza-
des en l’elaboració dels comptes anuals con-
solidats dels exercicis 2005 i 2004, d’acord 
amb les Normes Internacionals d’Informació 
Financera, com també les interpretacions 
en vigor en el moment  de realitzar aquests 
estats financers són les següents:

A. Immobilitzat immaterial

Són actius no monetaris identificables, 
encara que sense aparença física, que 
sorgeixen com a conseqüència d’un negoci 
jurídic o han estat desenvolupats per les so-
cietats consolidades. Només es reconeixen 

Balance 
d’entrada

Assignació fons 
de comerç

Balanç 
incorporat

Immobilitzat 976 - 976

Fons de comerç - 6.703 6.703

Altres actius corrents 1.182 - 1.182

Efectiu i mitjans equivalents 581 - 581

Altres passius (769) - (769)

Passius financers (1.694) - (1.694)

Altres passius corrents (205) - (205)

Patrimoni net 71 6.703 6.774

Preu d’adquisició 6.774

Fons de comerç  6.703

Balanç de sortida

Actius totals 16.678

Passius totals 13.739

Patrimoni net total 2.435

Valor net registrat en llibres 2.435

Preu de l’alienació 14.597

Resultat de l’alienació abans
de l’efecte fiscal 12.162
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comptablement aquells actius, el cost dels 
quals pugui estimar-se de manera raona-
blement objectiva i dels quals les societats 
consolidades estimin probable obtenir en el 
futur beneficis econòmics.

Els actius intangibles es reconeixen inicial-
ment pel seu cost d’adquisició o producció, 
que inclou l’assignació del valor dels fons 
de comerç realitzada a partir de les valo-
racions independents corresponents, en el 
cas que això sigui aplicable, i posteriorment 
es valoren al seu cost minorat en la seva 
corresponent amortització acumulada i les 
pèrdues per deteriorament que hagin ex-
perimentat, segons s’escaigui. 

Les immobilitzacions immaterials s’amortitzen 
conforme als criteris següents (Nota 8):

∙ Les concessions administratives o similars 
s’amortitzen linealment en funció del seu 
període de durada. En aquesta partida 
s’inclou el cost inicial (cànon) i addicio-
nalment, si s’escau, el valor actual inicial 
dels pagaments futurs estimats necessaris 
en el moment de la reversió dels actius.

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

∙ Els drets de superfície sobre finques urba-
nes s’amortitzen linealment en el termini 
de durada dels esmentats drets.

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

Els costos salarials del personal propi, com 
també els costos associats emprats en el 
projecte, instal·lació i posada en marxa 
dels elements de l’immobilitzat immate-
rial, es capitalitzen com a major cost dels 
corresponents béns. Els costos activats 
per aquest concepte en els exercicis 2005 
i 2004 es presenten minorant les “despe-
ses d’explotació” del compte de pèrdues i 
guanys consolidats adjunt.

Els elements en curs es traspassen a 
l’immobilitzat immaterial en explotació un 

cop finalitzat el corresponent període de 
desenvolupament.

B. Immobilitzat material

L’immobilitzat material es troba valorat a 
preu d’adquisició o cost de producció ac-
tualitzat d’acord amb diverses disposicio-
ns legals entre les quals es troba el Reial 
Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny (Nota 9) 
i l’assignació de fons de comerç en aquells 
casos en què sigui aplicable, realitzada a 
partir de les valoracions independents co-
rresponents.

Els costos d’ampliació, modernització o 
millores que representen un augment de 
la productivitat, capacitat o eficiència, o 
un allargament de la vida útil dels béns, 
es comptabilitzen com a major cost dels 
corresponents béns.

Els costos salarials del personal propi, com 
també els costos associats emprats en el 
projecte, instal·lació i posada en marxa dels 
elements de l’immobilitzat material (con-
sums de materials de magatzem i altres 
despeses externes aplicables), es capitali-
tzen com a major cost dels corresponents 
béns. Els costos activats per aquest con-
cepte en els exercicis 2005 i 2004 es pre-
senten minorant les “despeses d’explotació” 
del compte de pèrdues i guanys consolidat 
adjunt.

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

Les societats amortitzen el seu immobilitzat 
material seguint el mètode lineal en funció 
dels anys de vida útil restant estimada per 
al Grup dels diferents elements, segons el 
detall següent:

Dins l’epígraf de construccions s’inclouen 
els costos de acondicionament i millora 
d’actius en lloguer pel Grup. Aquests costos 

Anys de vida útil

Construccions 10 a 50
Instal·lacions tècniques i maquinària 4 a 20
Instal·lacions de conducció i industrials 10 a 34
Elements de transport 5 a 10
Mobiliari i estris 5 a 10
Equips per a processament d’informació 4 a 5
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s’amortitzen en el període mínim de lloguer 
dels béns associats a aquests contractes.

En el cas de béns subjectes a reversió, 
l’amortització practicada en aquests ele-
ments permetrà tenir-los totalment amor-
titzats al final del període concessional.

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

Els beneficis o les pèrdues sorgits de la 
venda o retir d’un actiu es determinen com 
la diferència entre el seu valor net compta-
ble i el seu preu de venda, i es reconeixen 
en el resultat de la Societat.

C. Subvencions oficials

Les subvencions de capital no reintegrables 
rebudes es valoren per l’import concedit, es 
classifiquen minorant el valor dels actius fi-
nançats i s’imputen a resultats en proporció 
a la depreciació experimentada durant el 
període per aquests actius, tret que es tracti 
d’actius no depreciables; en aquest cas s’im-
putaran al resultat de l’exercici en què es 
produeixi la seva alienació, deteriorament o 
baixa en inventari.

D. Deteriorament de valor d’actius 
materials i immaterials

El valor registrat dels actius materials i 
immaterials de vida definida és analitzat a 
la data de tancament per determinar si hi 
ha indicis de deteriorament del seu valor. 
En cas d’haver-hi aquests indicis, s’estima 
el valor recuperable dels esmentats actius 
amb l’objectiu de determinar el deteriora-
ment del valor sofert. Quan l’actiu analitzat 
no genera fluxos de caixa per si mateixos 
independents d’altres actius, el Grup estima 
el valor raonable de la unitat generadora 
d’efectiu on s’inclou l’actiu. 

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

El valor recuperable és el major entre el 
valor raonable menys els costos de venda 
i el valor en ús.  Per a l’estimació del valor 
en ús, es valoren els futurs fluxos de caixa 
de l’actiu analitzat (o de la unitat genera-
dora d’efectiu a la qual pertanyi) a valor 
present, utilitzant una taxa de descompte 
que reflecteixi tant les condicions de mer-
cat com el risc específic associat a l’actiu. 
Quan s’estima que el valor recuperable d’un 
actiu és menor que el seu valor registrat, 
es practica un deteriorament de valor per 
l’import de la diferència a càrrec del compte 
de pèrdues i guanys. 

En cas que el deteriorament de valor re-
verteixi, el valor registrat de l’actiu podrà 
incrementar-se fins al valor recuperable re-
visat, amb el límit del valor registrat previ 
al deteriorament, menys l’amortització 
que si s’escau s’hagués hagut registrat. 
La reversió del deteriorament d’un actiu 
es comptabilitza amb abonament al compte 
de pèrdues i guanys. Les pèrdues per de-
teriorament figuren assignades als actius 
als quals es refereixen. 

E. Contractes de lloguer

Arrendaments financers
Es consideren operacions d’arrendament 
financer aquelles en què els riscos i be-
neficis que recaiguin sobre el bé objec-
te de l’arrendament es transfereixen a 
l’arrendatari, qui, habitualment, té l’opció 
d’adquirir-lo en finalitzar el contracte en 
les condicions acordades en formalitzar-se 
l’operació. 

Els actius adquirits mitjançant arrenda-
ment financer es classifiquen en el capítol 
“Immobilitzat material” segons la natu-
ralesa del bé objecte del contracte  i es 
comptabilitzen, amb contrapartida d’un 
passiu d’igual import, pel  menor entre el 
valor raonable del bé arrendat, i la suma 
dels valors actuals de les quantitats a pa-
gar a l’arrendador, més el preu d’exercici 
de l’opció de compra. Aquests actius 
s’amortitzen amb criteris semblants als 
aplicats en el conjunt dels actius materials 
de la mateixa naturalesa. 

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

Arrendaments operatius
En les operacions d’arrendament opera-
tiu, la propietat del bé arrendat i els ris-
cos que recauen sobre el bé romanen en 
l’arrendador.

Les despeses de l’arrendament es carreguen 
linealment al compte de pèrdues i guanys.

F. Immobilitzat financer

Exercici 2004
Els actius classificats en aquest epígraf es 
registren al seu cost d’adquisició original, 
i no s’hi apliquen les NIC 32 i 39 (Nota 
2a). Un cop realitzat, si s’escau, el test de 
deteriorament que s’hi pugui aplicar, les 
minusvàlues que se’n deriven es registren 
minorant els imports registrats en el capítol 
“Immobilitzat financer” del balanç de situa-
ció consolidat.

Exercici 2005
El Grup AGBAR determina la classificació 
més apropiada per a cada inversió finan-
cera en el moment de la seva adquisició, i 
la revisa al tancament de cada exercici. Les 
inversions financeres, ja siguin corrents o 
no corrents, es classifiquen en les catego-
ries següents:

∙ Actius financers mantinguts per a nego-
ciació: són tots aquells actius que s’hagin 
adquirit amb el propòsit principal de ge-
nerar un benefici com a conseqüència de 
fluctuacions en el seu valor.

 Els actius inclosos en aquesta categoria 
figuren en el balanç de situació conso-
lidat adjunt al seu valor raonable, i les 
fluctuacions del seu valor es registren en 
els epígrafs “Despesa financera” i “Ingrés 
financer” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat, segons correspongui.

∙ Préstecs i comptes a cobrar: són valo-
rats en el moment del seu reconeixement 
en el balanç de situació al seu valor de 
mercat, i posteriorment són valorats a 
cost amortitzat utilitzant la taxa d’interès 
efectiu.

 El Grup AGBAR registra les corresponents 
provisions per la diferència existent en-
tre l’import que s’estima recuperar dels 
comptes a cobrar i el valor en llibres pels 
quals es troben registrades.

∙ Inversions a mantenir fins al seu venci-
ment: correspon a les inversions finan-
ceres que el Grup AGBAR té intenció i 
possibilitat de conservar fins a la seva 
finalització, i són comptabilitzades al seu 
cost amortitzat utilitzant la taxa d’interès 
efectiu.

∙Inversions disponibles per a la venda: 
són totes les que no entren dins les tres 
categories anteriors. Aquestes inversions 
figuren en el balanç de situació consoli-
dat al seu valor de mercat en la data de 
tancament, que, en el cas de societats 
no cotitzades, s’obté a través de mètodes 
alternatius com la comparació amb tran-
saccions similars o, en cas de disposar de 
la suficient informació, per l’actualització 
dels fluxos de caixa esperats. Les variacio-
ns d’aquest valor de mercat es registren 
amb càrrec o abonament a “Reserves per 
reavaluació d’actius i passius no realit-
zats” del patrimoni net consolidat. En el 
moment en què es produeix l’alienació 
d’aquestes inversions, el valor acumulat 
en aquestes reserves és imputat ínte-
grament al compte de pèrdues i guanys 
consolidat.

 Aquelles inversions financeres en capi-
tal de societats no cotitzades, amb un 
valor de mercat que no pot ser mesurat 
de forma fiable, són valorades a cost 
d’adquisició.

G. Participacions posades en 
equivalència

Les participacions valorades mitjançant el 
procediment de posada en equivalència es 
mostren pel valor de la fracció que repre-
senten del net patrimonial de la Societat, 
incrementat pel valor de fons de comerç 
que subsisteixi a la data de tancament 
(Nota 11).

H. Fons de comerç de consolidació

Les diferències positives entre el cost de 
les participacions en el capital de les socie-
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tats consolidades i associades respecte als 
corresponents valors teoricocomptables, 
ajustats en la data de primera consolidació, 
s’imputen de la forma següent:

∙ Si són assignables a elements patrimo-
nials concrets de les societats adquirides, 
augmentant el valor dels actius (o reduint 
el dels passius), els valors de mercat dels 
quals siguin superiors (inferiors) als valors 
nets comptables amb els quals figuren en 
els seus balanços de situació i el tractament 
comptable dels quals sigui semblant al dels 
mateixos actius (passius) del Grup.

∙ Si són assignables a uns actius intangi-
bles concrets (en la forma en què aquests 
s’han definit anteriorment), reconeixent-
los explícitament en el balanç de situació 
consolidat.

∙ Les diferències restants es registren com 
un fons de comerç de consolidació, que 
s’assigna a una o més unitats generado-
res d’efectiu específiques.

Els fons de comerç només es registren 
quan han estat adquirits a títol onerós i 
representen, per tant, pagaments avançats 
realitzats per l’entitat adquirent dels bene-
ficis econòmics futurs derivats dels actius 
de l’entitat adquirida que no siguin indivi-
dualment i separadament identificables i 
recognoscibles.

Amb ocasió de cada tancament comptable 
es procedeix a estimar si s’ha produït en els 
fons de comerç algun deteriorament que 
redueixi el seu valor a un import inferior 
al cost net registrat i, en cas afirmatiu, es 
procedeix al seu oportú sanejament contra 
el compte de pèrdues i guanys consolidat. 
Les pèrdues per deteriorament relaciona-
des amb els fons de comerç no són objecte 
de reversió posterior.

Acollint-se a la circumstància indicada a la 
Nota 12, els fons de comerç anteriors a la 
data de transició no han estat reavaluats 
i es manté, per tant, el valor net històric 
registrat en el balanç de transició de data 
1 de gener de 2004. 

En la venda d’una subsidiària, associada 
o una entitat controlada conjuntament, 
l’import de fons de comerç atribuït s’inclou, 
si s’escau, en la determinació del benefici 
o pèrdua de la venda.

Seguint la norma NIC 28 “Inversions en 
associades” el Grup ha procedit a reclassi-
ficar l’import del fons de comerç assignat a 
aquestes participacions com a major valor 
comptable de la inversió dins l’epígraf “Par-
ticipació en empreses associades”.

I. Existències

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

J. Treballs en curs

Els treballs en curs corresponen en la seva 
major part a treballs realitzats per compte 
aliè i es valoren al cost de producció, que 
inclou el cost dels materials incorporats, la 
mà d’obra i les despeses directes i indirectes 
de fabricació. En les obres que produeixin 
uns costos que superin cert import i un grau 
d’avanç determinat, es registra una estimació 
del benefici basant-se en el preu i les con-
dicions de venda de l’encàrrec i en el cost 
produït fins a la data. Els treballs valorats 
a preu de venda es classifiquen a l’apartat 
“Deutors” del balanç de situació consolidat 
adjunt. 

En aquells encàrrecs en què els ingressos 
reconeguts, segons el criteri descrit en el pa-
ràgraf anterior, siguin inferiors a la facturació 
realitzada al client, les diferències figuren a 
l’epígraf “Passiu corrent -  resta curt termini” 
del balanç de situació consolidat adjunt.

K. Clients per vendes i prestació de 
serveis

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

L. Inversions financeres temporals

Corresponen principalment a excedents de 
tresoreria que es materialitzen en valors 
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de renda fixa, amb venciment entre tres 
i dotze mesos, mantinguts en general fins 
al seu venciment i que es registren al preu 
d’adquisició. Els ingressos per interessos es 
computen en l’exercici en què es meriten, 
seguint un criteri financer.

M. Efectiu i mitjans equivalents

Aquest epígraf recull saldos bancaris com 
també inversions financeres temporals 
amb un venciment que s’estima anterior 
als tres mesos.

N. Obligacions, bons i deutes amb 
entitats de crèdit

Els préstecs, obligacions i similars es re-
gistren inicialment per l’efectiu rebut, net 
dels costos produïts en la transacció. En 
períodes posteriors, aquestes obligacio-
ns de finançament es valoren al seu cost 
amortitzat, utilitzant el mètode del tipus 
d’interès efectiu, excepte per a aquelles 
operacions per a les quals s’han subscrit 
contractes de cobertura que es valoren tal 
com es descriu a l’apartat “Derivats finan-
cers i operacions de cobertura” d’aquesta 
mateixa nota. 

O. Productes financers derivats i 
operacions de cobertura

Les operacions de derivats contractades pel 
Grup Agbar tenen per objecte eliminar o 
reduir significativament determinats riscos 
de tipus d’interès i tipus de canvi existents 
en posicions patrimonials (Nota 17c). El 
Grup no usa productes financers derivats 
amb finalitats especulatives. 

L’ús de productes financers derivats per 
part del Grup està regit per les polítiques 
del Grup, les quals estableixen les direc-
trius per al seu ús. 

El Grup Agbar utilitza els derivats finan-
cers exclusivament com a instruments de 
cobertura, amb el tractament comptable 
següent:

∙ Cobertures de valor raonable (fair value 
hedge): tant els canvis en el valor de 
mercat dels instruments financers deri-

vats designats com a cobertures, com les 
variacions del valor de mercat de l’element 
cobert produïdes pel risc cobert es regis-
tren amb càrrec o abonament al compte 
de pèrdues i guanys consolidat, segons 
correspongui, de forma que els epígrafs 
“Ingrés financer” i “Despesa financera” 
recullin, respectivament, l’ingrés o des-
pesa meritada conjuntament per l’element 
cobert i l’instrument de cobertura.

∙ Cobertures de fluxos de caixa (cash flow 
hedge) i d’inversió neta en moneda es-
trangera (net investment hedge): els 
canvis en el valor de mercat dels instru-
ments financers derivats de cobertura 
es registren, en la part en què aquestes 
cobertures no són efectives, en el compte 
de pèrdues i guanys consolidat; la part de 
cobertura efectiva és comptabilitzada a 
l’apartat “Reserva per reavaluació d’actius 
i passius no realitzats” i “Diferències de 
conversió”, respectivament, del balanç 
de situació consolidat adjunt. La pèrdua 
o guany acumulat en aquests epígrafs 
de reserves es traspassa al compte de 
pèrdues i guanys, en el mateix epígraf 
que es veu afectat per l’element cobert, 
a mesura que el subjacent va afectant el 
compte de resultats o en l’exercici en què 
aquest s’aliena.

En el moment de discontinuació de la cober-
tura, la pèrdua o guany acumulat en aques-
ta data a l’apartat “Reserva per reavaluació 
d’actius i passius no realitzats” es manté 
fins que es realitza l’operació coberta, mo-
ment en el qual es revertirà sobre el benefici 
o pèrdua d’aquesta operació. En el moment 
en què no s’espera que l’operació coberta 
es produeixi, la pèrdua o guany reconegut 
a l’esmentat epígraf s’imputa al compte de 
resultats.

El valor de mercat dels diferents instru-
ments financers correspon a la seva cotit-
zació al tancament de l’exercici. En el cas 
dels derivats no negociables en mercats 
organitzats, el Grup AGBAR utilitza per a 
la seva valoració hipòtesis basades en les 
condicions del mercat a la data de tan-
cament de l’exercici. En concret, el valor 
de mercat dels swaps de tipus d’interès 
es calcula com el valor actualitzat a tipus 
d’interès de mercat del diferencial de ti-
pus del swap i, en el cas de contractes de 
tipus de canvi a futur, la seva valoració es 



determina descomptant els fluxos futurs 
calculats utilitzant els tipus de canvi a futur 
existents al tancament de l’exercici.

P. Provisions i passius contingents

Els dos conceptes inclosos en aquesta nor-
ma de valoració són:

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

 La quantificació de les provisions es rea-
litza tenint en consideració la millor in-
formació disponible sobre l’esdeveniment 
i les seves conseqüències i es reestima 
amb ocasió de cada tancament compta-
ble. Les provisions constituïdes s’utilitzen 
per afrontar els riscos específics per als 
quals van ser originàriament reconegu-
des, i es procedeix a la seva reversió, 
total o parcial, quan aquests riscos des-
apareixin o disminueixin. 

∙ Passius contingents: Són passius contin-
gents totes aquelles obligacions possibles 
sorgides com a conseqüència de succe-
ssos passats, de les quals s’estima de 
baixa probabilitat la materialització futura 
i perjudici patrimonial associat. D’acord 
amb les NIIF, el Grup Agbar no reconeix 
cap provisió per aquests conceptes, si 
bé, com és requerit, es troben detallats 
a la Nota 20. 

Q. Compromisos per pensions

Agbar i algunes societats del Grup tenen 
compromisos per pensions, i el més sig-
nificatiu és el corresponent a la Societat 
Dominant.

La Societat Dominant té establert un com-
promís per pensions de prestació definida, 
la finalitat del qual consisteix a garantir 
als empleats amb antiguitat anterior a l’1 

de gener de 1991 una pensió de jubilació 
(i les seves possibles derivades: viduïtat i 
orfandat) complementària a les prestacions 
de la Seguretat Social.  Addicionalment, el 
conveni col·lectiu vigent a Agbar estableix 
que tot el personal fix, incorporat a partir 
de l’1 de gener de 1991 i que hagi superat 
el període de prova, té dret a participar 
en un pla de pensions d’aportació defini-
da 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. 

La Societat Dominant, basant-se en la nor-
mativa vigent a Espanya -en particular se-
gons la Llei 8/1987, de 8 de juny de Plans 
i Fons de Pensions i el Reial Decret 1588/
1999, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre la instrumentació dels 
compromisos per pensions de les empre-
ses amb els treballadors i beneficiaris- va 
procedir a l’exercici 2002 a externalitzar 
tots els seus compromisos i, per a això 
va formalitzar un pla de pensions mixt 
quant a la naturalesa de les contingèn-
cies cobertes (d’aportació definida per a 
la jubilació i de prestació definida per als 
riscos d’invalidesa i mort durant la vida 
laboral activa) amb una entitat gestora. 
Així mateix, i per completar el finançament 
de la resta de compromisos de prestació 
definida, va formalitzar les corresponents 
pòlisses d’assegurança (Nota 19).

L’import dels compromisos de prestació 
definida per a la jubilació, amb el perso-
nal amb antiguitat anterior a 1 de gener 
de 1991, ha estat determinat aplicant els 
criteris següents:

∙ Mètode de càlcul: el mètode de càlcul 
utilitzat en les valoracions actuarials ha 
estat el d’”acreditació proporcional any a 
any”, que és el mètode acceptat per les 
NIIF. El valor de les obligacions per pen-
sions es calcula sobre la base del valor 
actual de les prestacions compromeses i 
tenint en compte el nombre d’anys que 
el personal ha prestat servei.

∙ Hipòtesis actuarials utilitzades: sense 
que estiguin esbiaixades i consistents 
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entre si. Concretament, les hipòtesis ac-
tuarials més significatives considerades 
han estat:

∙ L’edat estimada de jubilació de cada 
empleat és la primera a la qual té dret, 
d’acord amb la normativa laboral i de 
seguretat social vigent.

Les aportacions regulars de l’exercici, 
constituïdes bàsicament pel cost normal 
i la prima de risc, es registren contra el 
compte de pèrdues i guanys consolidat de 
l’exercici. 

Les pèrdues i guanys actuarials que puguin 
produir-se, bé per increments o disminucio-
ns en el valor actual de les obligacions per 
prestacions definides, bé per variacions en 
el valor raonable dels actius afectes al pla, 
es registren directament en el patrimoni net 
consolidat, a l’epígraf de “Pèrdues i guanys 
actuarials per pensions” (Nota 16e). Les 
pèrdues i guanys actuarials tenen el seu 
origen en les desviacions en relació amb 
les hipòtesis estimades o amb els canvis 
d’aquestes últimes.

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

∙ l’efecte dels canvis en les estimacions de 
les taxes de rotació d’empleats, de morta-
litat, de retirs avançats, de l’increment de 
salaris dels empleats, com també l’efecte 
de les variacions en les prestacions deri-
vades de les desviacions en inflació i,

∙ les diferències entre el rendiment real i 
el previst dels actius afectes al pla (tipus 
de descompte utilitzat). 

R. Creditors comercials

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

Addicionalment, aquest epígraf inclou les pro-
visions tècniques per a prestacions per sinis-
tres, que a 31 de desembre de 2005 i 2004 
són de 173.215 i 148.859 milers d’euros, res-
pectivament, i recullen les estimacions efec-
tuades individualment per les societats asse-
guradores del Grup Agbar amb origen en els 
sinistres pendents de liquidació o pagament 
al tancament de l’exercici, com també una 
estimació global, basant-se en l’experiència, 
de les obligacions que puguin derivar-se per 
a les societats com a conseqüència dels si-
nistres produïts amb anterioritat a la data de 
tancament i pendents de declaració.

S. Impost sobre Societats i impostos 
diferits

La comptabilització de la despesa per impost 
sobre societats es realitza pel mètode del pas-
siu basat en el balanç general. Aquest mètode 
consisteix en la determinació dels impostos 
anticipats i diferits en funció de les diferències 
entre el valor en llibres dels actius i passius i 
la seva base fiscal, utilitzant les taxes fiscals 
que s’espera objectivament que estiguin en 
vigor quan els actius i passius es realitzin.  
Els impostos diferits, actius i passius, origi-
nats per càrrecs o abonaments directes en 
comptes de patrimoni, es comptabilitzen 
també amb contrapartida en patrimoni.

Addicionalment, es registra comptablement 
l’import de les deduccions generades que 
s’estimen que podran ser aplicades (Nota 
21).
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Hipòtesis Estimades

Taxa de creixement de l’IPC i de 
les bases de cotització a la 
Seguretat Social

2,0%

Taxa de creixement de la pensió 
màxima de la Seguretat Social 
i dels salaris

2,5%

Taxa nominal d’actualització 5,0%

Taules de supervivència en el període 
actiu (mort més invalidesa)

PERMF 2000 
combinada 
amb ITOM 

77
Taules de supervivència en 
el període passiu

PERMF 2000
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T. Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen en fun-
ció del criteri de la meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que 
ells mateixos representen, amb independèn-
cia del moment en què es produeixi el corrent 
monetario o financer que se’n deriva. Seguint 
els principis recollits en el marc conceptual de 
les NIIF, el Grup registra els ingressos que es 
meriten i totes les despeses associades ne-
cessàries. Les vendes de béns es reconeixen 
quan els béns són lliurats i la titularitat s’ha 
traspassat. 

El resultat obtingut per dividends d’inversions 
es reconeix en el moment en què els accio-
nistes tinguin el dret de rebre el seu paga-
ment.

Contractes de construcció
Quan el resultat d’un contracte es pot es-
timar raonablement, els seus ingressos es 
reconeixen pel seu grau d’avanç a tancament 
d’exercici; és a dir: en funció de la proporció 
que representin els costos meritats pel tre-
ball realitzat fins a la data i els costos totals 
estimats fins a la seva finalització. 

Quan el resultat d’un contracte no es pot esti-
mar raonablement, els ingressos d’aquest es 
reconeixen amb el límit dels costos produïts 
que s’espera que siguin raonablement recu-
perats en el futur.

Quan sigui probable que els costos del con-
tracte siguin superiors als ingressos, les 
pèrdues esperades es reconeixen immedia-
tament.

Subministraments pendents de 
facturació
La Societat Dominant i les societats parti-
cipades on sigui aplicable registren com a 
venda d’aigua els subministraments realment 
efectuats, incloent-hi l’import d’aigua submi-
nistrada que a 31 de desembre està pendent 
de facturació. Aquest import era a 31 de des-
embre de 2005 i 2004 per a les societats del 

sector d’aigua i sanejament del Grup Agbar 
de 114.465 i 63.714 milers d’euros, respec-
tivament, i es troben registrats a l’epígraf 
“Deutors comercials i altres” de l’actiu co-
rrent del balanç de situació consolidat a 31 
de desembre de 2005 i 2004. 

U. Benefici per acció

El benefici bàsic per acció es calcula com el 
quocient entre el benefici net del període 
atribuït a la Societat Dominant i el nombre 
mitjà ponderat d’accions ordinàries en circu-
lació durant aquest període.

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

En el cas d’Agbar, la dilució del benefici per 
acció es produeix per l’efecte de les accions 
rescatables de classe B que donen cobertu-
ra al Pla d’Opcions sobre Accions “Pla Maig 
2001”.

V. Transaccions en moneda 
diferent de l’euro

La moneda funcional del Grup és l’euro. Con-
seqüentment, tots els saldos i transaccions 
denominats en monedes diferents a l’euro 
es consideren denominats en “moneda es-
trangera”. 
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La conversió a euros dels saldos en monedes 
estrangeres es realitza en dues fases conse-
cutives:

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

2. Conversió a euros dels saldos 
mantinguts en les monedes funcionals 
de les filials, la moneda funcional dels 
quals no sigui l’euro.
Els saldos dels comptes anuals de les entitats 
consolidades que tinguin la moneda funcional 
diferent de l’euro es converteixen a euros de 
la manera següent:

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

∙ Els ingressos i despeses i els fluxos de tre-
soreria, aplicant els tipus de canvi mitjans 
de l’exercici.

∙ El patrimoni net, als tipus de canvi his-
tòrics.

Les diferències sorgides en el procés de con-
versió es registren a l’apartat “Diferències de 
conversió“ del patrimoni net.

El fons de comerç i els ajustos de valor rao-
nable sorgits en l’adquisició d’entitats es-
trangeres són tractats com a actius i passius 
en moneda estrangera d’aquestes entitats 
i convertits al tipus canvi de tancament de 
l’exercici.

Amb l’objectiu de protegir les seves inversio-
ns dels riscos de fluctuació de les monedes 
estrangeres, el Grup  disposa de determinats 
contractes de futurs i opcions (Nota 17c). 
En les operacions així definides és inten-
ció de les respectives societats del Grup 
Agbar mantenir aquesta cobertura mentre 
es mantingui la inversió en la societat filial 
corresponent. 

Les diferències de valoració en euros ge-
nerades per aquests instruments financers 
de cobertura d’inversió neta es registren 
emprant com a contrapartida el compte de 
“Diferències de conversió” del balanç de si-
tuació consolidat adjunt.

El desglossament del contravalor dels principals saldos mantinguts en moneda estrangera, 
atesa la naturalesa de les partides que els integren, és en milers d’euros:

Els tipus de canvi mitjà i de tancament de l’exercici utilitzats en la conversió a euros dels saldos 
mantinguts en monedes estrangeres han estat els següents:

Naturalesa dels saldos

2005 2004

Dòlars 
americans

Pesos
 xilens

Corones 
daneses

Dòlars 
americans

Pesos 
xilens

Actius fixos 94.591 1.696.801 72.789 89.715 1.105.977

Endeutament net (39.715) (471.592) (25.768) (46.558) (464.472)

Partic. posades en 
equivalència 3.156 - - 2.823 -

Altres actius/passius nets (58.032) (1.225.209) (47.020) (45.980) (641.505)

 1 euro       2005      2004
Mitjà De tancament Mitjà De tancament

Pes xilè 695,74 607,01 758,21 759,23
Real brasiler 3,03 2,76 3,64 3,62

Dòlar americà 1,24 1,18 1,24 1,36
Corona danesa 7,46 7,44 - -
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W. Informació sobre  medi ambient

Es consideren actius de naturalesa mediam-
biental els béns que són utilitzats de forma 
duradora en l’activitat de les societats del 
Grup Agbar, la finalitat principal dels quals 
és la minimització de l’impacte mediambien-
tal i la protecció i millora del medi ambient, 
que inclou la reducció o eliminació de la 
contaminació futura de les operacions del 
Grup Agbar.

Aquests actius es troben valorats, igual que 
qualsevol actiu material, a preu d’adquisició 
o cost de producció actualitzat d’acord amb 
diverses disposicions legals entre les quals 
es troba el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 
de juny.
Les societats amortitzen aquests elements 
seguint el mètode lineal, en funció dels anys 
de vida útil restant estimada dels diferents 
elements segons el detall que s’indica a la 
Nota 5b.

X. Operacions en discontinuïtat

Una operació en discontinuïtat és una línia 
de negoci que s’ha decidit abandonar i/o 
alienar que té uns actius, passius i resultats 
que poden ser distingits físicament, operati-
vament i a l’efecte d’informació financera.

Els ingressos i les despeses de les opera-
cions en discontinuïtat es presenten sepa-
radament en el compte de resultats.

Durant els exercicis 2005 i 2004, en el Grup 
Agbar no s’han produït discontinuacions en 
cap línia o segment de negoci.

Y. Estat de fluxos d’efectiu consolidat

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

∙Fluxos nets d’efectiu: entrades i sor-
tides de diners en efectiu i d’actius fi-
nancers equivalents, entesos com les 
inversions a curt termini de gran liqui-
ditat i baix risc d’alteracions en el seu 
valor.

∙Activitats ordinàries: activitats típiques 
de l’operativa dels negocis del Grup, com 
també altres activitats que no poden ser 

qualificades com d’inversió o de finança-
ment.

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

∙Activitats de finançament: activitats que 
produeixen canvis en l’import i composició 
del patrimoni net i dels passius que no 
formen part de les activitats ordinàries.

6. Política de gestió de riscos 
financers

La gestió dels riscos financers en el Grup 
Agbar té com a objectius principals asse-
gurar la disponibilitat de fons per al compli-
ment puntual dels compromisos financers i 
protegir el valor en euros dels fluxos econò-
mics i dels actius i passius del Grup.

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

La política del Grup Agbar és cobrir totes 
aquelles exposicions significatives i no to-
lerables sempre que hi hagi instruments 
adequats i el cost de cobertura sigui rao-
nable.

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

Tot seguit es descriuen els principals riscos 
financers que afronta el Grup i les pràcti-
ques establertes

Risc de tipus de canvi

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

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

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

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

Quant al risc de canvi per transaccions, 
l’activitat exportadora o importadora de 
productes o serveis té una incidència li-
mitada en el Grup. Algunes companyies 
amb l’euro com a moneda funcional són 
receptores de fluxos en divises de les se-
ves filials internacionals, principalment per 
dividends i/o per assistència tècnica (“ma-
nagement fees”). En funció, essencialment, 
dels imports i terminis implicats, el Grup 
empra circumstancialment cobertures per 
tal d’assegurar el valor de contrapartida 
en euros d’aquestes operacions als seus 
imports i terminis.

Risc de tipus d’interès

El risc de tipus d’interès és l’impacte en els 
resultats de pujades dels tipus d’interès que 
encareixen el cost del deute. L’exposició a 
aquest risc queda minorada en una part 
significativa per la cobertura natural que 
ofereixen aquells negocis en què la inflació 
i/o els tipus d’interès constitueixin elements 
que són incorporats en el procés de revisió 
periòdica de tarifes i preus. L’exposició ro-
manent és avaluada periòdicament i, tenint 
en consideració les expectatives d’evolució 

dels tipus d’interès, de les principals mo-
nedes de finançament, es determinen els 
nivells i els terminis de protecció amb tipus 
fix desitjables. 

L’estructura establerta s’aconsegueix mit-
jançant nous finançaments i/o mitjançant 
l’ús de derivats de tipus d’interès.

Risc de liquiditat

El risc de liquiditat és la possibilitat que si-
tuacions adverses dels mercats de capitals 
facin que el Grup Agbar no pugui finançar 
els compromisos adquirits, tant per inversió 
a llarg termini com per necessitats de capi-
tal de treball, a preus de mercat raonables, 
o que el Grup Agbar no pugui portar a ter-
me els seus plans de negoci amb fonts de 
finançament estables.

Per gestionar el risc de liquiditat el Grup Ag-
bar utilitza diverses mesures preventives:

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

∙ La durada i el calendari de repaga-
ment del finançament mitjançant deute 
s’estableixen a partir de la tipologia de les 
necessitats que s’estiguin finançant. 

∙El Grup diversifica les seves fonts de fi-
nançament mantenint un accés als mer-
cats de finançament i de capitals.

∙El Grup manté facilitats creditícies com-
promeses per import i amb flexibilitat 
suficients.

Risc de contrapartida financera

El risc de crèdit produït pel possible in-
compliment de la contrapartida financera 
es gestiona mitjançant les mesures se-
güents:

∙Establiment de límits màxims d’exposició 
al risc de crèdit per a cada entitat finan-
cera de contrapartida amb les quals opera 
el Grup. 

∙Exigència de qualificació creditícia suficient 
a la contrapart.
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7. Informació financera per segments

A. Segments de negoci

Per motius de gestió, el Grup es troba estructurat actualment en cinc sectors operatius que són:

∙Aigua i sanejament (incloent-hi el holding i les societats corporatives).
∙Salut
∙Inspecció i certificació.
∙Construcció i Instal·lacions.
∙Altres

Les principals activitats desenvolupades pel Grup es troben desglossades a la Nota 1 d’aquesta 
memòria.

El resultat a 31 de desembre de 2005 i 2004 desglossat per sectors és el següent, en milers 
d’euros:

2005

Aigua i 
sanejament Salut Inspecció i 

certificació
Construcció i 
instal·lacions Altres Total

Xifra de negocis 1.161.716 971.167 406.748 373.839 141.051 3.054.521

Ingressos d’explotació 1.203.794 987.378 414.432 376.432 141.372 3.123.408

Despeses d’explotació (887.439) (893.416) (355.240) (354.694) (130.435) (2.621.224)

Dotacions a l’amortització (135.637) (14.325) (22.834) (3.245) (4.693) (180.734)

Resultat d’explotació 180.718 79.637 36.358 18.493 6.244 321.450

Resultat financer (60.423)

Resultat de participacions 
posades en equivalència 13.576

Altres 134.506

Resultat abans 
d’impostos 409.109

Impost sobre societats (71.039)

Resultat net atribuït a 
minoritaris (85.957)

Resultat net atribuït a 
la societat dominant 252.113

2004

Aigua i 
sanejament Salut Inspecció i 

certificació
Construcció i 
instal·lacions Altres Total

Xifra de negocis 998.708 857.622 210.226 310.070 121.503 2.498.129

Ingressos d’explotació 1.057.059 873.029 220.302 314.045 124.357 2.588.792

Despeses d’explotació (809.720) (791.193) (173.711) (293.223) (119.683) (2.187.530)

Dotacions a l’amortització (115.903) (13.764) (25.494) (2.927) (5.146) (163.234)

Resultat d’explotació 131.436 68.072 21.097 17.895 (472) 238.028

Resultat financer (43.890)

Resultat de participacions 
posades en equivalència 13.667

Altres 141.208

Resultat abans 
d’impostos 349.013

Impost sobre societats (82.673)

Resultat net atribuït a 
minoritaris (50.217)

Resultat net atribuït a 
la societat dominant 216.123
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El desglossament per sectors de determinades partides del balanç de situació consolidat a 31 
de desembre de 2005 i 2004 és el següent, en milers d’euros: 

El nombre mitjà d’empleats en els exercicis 2005 i 2004 en els diferents segments és el 
següent:

B. Segments geogràfics

El Grup ha identificat els següents seg-
ments geogràfics: Espanya, resta de la 
Unió Europea, altres països OCDE i resta 
de països.

Les operacions del Grup es troben ubica-
des principalment a Espanya, Xile i Estats 
Units. 

El detall de l’import net de la xifra de ne-
gocis per segments geogràfics en els quals 
opera el Grup Agbar, és el següent, en mi-
lers d’euros:

2005

Aigua i 
sanejament Salut Inspecció i 

certificació
Construcció i 
instal·lacions Altres Total

Immobilitzat 2.923.152 211.516 218.464 21.622 18.045 3.392.799

Fons de comerç 241.076 51.948 238.960 48.834 112 580.930

Actiu corrent 830.326 337.789 259.741 152.339 50.025 1.630.220

Total actiu consolidat 3.994.554 601.253 717.165 222.795 68.182 5.603.949

Patrimoni net de la 
societat dominant 1.549.354

Patrimoni net de 
minoritaris 1.019.777

Passiu no corrent 1.578.587
Passiu corrent 1.456.231

Total patrimoni net i 
passiu consolidat 5.603.949

2004

Aigua i 
sanejament Salut Inspecció i 

certificació
Construcció i 
instal·lacions Altres Total

Immobilitzat 2.318.643 173.049 169.403 39.628 23.594 2.724.317

Fons de comerç 157.955 43.968 134.271 44.916 112 381.222

Actiu corrent 547.957 344.432 97.925 235.229 59.509 1.285.052

Total actiu consolidat 3.024.555 561.449 401.599 319.773 83.215 4.390.591

Patrimoni net de la 
societat dominant 1.264.153

Patrimoni net de 
minoritaris 341.984

Passiu no corrent 1.470.678

Passiu corrent 1.313.776

Total patrimoni net i 
passiu consolidat 4.390.591

2005 2004
Espanya 2.632.291 2.236.557
Resta de la Unió Europea 69.591 18.401
Altres països OCDE 44.238 35.601
Resta de països 308.401 207.570
Total 3.054.521 2.498.129

Nombre mitjà 
d’empleats

Aigua i 
sanejament Salut Inspecció i 

certificació
Construcció i 
instal·lacions Altres Total

2005 18.269 3.339 6.249 3.667 1.012 32.536

2004 18.302 2.700 3.009 3.145 4.520 31.676



162 163

L’anàlisi següent mostra el saldo d’actius per segments geogràfics i les addicions d’immobilitzat 
material i immaterial desglossats per les àrees geogràfiques en els quals aquests es troben 
localitzats:

8. Immobilitzat immaterial

A. Moviment dels exercicis 2005 i 2004

El moviment produït en els comptes d’immobilitzat immaterial i en les seves amortitzacions 
acumulades per als exercicis 2005 i 2004 ha estat el següent, en milers d’euros: 

2005 2004

Saldo acumulat
de l’actiu

Addicions 
d’immobilitzat 

material i 
immaterial

Saldo acumulat
de l’actiu

Addicions 
d’immobilitzat 

material i 
immaterial

Espanya 2.874.515 186.248 2.382.166 157.415

Resta de la Unió Europea 758.274 4.396 759.163 3.223

Altres països OCDE 118.151 5.082 113.231 8.110

Resta de països 1.853.009 48.219 1.136.031 40.327

Total 5.603.949 243.945 4.390.591 209.075

Saldo a
1 de gener

de 2005

Variacions 
de  perímetre  

o mètode 
consolidació

Inversions 
o dotacions Traspassos Baixes Diferències de 

conversió

Saldo a 
31 de 

desembre
de 2005

Cost

Concessions 
administratives 567.184 (24.142) 13.990 32.923 (319) 15.800 605.436
Aplicacions 
informàtiques 118.491 967 8.305 3.723 (3.416) 2.116 130.186
Fons de comerç 
adquirit 5.249 7.900 8.500 (7.550) - 1 14.100

Altres 128.475 40.302 6.090 3.388 (19.720) 15.299 173.834

Total cost 819.399 25.027 36.885 32.484 (23.455) 33.216 923.556

Amortització  
acumulada (256.530) (178) (50.249) (5.106) 9.478 (5.129) (307.714)

Immobilitzat 
immaterial net 562.869 24.849 (13.364) 27.378 (13.977) 28.087 615.842

Saldo a
1 de gener

de 2004

Variacions 
de  perímetre  

o mètode 
consolidació

Inversions 
o dotacions Traspassos Baixes Diferències 

de conversió

Saldo a 
31 de 

desembre
de 2004

Cost

Concessions 
administratives 448.322 92.175 25.308 5.356 (3.908) (69) 567.184

Aplicacions 
informàtiques 99.057 932 12.327 8.209 (1.878) (156) 118.491

Fons de comerç 
adquirit 3.959 259 1.031 - - - 5.249

Altres 91.552 21.949 13.129 9.004 (6.214) (945) 128.475

Total cost 642.890 115.315 51.795 22.569 (12.000) (1.170) 819.399

Amortització  
acumulada (184.730) (17.716) (46.580) (10.836) 3.209 123 (256.530)

Immobilitzat 
immaterial net 458.160 97.599 5.215 11.733 (8.791) (1.047) 562.869
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En els exercicis 2005 i 2004, a l’apartat 
d’“Altres” s’inclou principalment el cost dels 
drets d’aigua, com també dels drets d’ús 
sobre béns cedits per tercers. 

La columna “Variacions de perímetre o 
mètode de consolidació” de l’exercici 2005 
inclou, bàsicament, l’impacte pel canvi de 
mètode de consolidació del Grup Inver-
siones Aguas Metropolitanas, d’integració 
proporcional a integració global, per la in-
corporació de la Societat Applus Danmark, 
A/S i per la venda de la Societat Aguas 
Guariroba, S.A.

La columna “Variacions de perímetre o mètode 
de consolidació” de l’exercici 2004 inclou, bàsi-
cament, unes altes, netes d’amortitzacions, de 
58.046 milers d’euros aportades per la socie-
tat Helguina, S.A. i de 35.073 milers d’euros 
per l’efecte de l’increment en un 30,1% del 
percentatge d’integració d’Inversiones Aguas 
Metropolitanas, Ltda.

A 31 de desembre de 2005 i 2004, 
l’immobilitzat immaterial totalment amortit-
zat era de 129.031 i 107.790 milers d’euros, 
respectivament.

B. Concessions administratives

L’apartat “Concessions administratives” 
recull les quantitats aportades a diversos 
organismes públics en concepte dels drets 
d’explotació dels diferents serveis prestats pel 
Grup Agbar entre els quals s’inclouen, bàsi-
cament, la gestió d’aigua potable, la gestió 
hospitalària i la inspecció tècnica de vehicles. 
Aquestes concessions s’amortitzen linealment 
en el període de durada dels contractes de 
gestió associats. Les addicions de l’epígraf 
de concessions administratives inclouen 
principalment aportacions per adjudicació o 
renovació de concessions.

El nombre de concessions administratives que 
gestiona el Grup Agbar corresponent a ser-
veis vinculats a la gestió del cicle integral de 
l’aigua és aproximadament de 770 i 740 a 31 
de desembre de 2005 i 2004, respectivament. 
D’aquests contractes, únicament 13 per al 
2005 i 14 per a l’exercici 2004 corresponen 
a concessions administratives situades fora 
d’Espanya i distribuïdes per les diferents àrees 
geogràfiques d’implantació del Grup AGBAR. 
Les concessions administratives tenen ven-
ciments diversos, que van des de l’exercici 
2006 fins al 2074.

Al llarg dels pròxims 5 anys venceran aproxi-
madament 200 contractes. En línia amb la 
tendència històrica, se n’espera la renovació 
d’un alt percentatge. 

La cartera mitjana, mesurada en nombre 
d’anys, a 31 de desembre de 2005 i 2004, 
és de 18 anys en ambdós exercicis.

El detall del cost de les concessions adminis-
tratives en funció de la societat o del subgrup 
al qual pertanyen és el següent:

2005 2004

Aigua i sanejament :

  Grup Sorea 331.790 291.698

  Grup Agbar Xile 98.293 62.988

  Grup Aquagest Levante 95.912 70.127

  Agbar 7.254 7.254

  Aguas Guariroba, S.A. - 49.276

  Grup Interagua - 12.114

Altres sectors:  

Grup Adeslas 38.519 38.643

Grup Applus Servicios 
Tecnológicos 33.600 34.780

Altres 68 304

Cost total 605.436 567.184

Amortització acumulada (150.275) (136.296)

Concessions 
administratives netes 455.161 430.888
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9. Immobilitzat material

A. Moviment de l’exercici 2005

El moviment produït durant l’exercici 2005 en els diferents comptes de l’immobilitzat material  
i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions ha estat el següent, en 
milers d’euros: 

La columna “Variacions de perímetre o 
mètode consolidació” inclou, bàsicament, 
l’increment de 252,7 milions d’euros mo-
tivat pel canvi de mètode de consolidació 
del Grup Inversiones Aguas Metropolitanas 
(Xile). Addicionalment, l’entrada en perí-
metre d’Applus Danmark, A/S en el sector 
d’inspecció i certificació contribueix en 25,1 
milions d’euros. Destaca, per contra, la dis-
minució de 58,6 milions d’euros provocada, 
principalment, pel canvi de mètode de con-
solidació del Grup Acsa, d’integració global 
a posada en equivalència, i per la venda de 
les societats AGM Contacta, S.L. i Aguas 
Guariroba, S.A.

La columna “Traspassos” inclou el cost de 
determinats projectes que es trobaven en 
curs i que han estat reclassificats a l’epígraf 
d’immobilitzat immaterial atesa la seva na-
turalesa.

A la columna “Baixes” s’inclou la venda per 
part de la Societat Dominant dels edificis de 
l’antiga seu social del Passeig de Sant Joan a 
la Generalitat de Catalunya, amb uns valors 
brut i net de 45,1 milions d’euros i 17,6 
milions d’euros, respectivament.

A 31 de desembre de 2005, l’immobilitzat 
material net mantingut fora d’Espanya és 
de 1.367 milions d’euros, dels quals 1.300 
milions d’euros corresponen a Xile.

A 31 de desembre de 2005, l’immobilitzat 
material totalment amortitzat era de 543,3 
milions d’euros.

Les societats del Grup mantenien a 31 
de desembre de 2005 compromisos 
d’adquisició de béns d’immobilitzat material 
associats bàsicament a les concessions dels 
serveis d’aigua i sanejament per import de  
447 milions d’euros.

Saldo a
1 de gener

de 2005

Variacions 
de  perímetre  

o mètode 
consolidació

Inversions 
o dotacions Traspassos Baixes

Diferències 
de 

conversió

Saldo a 
31 de 

desembre
de 2005

Cost

Terrenys i 
construccions 548.598 74.822 38.085 22.083 (25.710) 48.383 706.261

Instal·lacions 
tècniques i 
maquinària

461.230 57.208 21.774 15.002 (13.168) 46.844 588.890

Instal·lacions de 
conducció 1.542.585 236.599 23.718 7.113 (3.985) 205.121 2.011.151

Altre immobilitzat 485.767 95.305 32.912 2.688 (14.859) 63.174 664.987

Acomptes i 
immobilitzacions   
materials en curs

94.283 3.288 90.571 (68.656) (1.703) 9.039 126.822

Subvencions (25.724) 259 (7.747) (1.048) 5.597 - (28.663)

Total cost 3.106.739 467.481 199.313 (22.818) (53.828) 372.561 4.069.448

Amortització
acumulada (1.408.221) (227.283) (130.859) (2.597) 26.530 (151.341) (1.893.771)

Immobilitzat
material net 1.698.518 240.198 68.454 (25.415) (27.298) 221.220 2.175.677
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B. Movimient de l’exercici 2004

El moviment produït durant l’exercici 2004 en els diferents comptes de l’immobilitzat material 
i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions ha estat el següent, en 
milers d’euros:

La columna “Variacions de perímetre o mèto-
de consolidació” inclou, bàsicament, l’efecte 
de l’increment en un 30,1% en la participació 
en la societat Inversiones Aguas Metropoli-
tanas, Ltda. per un import de 307,2 milions 
d’euros, l’efecte  de la incorporació de la 
societat Gestión Sanitaria Gallega, S.L., per 
import de 19,4 milions d’euros i l’efecte de 
la venda de Trasa, Tratamiento de Residuos, 
S.A., per import de 7,8 milions d’euros.  

La columna “Traspassos” inclou el cost de deter-
minats projectes que es trobaven en curs i que 
han estat reclassificats a l’epígraf d’immobilitzat 
immaterial atesa la seva naturalesa.

A la columna “Baixes” s’inclou la venda per 
part de la Societat Dominant i de Compañía 
de Seguros Adeslas, S.A., de dos immobles 
ubicats a Madrid, dels quals el cost brut en 
llibres era de 51,1 milions d’euros.

A 31 de desembre de 2004, l’immobilitzat 
material net mantingut fora d’Espanya era de 
911 milions d’euros, dels quals 847 milions 
d’euros eren a Xile.

A 31 de desembre de 2004, l’immobilitzat 
material totalment amortitzat era de 579,2 
milions d’euros.

Saldo a
1 de gener

de 2004

Variacions 
de  perímetre  

o mètode 
consolidació

Inversions 
o dotacions Traspassos Baixes Diferències 

de conversió

Saldo a 
31 de 

desembre
de 2004

Cost

Terrenys i 
construccions 476.573 83.170 21.180 23.851 (53.343) (2.833) 548.598

Instal·lacions 
tècniques i 
maquinària

368.357 65.276 24.996 13.328 (5.755) (4.972) 461.230

Instal·lacions de 
conducció 1.138.925 254.684 22.717 138.660 (6.905) (5.496) 1.542.585

Altre 
immobilitzat 446.679 137.663 31.857 (102.948) (24.293) (3.191) 485.767

Acomptes i 
immobilitzacions   
materials en 
curs

97.280 16.830 56.530 (75.011) (1.081) (265) 94.283

Subvencions (19.868) (1.522) (2.854) (4.629) 3.149 - (25.724)

Total cost 2.507.946 556.101 154.426 (6.749) (88.228) (16.757) 3.106.739

Amortització
acumulada (1.100.896) (216.346) (126.664) 1.815 26.751 7.119 (1.408.221)

Immobilitzat
material net 1.407.050 339.755 27.762 (4.934) (61.477) (9.638) 1.698.518
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C. Actualització de balanços

Els comptes afectats per l’actualització de balanços realitzada a l’empara del Reial Decret Llei 7/
96 i el seu efecte a 31 de desembre de 2005 i 2004, són com segueixen, en milers d’euros:

L’increment de cost resultant de les ope-
racions d’actualització s’amortitza en els 
períodes que restin per completar la vida 
útil dels elements patrimonials actualitzats. 
L’actualització de 1996 ha suposat un aug-
ment en les amortitzacions dels exercicis 
2005 i 2004 de 5.882 i 6.830 milers d’euros i 
es preveu que a l’exercici 2006 aquest efecte 
sigui de 5.393 milers d’euros.

La plusvàlua resultant d’aquesta actualit-
zació,  neta del gravamen únic del 3%, es 
presenta en el balanç de situació consolidat 
en els comptes “Reserva de revaloració”, 
“Reserves en societats consolidades per 
integració global i proporcional”, “Reserves 
de societats posades en equivalència” o “Pa-

trimoni net de minoritaris”, segons corres-
pongui. Com a contrapartida de la plusvàlua 
es van utilitzar els comptes corresponents 
als elements patrimonials actualitzats, sense 
variar l’import de l’amortització acumulada 
comptabilitzada (Nota 16d).

D. Actius revertibles

Algunes societats del Grup Agbar 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 re-
versió a 31 de desembre de 2005 i 2004 és 
el següent, en milers d’euros:

2005 2004

Increment 
de cost

Amortització 
acumulada Efecte net Increment 

de cost
Amortització 
acumulada Efecte net

Terrenys i construccions 13.091 (4.239) 8.852 16.840 (5.024) 11.816

Instal·lacions tècniques i 
maquinària 8.104 (7.149) 955 8.277 (7.076) 1.201

Instal·lacions de 
conducció d’aigua 105.430 (69.305) 36.125 106.155 (64.722) 41.433

Altre immobilitzat 1.904 (1.841) 63 2.296 (2.158) 138

Total 128.529 (82.534) 45.995 133.568 (78.980) 54.588

2005 2004

Cost
brut

Amortització
acumulada

Cost
net

Cost
brut

Amortització
acumulada

Cost
net

Sorea, Soc. Regional Abast. Aguas, S.A. 63.685 (34.117)   29.568 62.573 (32.610) 29.963
Canaragua, S.A. 5.228 (3.453) 1.775 4.335 (2.942) 1.393

Aquagest Levante, S.A. 8.419 (1.429) 6.990 10.415 (1.519) 8.896

Hidra Gestión Integral del Agua,S.A. - - - 1.803 (1.038) 765

Sociedad Española de Aguas Filtradas, S.A. 2.592 (543) 2.049 1.088 (79) 1.009

Anaigua 85 (21) 64 85 (24) 61

Aquagest Sur, S.A. 3.278 (1.233) 2.045 3.108 (1.354) 1.754

Aigües de Sant Pere de Ribes, S.A. 1.303 (658) 645 1.287 (756) 531

Compañía de Seguros Adeslas, S.A. 9.641 (783) 8.858 3.634 (804) 2.830

Applus ECA-ITV, S.A. 19.525 (6.343) 13.182 19.561 (14.196) 5.365

Applus Iteuve Tecnology, S.L. 23.772 (11.060) 12.712 17.319 (15.705) 1.614

Applus Iteuve Andalucia, S.A. 2.822 (1.567) 1.255 2.784 (2.679) 105

Applus Iteuve Canarias, S.A. - - - 4.708 (2.416) 2.292

Applus Technologies, Inc 2.570 (2.260) 310 3.007 (2.226) 781

Applus Iteuve Euskadi, S.A. 3.864 (1.250) 2.614 3.405 (1.849) 1.556

Idiada Automotive Technology, S.A. 6.681 (2.249) 4.432 6.833 (1.649) 5.184

Applus Iteuve Aragón, S.A. - - - 1.550 (816) 734

Applus Iteuve Castilla, S.A. - - - 272 (272) -

Tribugest, gestión de Tributos, S.A. - - - 1.357 (1.345) 12

Total 153.465 (66.966) 86.499 149.124 (84.279) 64.845
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Addicionalment, algunes societats del Grup Agbar tenen part del seu immobilitzat financer 
subjecte a reversió a les Administracions Públiques al termini del període de concessió. 

E. Actius en arrendament financer

Els actius utilitzats en règim d’arrendament financer pel Grup Agbar a 31 de desembre de 
2005 i 2004 tenen un cost en origen de 4,4 i 42,5 milions d’euros, respectivament. A 31 de 
desembre de 2005 les quotes pendents de pagament són de 2,3 milions d’euros.

10. Immobilitzat financer

Els moviments produïts durant els exercicis 2005 i 2004 en els diversos comptes de 
l’“Immobilitzat financer” han estat els següents, en milers d’euros:

Saldo a
1 de gener

de 2005

Variacions 
de  perímetre  

o mètode 
consolidació

Addicions 
o 

dotacions
Traspassos Baixes

Saldo a 
31 de 

desembre
de 2005

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2005

Crèdits a societats po-
sades en equivalència 5.671 (2.703) 778 (2.397) (4) - 1.345

Participació en altres 
empreses 31.667 577 32.511 14.258 (7.015) (58) 71.940

Valors de renda fixa 1.425 (342) (369) 3.275 (1.076) - 2.913

Crèdits a llarg termini 78.596 369 15.011 (5.087) (8.484) 1.714 82.119

Instruments financers 
derivats a llarg termini - 412 47.248 2 (12.409) - 35.253

Dipòsits i fiances 25.784 494 3.281 669 (627) 8 29.609

Deutes per operacions 
de tràfic 5.949 (38) - (4.224) - - 1.687

Desemborsaments 
pendents sobre accions (247) 307 (420) 247 - - (113)

Total 
immobilitzacions 
financeres

148.845 (924) 98.040 6.743 (29.615) 1.664 224.753

Saldo a
1 de gener

de 2004

Variacions 
de  perímetre  

o mètode 
consolidació

Addicions 
o 

dotacions
Traspassos Baixes

Diferències 
de 

conversió

Saldo a 
31 de 

desembre
de 2004

Crèdits a societats po-
sades en equivalència 10.036 - 16.246 188 (2.782) - 23.688

Participació en altres 
empreses 56.964 809 10.642 (3.963) (7.742) (1) 56.709

Valors de renda fixa 27.930 1.500 8.639 (29.718) (4.222) - 4.129

Crèdits a llarg termini 76.712 5.320 30.849 (13.672) (15.436) (82) 83.691

Dipòsits i fiances 16.955 179 8.905 17 (269) (3) 25.784

Deutes per operacions 
de tràfic 10.149 - 6.684 (9.010) (1.874) - 5.949

Desemborsaments pen-
dents sobre accions (937) 671 (223) - 242 - (247)

Provisions (35.294) (977) (2.622) (13.398) 1.436 (3) (50.858)

Total immobilitza-
cions financeres 162.515 7.502 79.120 (69.556) (30.647) (89) 148.845
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La partida “Participació en altres empreses” in-
clou en els exercicis 2005 i 2004, entre d’altres, 
les accions de Suez, S.A. Aquesta participació 
estava valorada a 31 de desembre de 2004 a 
cost d’adquisició per import de 13.118 milers 
d’euros. A 31 de desembre de 2005, i per 
l’efecte de l’aplicació de la NIC 39 a partir d’1 
de gener de 2005, aquestes accions es troben 
valorades al seu valor de mercat, que és al 
tancament de l’exercici 2005 de 62.658 milers 
d’euros, la qual cosa suposa una plusvàlua la-
tent de 44.628 milers d’euros.

L’epígraf “Crèdits a llarg termini” correspon, 
principalment, a finançaments concedits per 
les empreses del grup a entitats públiques, 
majoritàriament a Ajuntaments, per als quals 
es realitza la gestió del servei municipal de 
proveïment d’aigua. 

El venciment dels valors de renda fixa i altres 
inversions financeres a llarg termini a 31 de 
desembre de 2005 i 2004 és com segueix, 
en milers d’euros:

La taxa mitjana anual de rendibilitat dels valors de renda fixa i anàlegs del Grup Agbar durant 
els exercicis 2005 i 2004 ha estat aproximadament del 4,09% i 4,43%, respectivament.  

11. Participacions posades en equivalència

Els moviments produïts durant els exercicis 2005 i 2004 en participacions en empreses asso-
ciades (vegeu l’Annex III) han estat els següents en milers d’euros:

La columna “Variacions de perímetre o 
mètode consolidació” de l’exercici 2005 co-
rrespon bàsicament al canvi del mètode de 
consolidació del Grup Acsa i a la incorporació 
d’Igualatorio Médico Quirúrgico.

La columna “Variacions de perímetre o mèto-
de consolidació” de l’exercici 2004 correspon 
bàsicament al canvi del mètode de consolida-

ció del Grup EMTE, que passa de consolidar-
se per posada en equivalència a consolidar-se 
pel mètode d’integració proporcional (Nota 
4b).  Addicionalment es registra per import 
de 4.466 milers d’euros, l’efecte de la sorti-
da del Grup Agbar de la societat Inversiones 
Finisterre, S.A. 

Saldo a 1 
de gener

Variacions 
de  perímetre 

o mètode 
consolidació

Resultat Repartiment 
de 

dividends

Diferències de 
conversió

Saldo a 31 de 
desembre

Exercici 2005 91.856 45.821 13.576 (11.809) 2.534 141.978

Exercici 2004 118.633 (29.141) 13.667 (10.822) (481) 91.856

2005 2007 2008 2009 A partir 2010 Total

Crèdits a societats posades en 
equivalència i altres crèdits a llarg 
termini

6.541 23.351 3.873 49.699 83.464

Valors de renda fixa 2.774 139 - - 2.913

Derivats a ll/t - 276 965 34.012 35.253

Dipòsits i fiances 1.527 788 60 27.234 29.609

Total 10.842 24.554 4.898 110.945 151.239

2004 2006 2007 2008 A partir 2009 Total

Crèdits a societats posades en 
equivalència i altres crèdits a llarg termini 4.434 3.536 2.620 96.789 107.379

Valors de renda fixa 985 - - 3.144 4.129

Dipòsits i fiances 209 104 5 25.466 25.784

Total 5.628 3.640 2.625 125.399 137.292
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El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2005 i 2004, en milers d’euros, és el següent:

2005 2004

Aigua i sanejament

Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. (AMAEM) 8.890 8.827 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 8.645 7.082 

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) 7.496 7.225 

Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A. (Emasagra) 6.672 6.985 

Aigües i Sanejament d’Elx, S.A. 6.432 6.400 

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar) 6.296 5.330 

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A. (Ematsa) 6.227 5.956 

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. 6.062 5.808 

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A. 3.592 3.275 

Aguas de la Habana 3.156 2.823 

Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (Aguas Vira) 2.761 2.580 

Aguas del Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. 2.593 2.575 

Clavegueram de Barcelona, S.A. (Clabsa) 2.551 2.467 

Teidagua, S.A. 2.301 2.310 

Aguas y Saneamiento de Torremolinos, S.A. (Astosam) 2.249 2.207 

Aguas de Lorca, S.A. 1.717 1.735 

Companyia d’Aigües de Palamós, S.A. 1.341 1.332 

Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, S.A. (Emarasa) 1.278 1.281 

Aguas de Cieza, S.A. 1.274 1.337 

Edar Cádiz – San Fernando, A.I.E. (Bahía Gaditana) 1.147 1.109 

E.M. Aigües de l’Horta, S.A. 1.098 983 

Girona, S.A. 1.001 924 

Aigües de Cullera, S.A. 938 941 

Empresa d’Aigües i Serveis de la Cervera i la Segarra, S.A. 894 902 

Aguas de Arona, S.A. 690 705 

Aguas de Montilla, S.A. 499 - 

Aguas de Jumilla, S.A. 390 414 

Grup Sorea-Rubatec 310 277 

Drenatges Urbans del Besòs, S.L. 177 172 

Altres 263 337 

88.940 84.299 

Salut:

Grup Iquimesa 38.048 - 

Sanatorio Médico-Quirúrgico Cristo Rey, S.A. 1.501 1.464 

Salamanca Laboratorio Clínico, S.A. 318 282 

39.867 1.746 

Inspecció i certificació:

Applus Argentina, S.A. 2.675 2.235 

Iteuve Inspección Técnica de Vehículos 592 47 

3.267 2.282 

Construcció i instal·lacions:

Grup Acsa 9.971 - 

Aigües de Segarra-Garrigues, S.A. - 3.053 

Filials Grup EMTE (67) 476 

9.904 3.529 

Total societats posades en equivalència 141.978 91.856 
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12. Fons de comerç de 
consolidació

Respecte a la norma NIIF 3, s’ha tingut en 
consideració l’exempció prevista a la NIIF 1, 
segons la qual Agbar ha optat per no recalcu-
lar amb efectes retroactius el fons de comerç 
de consolidació, que no s’amortitza des de l’1 
de gener de 2004. El moviment produït en 
els exercicis 2005 i 2004 és el següent, en 
milers d’euros:

Les addicions de l’exercici 2005 inclouen el 
fons de comerç, per import de 77 milions 
d’euros de l’operació d’adquisició d’Acyma; 
de 21,3 milions d’euros per la compra 
d’Applus Danmark, A/S; de 13,6  milions 
d’euros per l’adquisició d’Inisas i de 3,9 
milions d’euros per la compra de filials del 
Grup Emte. Addicionalment, inclouen tam-
bé el major fons de comerç, per import de 
46,2 milions d’euros pel canvi de mètode 
de consolidació del Grup Inversiones Aguas 
Metropolitanas, Ltda. 

A l’exercici 2004 les principals addicions co-
rresponien als fons de comerç generats per 
import de 47,3 milions d’euros en l’adquisició 
d’un 45% addicional de la Societat Applus 
ITV Tecnology, S.L.; per import de 19,2 
milions d’euros en l’adquisició de Gestión 
Sanitaria Gallega, S.L. i per import de 17,6 
milions d’euros en l’adquisició d’un 15% 
addicional del Grup Emte. 

A l’epígraf de “Diferències de conversió” 
s’inclouen les variacions per tipus de can-
vi dels fons de comerç mantinguts per 
subgrups estrangers amb contrapartida  en 
el patrimoni net consolidat.

Les baixes corresponen, bàsicament, a la 
venda de la societat Iteuve Portugal, Ltda. 
l’any 2005 i de la societat Inversiones Finis-
terre, S.A. l’any 2004.

D’acord amb els test de deteriorament dels 
fons de comerç realitzats, que estan basats 
en les estimacions i projeccions de què dis-
posa el Grup Agbar, les previsions de bene-
ficis atribuïbles a les participacions amb fons 
de comerç associats superen individualment 
el seu valor en llibres consolidat en tots els 
casos, a excepció, principalment, del fons 
de comerç d’Iteuve Andalucía, que ha estat 
sanejat, l’any 2005, per un import de 1.026 
milers d’euros. 

A més, i tal com es descriu a la Nota 4b, 
durant l’exercici 2005 s’han produït vendes 
parcials de participacions que el Grup AGBAR 
posseeix en el Grup Agbar Xile i en el Grup 
Applus, que han posat de manifest que no 
hi ha problemes de recuperabilitat dels fons 
de comerç associats a aquestes inversions, 
els quals representen en conjunt el 81% de 
tots els fons de comerç existents a 31 de 
desembre de 2005.

Els principals fons de comerç nets al tanca-
ment dels exercicis 2005 i 2004 són els que 
es detallen tot seguit, en milers d’euros:

L’increment del fons de comerç l’any 2005 del 
Grup Agbar Xile i IAGSSA, associat a la par-
ticipació a Aguas Andinas, inclou tant l’efecte 
del canvi de mètode de consolidació com del 
tipus de canvi.

2005 2004

Saldo inicial a 1 de gener 381.222 306.790
Addicions 172.350 100.235
Baixes (12.067) (14.370)
Sanejaments (Nota 23) (3.488) (3.020)
Diferències de conversió 42.913 (8.413)

Saldo a 31 de desembre 580.930 381.222

2005 2004

Grup Applus 238.960 134.270

Grup Agbar Xile i IAGSSA 229.815 145.881

Grup Adeslas 51.948 43.968

Grup Emte 48.834 44.916

Interagua Servicios 
Integrales del Agua, S.A.U. 6.633 7.054

Grup Sorea 3.691 4.005

Grup Aquagest Levante 937 1.016

Tribugest 112 112

Total fons de comerç 
de consolidació 580.930 381.222
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13. Existències

La composició de les existències del Grup 
Agbar a 31 de desembre de 2005 i 2004 és 
la següent, en milers d’euros:

14. Deutors comercials i 
altres

La composició d’aquests capítols de l’actiu 
corrent del balanç consolidat és la següent, 
en milers d’euros:

15. Inversions financeres 
temporals

A 31 de desembre de 2005, l’epígraf d’inversions 
financeres temporals, que és de 222.914 milers 
d’euros, inclou bàsicament actius financers re-
munerats mantinguts per les diferents societats 
del Grup, majoritàriament per Grup Applus per 
import de 93 milions d’euros, per Grup Adeslas 
per import de 69 milions d’euros i per Grup 
Agbar Xile per import de 39 milions d’euros. 
A 31 de desembre de 2004, la major part del 
saldo, que era de 101.116 milers d’euros, co-
rresponia al Grup Agbar Xile per import de 42 
milions d’euros i al Grup Adeslas per import de 
30 milions d’euros.

2005 2004

Comercials 20.204 23.177

Primeres matèries i altres 
aprovisionaments 9.421 9.184

Treballs en curs 10.851 7.594

Productes acabats 21 29

Total existències 40.497 39.984

2005 2004

Clients per vendes i 
prestacions de serveis 779.483 682.258

Deutes de societats 
posades en equivalència 33.757 28.413

Altres deutors 92.179 71.645

Total deutors 905.419 782.316
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16. Patrimoni net

El moviment produït durant els exercicis 2005 i 2004 en el capítol “Fons propis” del balanç de 
situació consolidat adjunt ha estat el següent, en milers d’euros:  

Capital Prima 
d’emissió

Reserves de 
revalorització

Reserva 
legal

Reserves 
Voluntàries

Reserves 
en societats 
consolidades

Diferència 
ajust del 

capital a euros

Saldo a 1/01/2004 144.066 159.911 128.061 28.886 273.520 191.697 231 

Distribució resultat de 
l’exercici i altres ajustos - - - 288 150.113 (1.931) - 

Dividend complementari de 
l’exercici 2003 - - - - 52 - - 

Ampliació de capital 
(Sèrie A) 1.454 - - - - - - 

Pla d’opcions sobre 
accions (Pla Maig) 11 146 - - - - - 

Dividend a compte 
exercici 2004 - - - - - - - 

Resultats reconeguts en 
patrimoni net - - - - (4.118) - - 

Variacions de perímetre 
i altres - - - - (1.414) - - 

Resultat de l’exercici 2004 - - - - - - - 

Saldo a 31/12/2004 145.531 160.057 128.061 29.174 418.153 189.766 231 

Primera aplicació de la NIC 
32 i 39 - - - - 31.245 - - 

Distribució resultat de 
l’exercici i altres ajustos - - - 230 38.688 118.389 - 

Dividend complementari de 
l’exercici 2004 - - - - - - - 

Ampliació de capital 
(Sèrie A) 1.469 - - - - - - 

Pla d’opcions sobre accions 
(Pla Maig) 597 7.333 - - - - - 

Dividend a compte 
exercici 2005 - - - - - - - 

Resultats reconeguts en 
patrimoni net - - - - 43.747 - - 

Variacions de perímetre i 
altres - - - - (437) - - 

Resultat de l’exercici 2005 - - - - - - - 

Saldo a 31/12/2005 147.597 167.390 128.061 29.404 531.396 308.155 231 



172 173

A. Capital subscrit

El capital social subscrit a 31 de desem-
bre de 2005 és de 148.489.211 euros i 
està representat per 147.596.892 accions 
ordinàries de classe A i 892.319 accions 
rescatables de classe B, d’1 euro de valor 
nominal cadascuna, totalment subscrites 

i desemborsades. Totes les accions estan 
representades per anotacions en compte.

La Junta General Ordinària d’Accionistes de 
la Societat Dominant de 25 de maig de 2001 
va aprovar una ampliació de capital en la 
quantia de 2.260 milers d’euros, mitjançant 
l’emissió de fins a 2.260.000 accions resca-

Diferencies 
de conversió

Resultat Net 
Atribuït a 
la Societat 
Dominant

Dividend a 
compte

Dividend 
complementari

Patrimoni Net 
de Minoritaris Total

Saldo a 1/01/2004 - 193.854 (20.581) - 246.255 1.345.900 

Distribució resultat de 
l’exercici i altres ajustos - (193.854) 20.581 24.803 - - 

Dividend complementari de 
l’exercici 2003 - - - (24.803) - (24.751) 

Ampliació de capital 
(Sèrie A) - - - - - 1.454 

Pla d’opcions sobre 
accions (Pla Maig) - - - - - 157 

Dividend a compte 
exercici 2004 - - (23.053) - - (23.053) 

Resultats reconeguts en 
patrimoni net 110 - - - - (4.008) 

Variacions de perímetre 
i altres - - - - 45.512 44.098 

Resultat de l’exercici 2004 - 216.123 - - 50.217 266.340 

Saldo a 31/12/2004 110 216.123 (23.053) - 341.984 1.606.137 

Primera aplicació de la NIC 
32 i 39 - - - - - 31.245 

Distribució resultat de 
l’exercici i altres ajustos - (216.123) 23.053 35.763 - - 

Dividend complementari de 
l’exercici 2004 - - - (35.763) - (35.763) 

Ampliació de capital 
(Sèrie A) - - - - - 1.469 

Pla d’opcions sobre accions 
(Pla Maig) - - - - - 7.930 

Dividend a compte 
exercici 2005 - - (25.572) - - (25.572) 

Resultats reconeguts en 
patrimoni net 10.469 - - - - 54.216 

Variacions de perímetre i 
altres - - - - 591.836 591.399 

Resultat de l’exercici 2005 - 252.113 - - 85.957 338.070 

Saldo a 31/12/2005 10.579 252.113 (25.572) - 1.019.777 2.569.131 
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tables de classe B amb un nominal d’1 euro 
i 12,30 euros de prima d’emissió per acció. 
L’emissió d’accions rescatables es va efec-
tuar amb la finalitat de servir de cobertura 
a la Societat per al Pla d’Opcions Maig 2001 
(Nota 28). L’ampliació de capital només va 
ser parcialment subscrita per una entitat 
financera que va subscriure 1.800.375 ac-
cions, quedant aquestes totalment desem-
borsades. Aquesta entitat financera manté 
aquests títols fins que siguin executades les 
opcions pels beneficiaris del Pla Maig 2001 
o fins que venci el pla. Finalitzat el Pla Maig 
2001, la Societat Dominant rescatarà les 
accions que encara siguin de titularitat de 
la referida entitat financera per procedir se-
guidament a la seva amortització mitjançant 
la reducció del capital en la quantia corres-
ponent, adoptant la Societat Dominant els 
acords socials pertinents dins els terminis 
legalment establerts. 

La Junta General Ordinària d’Accionistes 
de la Societat Dominant de 21 de maig de 
2004 va acordar reduir el capital social en 
300 milers d’euros, per a l’amortització de 
300.000 accions rescatables de classe B, 
d’1 euro de valor nominal cadascuna d’elles, 
adquirides per la Societat Dominant com 
a sobrants per a la cobertura del Pla Maig 
2001. La prima d’emissió associada a les 
esmentades accions era de 12,3 euros per 
acció, per la qual cosa es va acordar la re-
ducció igualment de la prima d’emissió per 
un import total de 3.690 milers d’euros.

El Consell d’Administració de la Societat Do-
minant, en la seva reunió de 29 de setembre 
de 2005, fent ús de la delegació conferida 
per la Junta General d’Accionistes celebrada 
el 30 de maig de 2003, va acordar am-
pliar el capital social per un import màxim 
d’1.470.205 euros, mitjançant l’emissió i 
posada en circulació d’1.470.205 accions 
ordinàries de classe A, de valor nominal 1 
euro cadascuna, representades per anota-
cions en compte. El període de subscripció 
preferent va ser del 7 al 21 de novembre 
de 2005, ambdós inclusivament. Transco-
rregut el referit termini de subscripció, van 
ser realment subscrites i desemborsades 
1.468.732 accions. L’escriptura pública 
d’execució d’augment de capital va ser 
atorgada el 25 de novembre de 2005.

Les accions representatives del capital social 
de la Societat Dominant tenen la condició 

de valors mobiliaris i es regeixen pel que 
disposa la normativa reguladora del Mercat 
de Valors.

A 31 de desembre de 2005, l’únic accionista 
de la Societat Dominant amb participació 
igual o superior al 10% és HISUSA, Holding 
de Infraestructuras y Servicios Urbanos, 
S.A. (societat participada per Suez-Environ-
nement España, S.L. - Grup Suez - i Caixa 
Holding, S.A.U. - Grup “la Caixa”-), amb un 
47,20% de participació. Addicionalment, el 
Grup Suez manté una participació directa 
en la Societat Dominant de l’1,45%.

B. Capital autoritzat

La Junta General d’Accionistes de la Socie-
tat Dominant celebrada el dia 30 de maig 
de 2003 va aprovar delegar en el Consell 
d’Administració, perquè dins el termini 
màxim de cinc anys pogués ampliar en 
una o diverses vegades el capital social 
mitjançant aportacions dineràries i emissió 
d’accions ordinàries, de classe A, en una 
xifra de fins a 72.214 milers d’euros, amb 
l’autorització expressa per delegar en la Co-
missió Executiva aquesta decisió, deixant 
sense efecte, si fos necessari, l’anterior 
autorització que va ser atorgada per la 
Junta de 20 de maig de 1998, en la part 
no utilitzada. A 31 de desembre de 2005 
resten pendents d’exercir ampliacions de 
capital per un import total de 67.853 milers 
d’euros.

El Consell resta facultat, i pot delegar en 
la Comissió Executiva, a excloure el dret 
de subscripció preferent en les emissions 
d’accions que acordi en ús d’aquesta dele-
gació, quan l’interès de la Societat Domi-
nant així ho exigeixi.

Així mateix, l’esmentada Junta General 
d’Accionistes, de 30 de maig de 2003, va 
aprovar facultar al Consell d’Administració 
de la Societat Dominant per emetre en 
una o diverses vegades, en un termini de 
cinc anys, fins a 500.000 milers d’euros en 
obligacions o altres valors de renda fixa, 
simples, amb garantia hipotecària i con-
vertibles i/o canviables en accions de la 
pròpia Societat Dominant, i alhora poder 
delegar en la Comissió Executiva i/o en el 
President, deixant sense efecte en la part no 
utilitzada l’autorització que va ser atorgada 
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per la Junta de 20 de maig de 1998. La Jun-
ta va acordar augmentar, des d’aleshores 
i en el seu moment, el capital social fins 
a la xifra màxima de 500 milions d’euros 
o, si s’escau, en la quantia necessària per 
atendre la conversió en accions dels valors 
de renda fixa convertibles en accions que 
puguin emetre’s a l’empara d’aquesta auto-
rització. Un cop transcorregut el termini de 
vigència de l’autorització, aquesta restarà 
sense cap valor en la part que no hagi es-
tat disposada. A 31 de desembre de 2005 
el Consell d’Administració no ha exercit 
aquesta facultat. 

C. Prima d’emissió

El Text Refós de la Llei de Societats Anòni-
mes 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.

D. Reserva 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”, aquest saldo podrà destinar-se, 
sense meritació d’impostos, a eliminar els 
resultats comptables negatius, tant els 
acumulats d’exercicis anteriors com els 
del propi exercici, o els que puguin pro-
duir-se en el futur i a ampliació del capital 
social.  A partir de l’1 de gener de l’any 
2007 podrà destinar-se a reserves de lliure 
disposició, si bé no podrà distribuir-se fins 
que la plusvàlua monetària hagi estat rea-
litzada. S’entendrà realitzada la plusvàlua 
en la part corresponent a l’amortització 
comptablement practicada o quan els ele-
ments patrimonials actualitzats hagin estat 
transmesos o donats de baixa en els llibres 
de comptabilitat.

Addicionalment, en el cas que la revaloració 
provingui d’elements patrimonials en règim 
d’arrendament financer, l’esmentada dispo-
sició no podrà tenir lloc abans del moment 
en què s’exerciti l’opció de compra.

Si es disposés del saldo d’aquest compte 
en forma diferent a la prevista en el Reial 

Decret-Llei 7/1996, aquest saldo passaria 
a estar subjecte a tributació.

L’import corresponent a la plusvàlua, neta 
del gravamen únic del 3% assignable al 
Grup Agbar, resultant de l’actualització de 
l’immobilitzat material (Nota 9c) realitzada 
a l’exercici 1996, que va sumar un import 
total de 146.437 milers d’euros, es troba re-
gistrat segons el seu origen, en els epígrafs 
“Reserves de revaloració” i “Altres reser-
ves” per uns imports a la data de 128.061 i 
18.376 milers d’euros, respectivament.

E. Altres reserves

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

La reserva legal podrà utilitzar-se per aug-
mentar el capital social en la part del seu 
saldo que excedeixi del 10% del capital ja 
augmentat. Excepte per a la finalitat esmen-
tada anteriorment i mentre no superi el 20% 
del capital social, aquesta reserva només po-
drà destinar-se a la compensació de pèrdues 
i sempre que no hi hagi altres reserves dispo-
nibles suficients per a aquesta finalitat.     

Reserves voluntàries
La totalitat de les reserves voluntàries de 
la Societat Dominant a 31 de desembre 
de 2005 i 2004 són de lliure disposició, 
excepte per l’import associat a despeses 
d’establiment, despeses de recerca i des-
envolupament i fons de comerç de fusió de 
la Societat Dominant, tal com s’estableix a 
l’article 194 del Text Refós de la Llei sobre 
Societats Anònimes.

Reserves per adquisició d’accions de 
la Societat Dominant
Les úniques operacions de compra i de ven-
da d’accions de la Societat Dominant han 
estat realitzades per aquesta, en relació 
amb l’operativa de l’abans referit Pla Maig. 
Durant els exercicis 2005 i 2004,  les Socie-
tats del Grup Agbar no han realitzat altres 
operacions de compra i de venda d’accions 
de la Societat Dominant. A 31 de desembre 
de 2005 i 2004 no hi havia accions de la 
Societat Dominant en autocartera.
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Reserves en societats consolidades per integració global i proporcional
La composició de l’epígraf “Reserves en societats consolidades per integració global i pro-
porcional” a 31 de desembre de 2005 i 2004 del balanç de situació consolidat adjunt és 
la següent:

Els imports inclosos en les línies denominades “Ajustos i eliminacions de consolidació no as-
signables a les societats” dels detalls de “Reserves en societats consolidades per integració 
global i proporcional”, corresponen bàsicament als dividends complementaris distribuïts per les 
societats del Grup Agbar durant l’exercici, com també a les provisions existents a la Societat 
Dominant per les inversions en les societats del Grup Agbar.

2005 2004

Grup Applus Servicios Tecnológicos 101.870 30.766

Grup Agbarex 63.398 9.530

Grup Adeslas 49.770 48.698

Grup Sorea 29.211 24.135

Grup EMTE 15.546 12.445

Grup Aquagest Levante 11.197 14.819

Grup Agbar Servicios Compartidos 837 449

Agbar Mantenimiento, S.A. 641 806

Reneva, S.A. (7) -

Grup AGM Contacta - 262

Águas Guariroba, S.A. - (10.129)

Grup Acsa – Agbar Construcción - 2.984

INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A. (150) (23)

Tribugest Gestión de Tributos, S.A. (214) 1.244

Sociedad Española de Aguas Filtradas, S.A. (325) (313)

Sociedad de Explotación de Aguas Residuales, S.A. (Searsa) (493) (684)

Aguas de Levante, S.A. (ADL) (555) (469)

Agbar International, BV (629) (934)

Grupo Interagbar de México (1.071) (1.188)

Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A. (1.430) (1.472)

Aguas de la Costa, S.A. (4.482) (4.239)

Agbar Global Market, S.A. Sociedad Unipersonal (9.469) (11.223)

Agencia Servicios Mensajería, S.A. (11.062) (10.724)

Grup Agbar Chile (11.861) (40.722)

Grup Interagua (21.908) (26.188)

Ajustos i eliminacions de consolidació no assignables a les societats 89.822 173.019

Total 298.636 210.849
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Pèrdues i guanys actuarials per 
pensions
Tal com es reflecteix a l’estat consoli-
dat d’ingressos i despeses reconeguts, 
l’aplicació de la NIC 19 “Retribucions als 
empleats”, i concretament, la modificació 
que es va produir en aquesta que es des-
criu a la Nota 2a, ha implicat la creació 
d’un nou concepte denominat “Pèrdues i 
guanys actuarials” i integrat dins les reser-
ves voluntàries. S’hi registren les pèrdues 
i guanys actuarials generats en cada exer-
cici pels compromisos per pensions amb el 

personal del Grup (Nota 19). L’impacte el 
2005 i 2004 abans de l’efecte fiscal és de 
6.142 milers d’euros i 6.335 milers d’euros, 
respectivament.

F. Diferències de conversió

La composició de l’epígraf “Diferències de 
conversió” del balanç de situació consolidat 
a 31 de desembre de 2005 i 2004 és la 
següent, en milers d’euros:

Reserves en societats posades en equivalència
La composició de l’epígraf “Reserves de societats posades en equivalència” del balanç de si-
tuació consolidat a 31 de desembre de 2005 i 2004 és la següent, en milers d’euros:

2005 2004

Grup Agbar Xile i IAGSSA 6.933 (150)

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar) 1.540 471

Aguas de la Costa, S.A. (Uruguai) 539 8

Interagbar de México, S.A. de C.V. 529 (266)

Grup Applus Servicios Tecnológicos (EUA) 451 292

Norcontrol (Latinoamèrica) 278 -

Aguas de la Habana 216 (191)

Grup Applus Servicios Tecnológicos (Argentina) 68 (196)

Grup Applus Servicios Tecnológicos (Mèxic) 52 (6)

Applus Danmark, A/S 26 -

Grup EMTE (Xile) 14 -

Grup Applus Servicios Tecnológicos (Brasil) (19) 40

Grup Acsa Agbar Construcción (48) 40

Aguas Guariroba, S.A. - 68

Total 10.579 110

2005 2004

Grup Acsa- Agbar Construcción 10.367 -

Aguas Municipales de Alicante Empresa Mixta (AMAEM) 4.894 4.368

Aguas de Cartagena , S.A., E.S.P. (ACUACAR) 2.973 1.325

Mina Pública d´Aigües de Terrassa, S.A. 2.130 1.995

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) 1.854 1.494

Resta Grup Aguagest Levante 1.122 (2.567)

Grup Applus Servicios Tecnológicos - 5.657

ITV Inspección Técnica de Vehículos 7 (12.056)

Applus Argentina (12.036) (20.092)

Altres (1.792) (1.206)

Total 9.519 (21.082)
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El Grup Agbar manté determinades operacions de cobertura de tipus de canvi sobre in-
versions financeres en societats estrangeres amb l’objectiu de reduir l’impacte de la vola-
tilitat dels tipus de canvi sobre aquestes (Nota 17c). L’efecte econòmic derivat d’aquestes 
cobertures de tipus de canvi es registra com a diferències de conversió, igual que l’efecte 
de signe contrari derivat de la incorporació en el balanç de situació consolidat d’aquestes 
inversions.

G. Patrimoni net dels minoritaris

El saldo inclòs en aquest epígraf del balanç consolidat recull el valor de la participació dels 
accionistes minoritaris en les societats consolidades per integració global. Així mateix, el 
saldo que es mostra en el compte de pèrdues i guanys consolidat a l’epígraf “Resultat atri-
buït a minoritaris” representa la participació d’aquests accionistes minoritaris en el resultat 
consolidat de l’exercici.

El detall del patrimoni net de minoritaris és el següent, en milers d’euros:

2005 2004

 Capital i 
reserves Resultats Total Capital i 

reserves Resultats Total

Grup Agbar Xile 604.667 41.289 645.956 175.938 25.769 201.707

Grup Applus Servicios 
Tecnológicos 179.525 11.214 190.739 26.620 3.574 30.194

Grup Adeslas 86.621 26.918 113.539 63.043 18.586 81.629

Grup Sorea 50.818 3.700 54.518 5.402 1.049 6.451

Sociedad de Explotación 
de Aguas Residuales, S.A. 
(Searsa)

1.569 133 1.702 1.377 144 1.521

Aguas de la Costa, S.A. 1.243 239 1.482 1.052 157 1.209

Reciclaje de Neumáticos de 
Valencia, S.A. 1.456 (22) 1.434 1.795 (6) 1.789

Tribugest Gestión de Tributos, 
S.A. 781 487 1.268 1.752 (978) 774

Grup ASM 995 100 1.095 1.068 (73) 995

Sociedad Española de Aguas 
Filtradas, S.A. 769 183 952 780 141 921

Hidroser, Servicios Integrales 
del Agua, S.A. 825 65 890 782 43 825

Grup Emte 650 73 723 850 418 1.268

Inusa Sociedad de 
Inmuebles, S.A. 718 (63) 655 845 (127) 718

Aguas Guariroba, S.A. (680) 680 - 7.504 899 8.403

Grup AGM Contacta - - - 183 (183) -

Altres societats 1.089 - 1.089 6 - 6

Total patrimoni net 
dels minoritaris 933.820 85.957 1.019.777 291.767 50.217 341.984
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17. Passiu financer

A. Emissions d’obligacions i altres valors negociables

El detall a 31 de desembre de 2005 i 2004 és el següent, en milers d’euros:

El saldo de l’apartat “Emissió Euronotes” 
inclou les següents emissions d’obligacions 
i swaps associats per part d’Agbar Interna-
tional B.V.:

A. Una emissió d’obligacions per import de 
500 milions d’euros, amb un cupó fix del 6% 
i venciment el novembre de 2009. La filial té 
contractades amb diverses entitats finance-
res operacions de permuta financera (swap) 
per un import total de 371 milions d’euros i 
idèntic venciment i dates de pagament que 
els títols emesos. Aquestes cobertures li per-
meten rebre un tipus fix igual al de l’emissió 
a canvi del pagament d’un tipus variable 
referenciat a l’Euríbor a sis mesos, cobrint 
d’aquesta manera el diferencial entre l’interès 
de l’emissió i la rendibilitat que percep de 
les societats del Grup Agbar a les quals ha 
realitzat préstecs.

B. Una emissió d’obligacions per import de 
25 milions de dòlars, amb cupó referenciat 
al Líbor a 3 mesos més un diferencial i ven-
ciment l’agost de 2006. Agbar International 
B.V. té contractat un swap, lligat a aquesta 
operació, mitjançant el qual transforma el 
deute en dòlars a deute en euros, i fixa des 
del moment de la seva contractació i fins al 
seu venciment el contravalor d’aquesta en 
28.458 milers d’euros.

C. Una emissió d’obligacions per import de 
3.000 milions de iens japonesos, amb un 
cupó fix del 0,5675% i venciment l’exercici 

2007. Agbar International B.V. té contractat 
un swap, lligat a aquesta operació, mit-
jançant el qual transforma el deute en iens 
a deute en euros, i fixa des del moment de 
la seva contractació i fins al seu venciment 
el contravalor d’aquesta en 23.943 milers 
d’euros.

Agbar International B.V. és una filial al 100% 
d’Agbar i les indicades emissions, com també 
la contractació de productes financers asso-
ciats a aquestes, compten amb la garantia 
solidària i irrevocable d’Agbar, segons s’indica 
en els respectius fullets informatius de les 
emissions descrites.

El saldo dels bons del Grup Agbar Xile co-
rrespon a les emissions de bons al portador, 
no convertibles en accions, realitzades en 
unitats de foment xilenes (pes xilè indexat 
a la inflació) per Aguas Andinas, S.A. i Aguas 
Cordillera, S.A. Aquestes emissions són les 
següents:

A. Emissió de 1.800 milers d’unitats de fo-
ment per Aguas Andinas, S.A. amb venci-
ment final el setembre de 2022. 

B. Tres emissions d’Aguas Cordillera, S.A. per 
un total de 302 milers d’unitats de foment i 
venciment el gener de 2006.

C. Emissió de 3.300 milers d’unitats de fo-
ment per Aguas Andinas, S.A. amb venci-
ment el desembre de 2010.

2005 Llarg termini Curt termini Total

Emissió Euronotes 553.068 28.458 581.526
Grup Agbar Xile:  
     Bons 171.050 171.309 342.359
     Aportacions financeres reemborsables 42.544 2.031 44.575

Total 766.662 201.798 968.460

2004 Llarg termini Curt termini Total

Emissió Euronotes 550.288 127.244 677.532
Grup Agbar Xile:
     Bons 205.764 30.727 236.491
     Aportacions financeres reemborsables 29.215 - 29.215

Total 785.267 157.971 943.238
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D. Emissió de 4.800 milers d’unitats de fo-
ment per Aguas Andinas, S.A. amb venciment 
el juny de 2009.

E. Emissió de 1.650 milers d’unitats de fo-
ment per Aguas Andinas, S.A. amb venciment 
el  juny de 2012.

Aquestes emissions equivalen a 342.359 
milers d’euros.

Les aportacions financeres reemborsables co-
rresponen a pagarés emesos a llarg termini 
pel Grup Aguas Andinas per valor de 1.505 
milers d’unitats de foment (44.575 milers 
d’euros).

B. Deutes amb entitats de crèdit

La composició dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2005 i 2004 del balanç 
de situació consolidat adjunt és la següent, en milers d’euros:

Els tipus d’interès de les pòlisses de crèdit i dels préstecs estan referenciats a l’Euríbor i 
Líbor.

El desglossament del deute a llarg termini de les societats amb entitats de crèdit a 31 de des-
embre de 2005 i 2004, per venciments, és el següent:

A 31 de desembre de 2005, l’import no dis-
posat de les pòlisses de crèdit és de 843.699 
milers d’euros, dels quals aproximadament 
el 69% té venciment el 2006 i la resta entre 
els exercicis 2007-2009.

A 31 de desembre de 2004 l’import no dispo-
sat de les pòlisses de crèdit era de 743.345 
milers d’euros, dels quals aproximadament 
el 59% tenia venciment en el 2005 i la resta 
entre els exercicis 2006-2009.

2005 Límit Curt termini Llarg termini Total

Préstecs - 68.411 371.130 439.541

Pòlisses de crèdit 930.075 44.092 42.284 86.376

Efectes descomptats 6.678 729 - 729

Arrendaments financers - 790 1.728 2.518

Derivats - 44.396 2.515 46.911

Interessos - 8.833 - 8.833

Total 167.251 417.657 584.908

2004 Límit Curt termini Llarg termini Total

Préstecs - 47.338 265.407 312.745

Pòlisses de crèdit 891.489 110.715 37.429 148.144

Efectes descomptats 21.907 2.054 - 2.054

Arrendaments financers - 7.864 6.814 14.678

Interessos - 2.619 - 2.619

Total 170.590 309.650 480.240

2006 2007 2008 2009 2010 Resta Total
2005 - 174.217 101.240 40.286 6.856 95.058 417.657
2004 39.600 153.368 48.489 22.243 - 45.950 309.650
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El detall dels deutes amb entitats de crèdit per moneda és el següent, en milers d’euros:

C. Instruments financers derivats

La Societat Dominant té operacions de co-
bertura per 302.154 milions de pesos xilens 
(aproximadament 498 milions d’euros) per 
cobrir el risc de canvi sobre la seva cartera 
d’inversió a Xile. Així mateix, la Societat 
Dominant ha fixat el tipus d’interès a pagar 
en pes xilè per a un import total de 83.510 
milions de pesos xilens. 

Per assegurar el tipus de canvi euro dòlar 
de les seves provisions per garanties ator-
gades a favor de societats argentines, al 
tancament de l’exercici la Societat Dominant 
disposava de compres a termini de dòlars 
per un import de 77,5 milions de dòlars i 
d’opcions de compra de dòlars per un import 
de 25 milions de dòlars. Així mateix, la filial 
Interagua, Servicios Integrales del Agua, 
S.A. disposava també d’opcions amb el ma-
teix propòsit per 1,9 milions de dòlars.  

Els swaps d’Agbar International, BV lligats a 
les seves emissions d’Euronotes es detallen 
a l’apartat d’emissions d’obligacions i altres 
valors negociables.

Agbar té contractats dos swaps de tipus 
d’interès, lligats a dos préstecs a llarg ter-
mini per import de 25.243 milers d’euros 
i de 12.000 milers d’euros amb venciment 
l’any 2007. El primer d’ells li permet me-

ritar un tipus d’interès variable referenciat 
a l’Euríbor menys un 0,10% de diferencial. 
Sobre el segon préstec, l’intercanvi de tipus 
d’interès li permet meritar un tipus d’interès 
referenciat a l’Euríbor més un diferencial 
de 0,10%. 

La filial Applus Servicios Tecnológicos, S.L. 
té contractats swaps de divises euro dòlar 
per un import global de 51 milions de dòlars 
(uns 43 milions d’euros) com a cobertura 
del risc de canvi de la seva cartera d’accions 
als Estats Units. Així mateix, Applus Ser-
vicios Tecnológicos, S.L. ha fixat el tipus 
d’interès a pagar en dòlars USA per a un 
import total de 19 milions de dòlars. 

La filial Applus Danmark, A/S té contractat 
un swap per 251 milions de corones dane-
ses (34 milions d’euros) que fixa el tipus 
d’interès per als cinc primers anys d’un 
préstec bancari a deu anys.

La filial Applus Inc té contractat un swap 
per 29 milions de dòlars, amb inici el maig 
de 2006, per fixar el tipus d’interès de part 
d’un préstec sindicat.

La filial Applus Iteuve Technology, S.L. té 
contractats swaps de divises euro pes xilè 
per un import de 2.515 milions de pesos 
xilens (4 milions d’euros) com a cobertura 
de la seva cartera d’accions a Xile. 

2005 Euro Pes xilè Dòlar 
americà Resta Total

Préstecs 171.356 157.314 72.491 38.380 439.541

Pòlisses de crèdit 86.376 - - - 86.376

Efectes descomptats 729 - - - 729

Arrendaments financers 1.885 495 30 108 2.518

Derivats - 44.396 - 2.515 46.911

Interessos 7.595 1.072 166 - 8.833

Total 267.941 203.277 72.687 41.003 584.908

2004 Euro Pes xilè Dòlar 
americà Resta Total

Préstecs 147.043 81.333 52.320 32.049 312.745

Pòlisses de crèdit 131.757 - 16.387 - 148.144

Efectes descomptats 2.054 - - - 2.054

Arrendaments financers 2.262 - 12.381 35 14.678

Interessos 1.552 446 445 176 2.619

Total 284.668 81.779 81.533 32.260 480.240
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La societat Acsa – Agbar Construcción, 
S.A. té contractat un swap de divises euro 
pes xilè de 3.703 milions de pesos xilens 
(6 milions d’euros) com a cobertura de la 
seva cartera d’accions a Xile.  

Tots els instruments derivats contractats 
per Societats del Grup Agbar tenen pro-
pòsit de cobertura, ja que la gestió dels 
riscos financers està en línia amb la polí-
tica de gestió de riscos financers del Grup 
(Nota 6). 

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

El cost mitjà al tancament de l’exercici del fi-
nançament, considerant l’efecte dels derivats, 
en totes les monedes és del 5,8%.

18. Provisions

El moviment produït en el compte de “Provi-
sions” ha estat el següent:

A l’apartat de “Traspassos / Aplicacions”, 
en els exercicis 2005 i 2004, s’inclouen 
15.641 i 15.793 milers d’euros respectiva-
ment, d’adscripció de “Provisió per a riscos 
i despeses” a “Crèdits a empreses associa-
des” corresponents als préstecs atorgats a 
societats argentines (Nota 33).

El saldo d’aquest epígraf, a 31 de desembre 
de 2005, inclou provisions associades als 
conceptes següents:

A. Provisions per cobrir el risc màxim de 
les inversions a l’Argentina (102.230 milers 
d’euros) per les garanties contractuals que 
poguessin ser exigides (Notes 20a i 33), i

B. Provisions, per 76.340 milers d’euros, 
per cobrir els riscos procedents dels litigis i 
reclamacions en curs a 31 de desembre de 
2005. La quantificació d’aquestes provisions 
ha estat realitzada per la Direcció de les So-
cietats, amb el concurs dels seus assessors, 
ateses les específiques circumstàncies de 
cada cas. Al seu parer, les provisions regis-
trades constitueixen una estimació raonada 
i raonable de l’eventual impacte patrimonial 
que, per a les Societats, pot derivar-se de 
la seva resolució. Els principals litigis o re-
clamacions es descriuen tot seguit:

∙ El procediment seguit davant del Tribunal 
Econòmic Administratiu Central relatiu a 
les liquidacions tributàries de la Societat 
Dominant corresponents tant a l’Impost 
sobre Societats dels exercicis 1995 a 
1998, com a IVA i IRPF dels exercicis 
1996 a 1998, pel qual es reclama un im-
port aproximat de 28 milions d’euros. De 
la resolució del procediment no s’estima 
que puguin posar-se de manifest impactes 
rellevants no considerats.

∙ La proposta d’actes de l’actuari de la ins-
pecció en curs en relació amb la situació 
tributària de la Societat Dominant, corres-
ponent a l’Impost sobre Societats i IVA 
dels exercicis 1999 a 2001, la liquidació 
dels quals s’estima que pot ser de 49 mi-
lions d’euros. 

∙ Els procediments pels quals es reclamen a 
la societat Aguas Andinas, S.A. els danys i 
perjudicis derivats de l’emissió d’olors en 
diverses plantes de tractament d’aigües 
residuals. L’import total pretès és de 31 
milions d’euros, si bé la Societat considera 
que les demandes no estan fonamentades 
i estima el risc econòmic en una quantitat 
substancialment inferior.  

∙ El procediment penal seguit a València 
contra un anestesista que pot repercutir 
en la Compañía de Seguros Adeslas, S.A. 
en concepte de responsable civil subsi-
diari. Per cobrir les possibles responsabi-
litats, la Societat té dipositada una fiança 
de 2.116 milers d’euros.

Euro Pes xilè Dòlar 
americà

2005 4,1% 6,6% 4,8%

2005 2004

Saldo inicial 166.021 270.080

Dotacions 27.926 13.245

Traspassos / Aplicacions (16.438) (31.593)

Reversions (548) (4.652)

Reversions provisions 
Argentina 1.609 (81.059)

Saldo final 178.570   166.021
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∙ Després de l’operació de venda del grup 
Cespa al grup Ferrovial l’any 2003, el re-
sultat de determinades reclamacions con-
tra el grup Cespa haurà de ser assumit per 
Agbar i Suez-Environnement España, S.L. 
(abans Cantome XXI, S.L.) Entre les es-
mentades reclamacions, la més destacada 
fa referència a una demanda de l’empresa 
Abfall – Verwertungs GMBH (AVG) contra 
l’empresa Ecocat, S.L. per l’incompliment 
d’un contracte d’aportació de determinats 
volums de residus per a la seva incineració. 
AVG va interposar en l’exercici 2004 deman-
da de judici ordinari de reclamació de quan-
titat contra Ecocat. La sentència recaiguda 
en primera instància estima parcialment la 
demanda i condemna Ecocat al pagament 
de 2.693 milers d’euros. Contra aquesta, 
ambdues parts litigants han interposat 
recurs d’apel·lació davant de l’Audiència 
Provincial de Barcelona. 

19.Obligacions per pensions

Agbar i algunes societats del Grup Agbar 
tenen compromisos per pensions, i el més 
significatiu és el corresponent a la Societat 
Dominant (Nota 5q).

Durant l’exercici 2002 el Grup Agbar va pro-
cedir a l’externalització dels compromisos 
per pensions amb el seu personal. Aquesta 
externalització va suposar, d’una banda, el 
rescat de les pòlisses d’assegurança que la 
Societat Dominant mantenia històricament 
per cobrir part de les obligacions mantingudes 
amb determinats col·lectius, per un import 
de 147.362 milers d’euros i, d’altra banda, 
l’aportació de 199.790 milers d’euros a un pla 
de pensions acollit a la Llei 8/1987, i a una 
pòlissa d’assegurança si les aportacions al pla 
excedien els límits legals permesos. 

Per aquesta raó, els únics compromisos per 
pensions registrats comptablement a l’epígraf 
de provisions del balanç consolidat a 31 de 
desembre de 2004 són els corresponents 
a determinades obligacions adquirides per 
societats a Xile, com també provisions per 
pensions pendents d’externalitzar del Grup 

Adeslas en acollir-se aquest Grup a la pròrro-
ga establerta a la Disposició Addicional Ter-
cera de la Llei 4/2004, de 29 de desembre, 
de Mesures de Reforma del Sistema Finan-
cer, que amplia el termini per externalitzar 
els premis de jubilació recollits en convenis 
col·lectius d’àmbit supraempresarial fins al 31 
de desembre de 2005. A 31 de desembre de 
2005 el saldo per aquest concepte que és de 
3,7 milions d’euros correspon exclusivament 
a les societats de Xile, ja que els compromi-
sos d’Adeslas han estat externalitzats durant 
l’exercici. 

Els imports imputats en el compte de re-
sultats a l’epígraf de despeses de personal  
respecte als plans de prestació definida, en 
concepte de despesa per aportacions regulars 
i despesa per prima de risc, són de 3.054 i 
3.593 milers d’euros en els exercicis 2005 i 
2004, respectivament.

Les aportacions regulars corresponen a l’in-
crement en el valor actual de les obligacions 
com a conseqüència dels serveis prestats en 
l’exercici pels empleats.

Tot seguit s’indica l’import del valor actual 
de les obligacions meritades per prestacions 
definides i el valor raonable dels actius que 
donen cobertura a aquestes obligacions, en 
milers d’euros al tancament dels respectius 
exercicis:

El valor actual de les obligacions inclou una 
part dels compromisos adquirits amb els 
membres del Consell d’Administració de la 
Societat Dominant (Nota 31a).

Les variacions del valor actual de les obli-
gacions meritades en concepte de prestació 

2005 2004

Valor actual de les obligacions 
meritades en concepte de 
prestacions definides

212.033 214.676

Valor raonable dels actius 
afectes al Pla 211.515 210.401

Import provisionat en el 
balanç consolidat 518 4.275



definida en el període en curs han estat les 
següents, en milers d’euros:

Les variacions del valor raonable dels actius 
afectes al Pla durant el període en curs han 
estat les següents:

La cartera del fons de pensions, associada 
als partícips en actiu, està constituïda majo-
ritàriament per valors de renda fixa i actius 
líquids (aproximadament un 75%). Les taxes 
de rendibilitat acumulades per la cartera del 
fons per als exercicis 2005 i 2004 han estat 
del 8,74% i del 5,68%, respectivament. 

La resta d’actius afectes al Pla, associats al 
col·lectiu de beneficiaris de les prestacio-
ns, són pòlisses d’assegurança aptes, els 
fluxos de les quals es corresponen exac-
tament amb les prestacions assegurades, 
tant en els imports com en el calendari de 
pagaments (pòlisses de “matching”) amb 
rendibilitat garantida. 

20. Compromisos adquirits i 
contingències

A. Compromisos adquirits

Garanties per concessions i 
finançaments
El Grup Agbar ha assumit compromisos de 
garanties relacionats amb els contractes 

de concessió dels serveis d’aigua potable 
i sanejament operats en diferents països, 
i amb alguns finançaments rebuts per les 
concessionàries. En aquest sentit, el detall 
d’aquestes garanties és el següent:

Argentina (Nota 33)
Les garanties davant de les institucions fi-
nanceres (Corporación Financiera Interna-
cional, Banco Interamericano de Desarrollo 
y Banco Europeo de Inversiones) derivades 
de les operacions de finançament, sumen 
fins a un import màxim de 104,4 milions 
de dòlars nord-americans (88,5 milio-
ns d’euros), corresponent 94 milions de 
dòlars nord-americans a Aguas Argentinas, 
S.A., 4,4 milions de dòlars nord-americans 
a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. i 6 
milions de dòlars nord-americans a Aguas 
Cordobesas, S.A.

La garantia de compliment del contracte de 
concessió d’Aguas Argentinas és de 42,4 
milions de pesos argentins (12,1 milions 
d’euros).

Altres països
Es manté la garantia en relació amb el fi-
nançament d’Applus Inc. (Estats Units), da-
vant de Société Generale fins a un import 
de 60 milions de dòlars nord-americans (51 
milions d’euros). 

Addicionalment, en relació amb les co-
bertures del risc de canvi sobre la cartera 
d’accions als Estats Units d’Applus Servicios 
Tecnológicos, S.L., Agbar manté una garantia 
davant de Morgan Stanley per compte dels 
derivats d’Applus per 19 milions de dòlars 
nord-americans (16 milions d’euros). 

Agbar manté una contragarantia a favor 
d’International Fidelity Insurance Company, 
per import de 5 milions de dòlars (4,2 mi-
lions d’euros), que té el suport alhora de la 
garantia alliberada per aquesta companyia 
per al compliment dels contractes de con-
cessió d’Applus Technologies Inc. als Estats 
Units. Igualment, Agbar manté garanties a 
favor de Zuric North America per import de 
6,23 milions de dòlars (5,3 milions d’euros), 
corresponents a garanties de compliment 
atorgades sobre contractes d’Applus Tech-
nologies.  

Així mateix, Agbar manté la garantia presen-
tada davant de Santander Central Hispano 

2005 2004

A 1 de gener 214.676 215.129

Cost de serveis prestats 2.152 2.206

Costos per interessos 
(actualització) 10.841 10.867

Beneficis i pèrdues actuarials 3.732 2.590

Prestacions pagades i 
liquidacions (19.368) (16.116)

A 31 de desembre 212.033 214.676

2005 2004

A 1 de gener 210.401 213.417

Rendibilitat esperada dels actius 
afectes al Pla 10.520 10.670

Beneficis i pèrdues actuarials 992 (7.015)

Aportacions dels promotors 8.198 9.445

Prestacions pagades i 
liquidacions (18.596) (16.116)

A 31 de desembre 211.515 210.401
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per import de 50 milions de pesos mexi-
cans (4 milions d’euros) en relació amb el 
finançament d’Interagbar de México, S.A. 
de C.V.

En relació amb el finançament de la filial 
Aguas de la Costa, S.A. (Uruguai), Agbar va 
assumir el compromís de garantia davant del 
Banco Exterior de America, S.A., per import 
d’1,2 milions de dòlars nord-americans (1 
milió d’euros).

Altres
Torre Agbar
El propietari de l’edifici denominat “To-
rre Agbar”, ubicat a l’avinguda Diagonal 
de Barcelona, números 197 a 211, és la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
“la Caixa”, qui alhora manté un contracte 
d’arrendament financer amb Layetana In-
muebles, S.L. (societat unipersonal). Amb 
data 25 de novembre de 2004, la Societat 
Dominant va subscriure un contracte de sub-
arrendament amb Layetana Inmuebles, S.L. 
(Societat Unipersonal) sobre aquest edifici 
que és efectiu des del 15 de novembre de  
2004. 

El contracte de subarrendament es va signar 
per un període mínim de deu anys, renova-
ble  per dos períodes addicionals de deu anys 
cadascun d’ells, amb caràcter  potestatiu per 
part de la Societat Dominant i amb caràcter 
obligatori per a Layetana Inmuebles, S.L. 
(Societat Unipersonal).  Si vençut el termini 
inicial de deu anys, la Societat Dominant 
no prorrogués el contracte de subarrenda-
ment com a mínim durant deu anys més, 
la Societat Dominant hauria d’indemnitzar 
Layetana Inmuebles, S.L. (Societat Uni-
personal) amb una quantitat equivalent a 
un any de la renda que estigués vigent en 
aquell moment. Finalitzades si s’escau les 
dues pròrrogues previstes, les parts podran 
prorrogar automàticament el contracte per 
nous períodes de deu anys, sempre que no 
hi hagi denúncia prèvia de cap de les parts 
amb una antelació mínima d’un any a la data 
dels successius venciments. El contracte de 
subarrendament autoritza expressament la 
Societat Dominant a realitzar al seu torn 
subarrendaments a favor de tercers. 

En la mateixa data de 25 de novembre 
de 2004, la societat Layetana Inmuebles, 
S.L. (Societat Unipersonal) i “la Caixa” van 

subscriure un contracte en què s’establien 
els supòsits i règims d’execució d’una opció 
de compra i una altra de venda sobre la 
“Torre Agbar”. En aquest sentit, la Societat 
Dominant disposa d’una opció de compra 
que podrà exercir durant el període com-
près entre el 15 de novembre de 2009 i el 
15 de novembre de 2014. Per part seva, “la 
Caixa” podrà exercir una opció de venda en 
el mateix termini i condicions que els fixats 
per a l’opció de compra.

A mitjan exercici 2005, la Societat Domi-
nant ha procedit a l’ocupació de l’esmentat 
edifici.

Els Administradors de la Societat Dominant 
han conclòs que no es compleixen les condi-
cions establertes a la NIC 17 perquè el con-
tracte de lloguer de la “Torre Agbar” pugui 
ser considerat com a arrendament financer, 
per la qual cosa ha estat considerat compta-
blement com a arrendament operatiu. Un 
eventual tractament d’aquesta operació com 
a arrendament financer no hauria suposat 
cap impacte significatiu ni en el total d’actius 
i passius ni en el patrimoni net consolidat. 
La taxació del valor de mercat de l’edifici 
encarregada per la Societat ha permès ve-
rificar que el valor de les opcions de compra 
i venda de la “Torre Agbar” no difereixen 
significativament del seu valor de mercat.

LGAI Technological Center, S.A.
El 5 de febrer de 2003, la Generalitat de 
Catalunya va adjudicar al Grup Agbar, a 
través de la societat participada Applus 
Servicios Tecnológicos, S.L., el concurs per 
a la privatització del laboratori LGAI (Labo-
ratori General d’Assaigs de la Generalitat), 
centre líder en el camp de la certificació, 
inspecció, assaig, calibratge i innovació tec-
nològica. El Grup Agbar va adquirir el 60% 
de LGAI Technological Center, S.A. per 21,6 
milions d’euros i va assumir el compromís 
d’augmentar la seva participació fins a un 
mínim del 90% mitjançant ampliacions de 
capital en un termini límit de 10 anys. A 31 
de desembre de 2005, la participació posseï-
da és del 95%, per la qual cosa s’ha donat 
per complert aquest compromís.

EMTE, S.A.
Entre l’exercici 2003 i l’exercici 2004 la So-
cietat va formalitzar l’entrada en el capital 
social d’EMTE, S.A. amb una participació 
total del 50%. El preu final de l’últim 15% 
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adquirit fins a completar el 50% actual és 
subjecte a l’evolució  real dels resultats dels 
exercicis 2004 i 2005 del grup EMTE.

Els Administradors de la Societat Dominant, 
sobre la base dels estats financers del grup 
EMTE disponibles a aquesta data, estimen 
que el potencial ajust de preu no resultarà 
significatiu a l’efecte de la valoració de la 
inversió en el grup EMTE en els estats fi-
nancers adjunts.

ACSA- Agbar Construcción, S.A.
Amb data 10 de novembre de 2005, Ag-
bar va formalitzar la venda a Finycar, S.L. 
(Grup Sorigué), d’un 60% d’Acsa-Agbar 
Construcción, S.A. per import de 34.607 
milers d’euros. Addicionalment, Finycar, S.L. 
i Agbar s’han concedit mútuament opcions 
de compra i de venda sobre el 40% restant 
de les accions d’ACSA: la primera opció pel 
20,5% per un import base de 10.845 mi-
lers d’euros a executar a partir del 10 de 
novembre de 2007 i la segona opció pel 
19,5% per un import base de 10.316 milers 
d’euros a executar a partir del 10 de nov-
embre de 2009. El preu d’ambdues opcions 
s’incrementarà pels resultats generats i no 
distribuïts via dividends fins a la seva data 
d’exercici. El període límit per a l’exercici 
de les opcions és el 10 de novembre de 
2010.

Applus Servicios Tecnológicos, S.L.
Amb data 16 de novembre de 2005, el 
Grup va signar un acord per donar entrada 
a la Corporación Financiera Caja Madrid en 
l’accionariat d’Applus Servicios Tecnológicos, 
S.L. en el qual s’establia la concessió per 
part del Grup AGBAR a SPPE (Corporación 
Financiera Caja Madrid) d’una opció de 
compra sobre determinades participacions 
de la Societat, representatives del 2,9% 
del capital social d’Applus Servicios Tec-
nológicos, S.L. per import de 20,3 milions 
d’euros, més els interessos meritats des del 
29 de desembre de 2005, a la taxa Euríbor 
a 3 mesos, a executar abans de final de 
l’exercici 2006 (Nota 4b).

B. Contingències

La principal contingència en curs a 31 de 
desembre de 2005 és la sanció proposada 
per l’Oficina Nacional d’Inspecció (ONI) a la 
societat dominant per import de 12 milions 

d’euros, en relació tant amb l’Impost sobre 
Societats dels exercicis 1995 a 1998, com 
amb l’IVA i IRPF dels exercicis 1996 a 1998. 
Agbar compta amb un dictamen realitzat 
per assessors fiscals externs en el qual es 
posa de manifest la improcedència de la 
sanció proposada i per aquesta raó no ha 
registrat cap provisió en els seus comptes 
per aquest concepte.

21. Situació fiscal

Les societats del Grup Agbar ubicades a Espa-
nya en les quals es posseeix una participació 
directa o indirecta igual o superior al 75% es 
troben subjectes a l’Impost sobre Societats 
sota el règim de consolidació fiscal que es 
va iniciar a l’exercici 1993, i el Grup Agbar 
resta vinculat a tributar per aquest règim de 
forma indefinida mentre no es renunciï a la 
seva aplicació.

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

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

(1) Les diferents societats estrangeres dependents con-
solidades per integració global i proporcional calculen 
la despesa per Impost sobre Societats d’acord amb les 
seves respectives legislacions i d’acord amb els tipus 
impositius vigents en cada país.

2005 2004

Resultat abans d’impostos 409.109 349.013

Diferències permanents (29.988) 534

Base comptable de l’impost 379.121 349.547

Impost calculat amb la taxa 
impositiva de cada país (1) 109.429 104.825

Deducció per reinversió de 
resultats extraordinaris (20.457) (16.454)

Altres deduccions (17.933) (5.698)

Despesa meritada per 
Impost sobre Societats 71.039 82.673
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El detall de les deduccions per reinversió de beneficis extraordinaris derivats de vendes d’actius 
no corrents, comptabilitzats i pendents d’aplicació fiscal és, en milers d’euros:

El detall de les deduccions per reinversió de beneficis extraordinaris derivats de vendes d’actius 
no corrents, acreditades i els elements patrimonials de les quals objecte de la reinversió en-
cara estan obligats a romandre en el patrimoni de la Societat Dominant, com també la data 
del venciment d’aquesta obligació, és el següent, en milers d’euros:

El detall per als exercicis 2005 i 2004 dels crèdits fiscals i impostos diferits actius i passius  
que s’han registrat en els comptes anuals consolidats, a causa de les diferències temporals 
entre els criteris d’imputació comptables i fiscals de determinats ingressos i despeses, és en 
milers d’euros:

Exercici de generació 
de les rendes 31.12.05 31.12.04

Societat Dominant 2003 - 4.104

Societat Dominant 2004 - 13.386

Societat Dominant 2005 14.509 -

14.509 17.490

Altres societats del Grup 2003 - 444

Altres societats del Grup 2004 - 3.068

Altres Societats del Grup 2005 5.948 -

5.948 3.512

20.457 21.002

Exercici de 
generació de les 

rendes
Rendes acollides 

a reinversió
Import de la 

deducció
Data de la 
reinversió

Data de venciment 
de l’obligació de 

permanència

2002 15.735 2.675 2003 2006
2003 130.084 26.017 2003 2006
2003 12.874 2.575 2003 2008
2003 74.617 14.923 2004 2007
2003 2.220 444 2003 2008
2004 58.957 11.792 2004 2007
2004 15.340 3.068 2004 2007
2004 7.971 1.594 2004 2009

63.088

2005 2004

Diferències 
en les bases 
imposables

Efecte en la 
quota

Diferències 
en les bases 
imposables

Efecte en la 
quota

Impostos anticipats:
Fons de pensions Societat Dominant 158.500 55.475 167.994 58.798

Provisió depreciació cartera Argentina 55.263 19.342 55.263 19.342

Provisió risc màxim per inversions a Argentina 126.271 44.195 130.090 45.532

Amortització fons de comerç de fusió 20.794 7.278 22.706 7.947

Sanejament d’actius 19.243 6.735 37.808 13.233
Eliminació despeses amortitzables - - 17.223 6.028
Provisió aspectes contingents Societat Dominant 11.514 4.030 11.514 4.030
Altres 113.102 31.442 52.462 18.361

504.687 168.497 495.060 173.271
Crèdits fiscals:
Deduccions per reinversió - 20.457 - 21.002
Altres deduccions  - 29.085 - 16.498
Per compensació de bases imposables negatives 47.171 16.510 32.737 11.458

47.171 66.052 32.737 48.958
Actius per  impostos diferits 551.858 234.549 527.797 222.229
Passius per impostos diferits 630.053 120.789 382.928 86.115
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L’efecte en la quota anteriorment indicat 
s’ha calculat mitjançant l’aplicació de 
l’import corresponent als tipus impositius 
de cada país.

L’efecte en la quota de passius per impos-
tos diferits inclou en els exercicis 2005 i 
2004 un total de 77.879 i 58.706 milers 
d’euros, respectivament, que corresponen 
principalment  a l’impost diferit generat en 
el Grup Aguas Andinas per les assignacions 
en exercicis anteriors de part del fons de 
comerç com a major valor de l’immobilitzat, 

per un import a tancament de l’exercici 
2005 de 53.727 milers d’euros a Aguas 
Andinas, S.A. i de 21.130 milers d’euros 
a Aguas Cordillera, S.A. Per a aquests im-
ports generats a Xile s’ha utilitzat, en el 
càlcul de la diferència en la base imposable, 
el tipus general de l’impost d’aplicació en 
aquest país que es fixa en el 17%. 

El moviment produït durant els exercicis 
2005 i 2004 a l’epígraf d’“Actius per im-
postos diferits” és el següent:

Saldo a 1 de 
gener

Variacions 
de  perímetre 
o mètode de 
consolidació

Addicions Disminucions Saldo a 31 de 
desembre

Exercici 2005 222.229 (648) 46.929 (33.961) 234.549

Exercici 2004 255.395 806 22.691 (56.663) 222.229

En els exercicis 2005 i 2004, les addicions 
corresponen, bàsicament, a la generació 
de noves deduccions  per reinversió i altres 
conceptes i les disminucions corresponen, 
principalment, a l’aplicació de deduccions 
pendents activades en el passat  i a la 
deduïbilitat de dotacions realitzades en 
exercicis anteriors per plans de pensions 
del personal. Addicionalment, a l’exercici 
2004 les disminucions inclouen l’efecte fis-
cal de la reversió de provisions associades 
a Argentina.

La provisió per al pagament de l’Impost so-
bre Societats es troba registrada a l’epígraf 
“Passius per impostos corrents” del balanç 
consolidat i els imports a cobrar es troben 
a l’epígraf “Actius per Impostos corrents”.

La Societat Dominant està essent objecte 
de comprovació fiscal per IVA i Impost so-
bre Societats dels exercicis 1999 a 2001. 
Addicionalment, la Societat Dominant té 
oberts a inspecció els impostos següents: 
IVA i IRPF dels exercicis 2002 al 2005 i Im-
post sobre Societats dels exercicis 2002 a 
2004. La resta de societats del Grup Agbar 
tenen, en general, oberts a inspecció fiscal 
els últims quatre exercicis. No s’espera que, 
com a conseqüència de la inspecció en curs 
i dels anys oberts a inspecció, es posin de 
manifest impactes rellevants no considerats 
en la formulació d’aquests comptes.

Amb data 6 de març de 2002, el Tribunal 
de Primera Instància de les Comunitats 
Europees va emetre dues sentències en 
què va qualificar l’aplicació de la deduc-
ció per activitats exportadores per les 
entitats siderúrgiques espanyoles com a 
ajuda d’Estat a l’efecte del Tractat CECA. 
Aquestes sentències van ser confirmades 
pel Tribunal de Justícia de les Comunitats 
Europees el passat 15 de juliol de 2004. 
Com a conseqüència de les sentències 
anteriorment assenyalades, la Comissió 
Europea va sol·licitar al Govern d’Espanya 
la informació necessària per analitzar la 
deducció per activitats exportadores  i, si 
procedeix, instar el procediment declaratiu 
d’aquesta deducció com a ajuda d’Estat per 
part del Tribunal de Justícia de les Comu-
nitats Europees. Actualment la Comissió 
Europea no ha conclòs l’anàlisi indicada 
anteriorment.

Des de l’exercici 1993, el conjunt de 
societats incloses dins el grup fiscal ha 
aplicat, d’acord amb la normativa fiscal 
vigent a Espanya,  en la seva declaració 
d’Impost sobre Societats, deduccions per 
aquest concepte per import de 78 milions 
d’euros. Així mateix, a 31 de desembre de 
2005, aquestes Societats té acreditades 
fiscalment deduccions per aquest concepte 
pendent d’aplicar per import de 25 milions 
d’euros.
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En la situació actual no és possible determinar 
de forma objectiva l’efecte final que per al 
Grup Agbar, podria, si s’escau, derivar-se de 
la resolució final d’aquest assumpte. D’acord 
amb l’opinió dels assessors del Grup, es con-
sidera que no es derivaran passius addicio-
nals als comptabilitzats ni altres efectes que 
puguin ser significatius en relació amb els 
comptes anuals adjunts, i com a conseqüèn-
cia no s’ha registrat cap provisió per aquest 
concepte.

22. Ingressos i despeses 
d’explotació

A. Honorarios de auditoría

Tot seguit es detallen els honoraris relatius 
als serveis prestats durant els exercicis 2005 
i 2004 pels auditors dels comptes anuals de 
les diferents societats que componen el Grup, 
en milers d’euros:

* Auditor principal i altres entitats vinculades a aquest.

B. Despeses de personal

La composició de les despeses de personal 
dels exercicis 2005 i 2004 és la següent, en 
milers d’euros:

Les despeses de personal de l’exercici 2005 
inclouen un total de 8,9 milions d’euros 
d’aportacions al pla de pensions, com tam-
bé  a la pòlissa d’assegurances que cobreix 
els excessos de compromisos no inclosos a 
l’esmentat pla, per part de la Societat Domi-
nant. Per part seva, les despeses de perso-
nal de l’exercici 2004 inclouen un total de 6 
milions d’euros a la Societat Dominant per 
idèntics conceptes (Nota 19). 

El nombre de persones empleades a 31 de 
desembre de 2005 i 2004, sense ponderar 
pel percentatge de participació en les dife-

rents societats incloses en el perímetre de 
consolidació del Grup Agbar i  distribuït per 
categories ha estat el següent:

2005 2004

Auditor 
principal*

Altres auditors 
de filials

Auditor 
principal*

Altres auditors 
de filials

Serveis d’auditoria 2.169 312 1.784 207

Altres serveis professionals 1.089 - 1.051 4

Total 3.258 312 2.835 211

Nombre d’empleats 2005 2004

Societat Dominant i societats del 
Grup i multiGrup:

Personal titulat 5.868 4.148

Caps intermedis i encarregats 2.047 2.315

Oficials 8.694 6.312

Ajudants i auxiliars 8.320 8.630

24.929 21.405

Societats associades:  

Personal titulat 2.053 1.809

Caps intermedis i encarregats 1.036 916

Oficials 4.619 4.346

Ajudants i auxiliars 3.901 3.220

11.609 10.291

Total 36.538 31.696

2005 2004

Sous, salaris i assimilats 619.125 487.928

Càrregues socials 136.825 123.432

Altres despeses de personal 29.407 4.219

Total 785.357 615.579
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La plantilla mitjana de les societats incloses 
en el perímetre de consolidació ha estat la 
següent:

La plantilla mitjana del Grup Agbar en els 
exercicis 2005 i 2004 considerant el per-
centatge d’integració en els comptes anuals 
consolidats ha estat de 24.417 i 19.915 
persones, respectivament.

C. Contractes de lloguer

La despesa per lloguers operatius recone-
gut en els comptes de resultats dels exer-
cicis 2005 i 2004 és de 35.909 i 25.606 
milers d’euros. La despesa per lloguer de 

l’edifici denominat “Torre Agbar”  ha estat 
de 9,3 milions d’euros a l’exercici 2005.

Els compromisos per lloguers operatius 
pendents de pagament i no cancelables 
desglossats per venciments són els se-
güents, expressats en milers d’euros:

D. Aportació al resultat net atribuït a la 
Societat Dominant

El detall de l’aportació de les societats inclo-
ses en el perímetre de consolidació al resultat 
net consolidat dels exercicis 2005 i 2004 és, 
en milers d’euros,  el següent:

A la Nota 16g es desglossen els resultats atribuïts a minoritaris, i que per als exercicis 2005 i 
2004 han estat de 85.957 i 50.217 milers d’euros, respectivament.

Nombre mitjà d’empleats 2005 2004
Societats en integració global i 
proporcional 20.934 21.437

Societats en equivalència 11.602 10.239

2005 2004

Venciment a un any 24.156 24.401

Venciment d’un a cinc anys 87.741 92.048

Venciment posterior a cinc anys 138.057 156.017

2005 2004 2005 2004

Agbar 84.355 97.715 Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa, S.A. 501 432

Grup Sorea 51.763 23.295 Clavegueram de Barcelona, 
S.A. (Clabsa) 376 236

Grup Adeslas 31.458 32.586 Aguas de la Costa, S.A. 358 236

Grup Agbar Chile e IAGSSA 22.319 14.760 Sociedad Española de Aguas 
Filtradas, S.A. 183 141

Grup Applus Servicios Tecnológicos 19.472 1.882 Grup Agbar Servicios 
Compartidos 177 391

Grup Aquagest Levante 17.593 10.978 Grup Interagbar de México 171 545

Grup Emte 7.504 6.920 Grup Agencia Servicios 
Mensajería 145 (339)

Grup Acsa Agbar Construcción 3.652 3.567 Grup AGM Contacta 137 (1.756)

Grup Interagua 2.879 8.213 Girona, S.A. 134 125

Grup Agbarex 2.554 11.293
Sociedad de Explotación 
de Aguas Residuales, S.A. 
(Searsa)

133 144

Agbar Mantenimiento, S.A. 2.431 2.210 Aguas de Levante, S.A. 112 46

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. 
(Acuacar) 978 1.104 Hidroser, Servicios 

Integrales del Agua, S.A. 65 43

Tribugest Gestión de Tributos, S.A. 731 (1.468) Agbar Capital, S.A. (1) -

Agbar Global Market, S.A. 714 1.754 Reciclaje de Neumáticos de 
Valencia, S.A. (24) (7)

Águas Guariroba, S.A. 681 900 Inusa Sociedad de 
Inmuebles, S.A. (63) (127)

Agbar International B.V. 625 304

Total 252.113 216.123
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23. Resultat per deteriorament d’actius

El detall del resultat per deteriorament d’actius a 31 de desembre de 2005 i 2004 és el 
següent, en milers d’euros:

Els sanejaments d’immobilitzat material i immaterial inclouen a l’exercici 2004, bàsica-
ment, 9.911 milers d’euros d’un sanejament associat a la recuperabilitat de certs actius 
del Grup Aquagest Llevant. 

24. Resultat financer

El desglossament del resultat financer a 31 de desembre de 2005 i 2004 desglossat per 
la seva naturalesa és el següent, en milers d’euros:

25. Resultat per venda d’actius no corrents

El detall del resultat obtingut per la venda d’actius en els exercicis 2005 i 2004 és el 
següent:

2005 2004

Pèrdues Pèrdues

D’immobilitzat immaterial (96) (16.972)

D’immobilitzat material (291) (9.695)

De cartera i crèdits d’empreses fora del Grup (700) (288)

Del fons de comerç de consolidació (Nota 12) (3.488) (3.020)

Resultat per deteriorament d’actius (4.575) (29.975)

2005 2004
Ingressos financers:
Ingressos per participacions en capital fora del Grup 1.931 3.031
Ingressos financers amb empreses associades 466 711
Ingressos financers amb entitats fora del Grup 24.780 17.847
Diferències positives de canvi 2.072 413

Total ingressos financers 29.249 22.002

Despeses financeres:  
Despeses financeres amb empreses associades (55) -
Despeses financeres amb entitats fora del Grup (89.078) (65.624)
Diferències negatives de canvi (539) (268)

Totals despeses financeres (89.672) (65.892)

Total resultat financer (60.423) (43.890)

2005 2004
Beneficis Pèrdues Beneficis Pèrdues

En l’alienació o baixa de l’immobilitzat immaterial 2.527 (208) 96 (505)

En l’alienació o baixa de l’immobilitzat material 27.359 (2.302) 24.948 (4.896)

En la venda de participacions de capital en empreses 
del Grup 149.680 (30.824) 64.574 (315)

En la venda de participacions de capital en empreses 
fora del Grup 1.559 (134) 5.764 (2.325)

181.125 (33.468) 95.382 (8.041)

Resultat per venda d’actius no corrents              147.657                                   87.341



192 193

A l’apartat de “Beneficis en l’alienació o 
baixa de l’immobilitzat material” del qua-
dre adjunt s’inclou, bàsicament, a l’exercici 
2005, el benefici per l’alienació dels edificis 
del Passeig Sant Joan de Barcelona (antiga 
seu social) per import de 25.200 milers 
d’euros i, a l’exercici 2004, el benefici ob-
tingut en l’alienació de dos edificis situats 
al carrer Príncep de Vergara de Madrid per 
import de 18.099 milers d’euros. 

L’apartat de “Pèrdues en la venda de parti-
cipacions de capital en empreses del Grup” 
de l’exercici 2005 del quadre inclou, bàsi-
cament, les pèrdues per l’alienació d’Aguas 
Guariroba, S.A. per import de 7.264 milers 
d’euros i les pèrdues per la venda d’AGM 
Contacta, S.L. per un import de 20.056 
milers d’euros. L’epígraf d’“Altres resultats” 
del compte de resultats consolidat inclou 
un ingrés de 15 milions d’euros correspo-
nent a l’aplicació de la provisió pel dete-
riorament de la inversió a AGM Contacta, 
S.L. constituïda en exercicis anteriors, per 
la qual cosa l’impacte en resultats, abans 
del seu efecte fiscal, de la venda d’AGM 
Contacta, S.L. és de 5.056 milers d’euros 
de pèrdues.

L’apartat de “Beneficis en la venda de parti-
cipacions de capital en empreses del Grup” 
del compte de resultats consolidat conté, 
bàsicament:

A l’exercici 2005:
∙ La plusvàlua per la cessió del 13,68% 
d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. a 
favor del Grup Caja Madrid per un import 
de 41.569 milers d’euros. 

∙ La plusvàlua per la venda del 10% de 
Compañía de Seguros Adeslas, S.A. per 

un import de 41.060 milers d’euros.
∙ La plusvàlua per la venda del 50% 
d’Aquagest Sur, S.A. per import de 30.900 
milers d’euros.

∙ La plusvàlua per la venda del 60% del 
Grup ACSA per import de 19.578 milers 
d’euros.

∙ La plusvàlua per la venda del 100% 
d’Iteuve Portugal, Ltda. per import de 
10.147 milers d’euros.

A l’exercici 2004:
∙ La plusvàlua obtinguda per l’alienació 
del 10% del capital social de Compañía 
de Seguros Adeslas, S.A. per import de 
43.967 milers d’euros. 

∙ La plusvàlua obtinguda per l’alienació de 
la societat Trasa, Tratamiento de Resi-
duos, S.A.U. per import de 12.162 milers 
d’euros. 

26. Benefici per acció

El càlcul del benefici per acció bàsic dels 
exercicis 2005 i 2004 és el següent: 

El càlcul del benefici per acció diluït dels 
exercicis 2005 i 2004 és el següent: 

2005 2004

Resultat net atribuït a la 
Societat Dominant (milers 
d’euros)

252.113 216.123

Mitjana ponderada 
de nombre d’accions 
ordinàries

147.102.739 146.777.122

Benefici per acció bàsic 
(euros) 1,71 1,47

2005 2004

Resultat net atribuït a la Societat Dominant (milers d’euros) 252.113 216.123

Efecte dilutiu de les accions ordinàries potencials:  

  Disminució de costos financers nets 340 389

Resultat net diluït atribuït a la Societat Dominant 252.453 216.512

Mitjana ponderada de nombre d’accions ordinàries 147.102.739 146.777.122

Efecte dilutiu de les accions ordinàries potencials:

Opcions sobre accions 1.242.241 1.459.728

Mitjana ponderada d’accions ordinàries 148.344.980 148.236.850

Benefici per acció diluït (euros) 1,70 1,46



192 193

27. Dividends i distribució de 
resultats

Amb data 20 de desembre de 2005 el 
Consell d’Administració de la Societat Do-
minant va acordar el repartiment d’un di-
vidend a compte dels beneficis de l’exercici 
2005, de 0,175 euros bruts per acció, 
tant a les accions de classe A (Codi ISIN 
ES0141330C19) com a les de classe B (Codi 
ISIN ES0141330F16), que es va fer efectiu 
a partir de l’11 de gener de 2006. Així ma-
teix, amb data 17 de desembre de 2004 el 
Consell d’Administració de la Societat Do-

minant va acordar el repartiment d’un di-
vidend a compte dels beneficis de l’exercici 
2004 a les accions, de 0,16 euros per acció 
de classe A (Codi ISIN ES0141330C19) i de 
0,16 euros per acció de classe B (Codi ISIN 
ES0141330F16) que es va fer efectiu a partir 
de l’11 de gener de 2005. Els referits imports 
per acció són bruts. Els estats comptables 
de liquiditat provisional de la Societat Do-
minant, elaborats d’acord amb els requisits 
legals, i en els quals es posen de manifest 
l’existència de resultats i liquiditat suficient 
per distribuir els dividends a compte, són els 
següents, en milers d’euros:

(*) Últim tancament comptable disponible a 20/12/2005 i 17/12/2004.

(**) S’inclouen com a tresoreria els saldos disponibles de comptes de crèdit

La proposta de distribució del benefici net dels 
exercicis 2005 i 2004 de la societat Dominant, 
obtingut amb els principis comptables espan-
yols, és la següent, en milers d’euros:

Els dividends distribuïts en els exercicis 2005 
i 2004 a les accions classe B, per import de 
493 i 551 milers d’euros, respectivament no 
tenen aquesta consideració amb les NIIF.

28. Pla d’opcions sobre 
accions

La Junta General d’Accionistes de la Societat 
Dominant, de data 25 de maig de 2001, va 
aprovar un Pla d’Opcions sobre Accions a 
favor d’empleats de la Societat Dominant 
i de les societats espanyoles del seu Grup 
en plantilla a 25 de maig de 2001 (d’ara 
endavant, Pla Maig). Conforme al Pla Maig, 
es va assignar a cada beneficiari un nombre 
d’opcions per import total equivalent al 5% 
de la seva retribució bruta anual, a un preu 
d’exercici de 13,30 euros i arrodonint l’import 
per fraccions senceres per defecte. El termi-
ni i les condicions d’exercici és a partir dels 
dos anys i durant els tres anys següents, és 
a dir, del 26 de maig de 2003 a 25 de maig 
de 2006.

Durant l’exercici 2005, hi ha beneficiaris del 
Pla Maig que han comunicat l’exercici de 
les seves opcions per un nombre total de 

2005 2004

Benefici abans d’impostos del període de l’1 de gener 
al 31 d’octubre de 2005 i 2004 (*) 95.931 167.356

Impost sobre Societats estimat (1.533) (20.869)

Dotació prevista a reserva legal (294) (291)

Límit per a distribució dividends a compte 94.104 146.196

Tresoreria disponible en la data de l’acord de distribució 
del dividend a compte (20/12/2005 i 17/12/2004) (**) 476.534 339.417

Augments de tresoreria en el període d’un any 843.148 550.601

Disminucions de tresoreria en el període d’un any (752.728) (530.749)

Tresoreria previsible el desembre de 2005 i 2004 (*) 566.954 359.269

2005 2004

Dividend a compte repartit 25.729 23.291

Dividend complementari 38.225 36.101

Reserves voluntàries 49.311 110.060

Reserva legal 294 230

Benefici net de l’exercici de 
la Societat Dominant 113.559 169.682
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596.220 opcions (67.358 en el període que 
va concloure al final de febrer, 63.795 en el 
que va concloure a finals de maig, 136.436 en 
el que va concloure al final d’agost i 328.631 
en el període que va concloure al final de 
novembre).

A la taula següent es detallen les opcions 
sobre accions propietat dels empleats, com 
també la variació durant l’any:

En aplicació de la normativa aplicable a 
aquest tipus d’operacions (NIIF 2), i atesa la 
naturalesa de l’emissió de les opcions sobre 
accions (“cash settle plan”), la Societat Do-
minant ha registrat al tancament d’exercici 
un deute corresponent al valor d’execució de 
les opcions vives a 31 de desembre de 2005, 
considerant que la cotització a aquesta data 
era de 18 euros, valor que estava per sobre 
del preu d’exercici de 13,30 euros.

29. Transaccions amb parts 
vinculades

Les operacions realitzades amb accionistes 
significatius durant l’exercici 2005 són prò-
pies del gir o tràfic ordinari i han estat rea-
litzades en condicions normals de mercat.

A. Operacions realitzades amb el Grup 
Suez

Durant l’exercici 2005 el Grup Suez ha fac-
turat uns 1.151 milers d’euros a Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A. en re-
lació amb l’assistència tècnica a la societat 
xilena Inversiones Aguas Metropolitanas, 
S.A. (abans Ltda.) en la qual van participar 
conjuntament fins a novembre de 2005.

El novembre de 2005 el Grup Agbar i el Grup 
Suez com a accionistes de la societat xile-
na Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. 
(d’ara endavant, IAM) que posseeix, a la 
vegada, el 51,2% d’Aguas Andinas S.A., van 
concloure un procés de col·locació referent 
al 49,9% de IAM. Es va col·locar un 10% 
de les accions de IAM en el mercat xilè i un 
33,4% en el mercat internacional. D’aquests 
percentatges, un 23,5% correspon al Grup 
Agbar, que manté una participació del 
56,6% a IAM.

B. Operacions realitzades amb el Grup 
“la Caixa”

La Caixa és soci minoritari d’Hisusa Holding de 
Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A.

De finançament 
A nivell consolidat, l’import de préstecs 
atorgats al Grup Agbar a 31 de desembre 
de 2005 és de 82,2 milions d’euros i la 
major part d’aquests té venciment a llarg 
termini.

Durant l’exercici 2005 s’han renovat línies 
de crèdit de manera que a 31 de desembre 
el límit total d’aquestes és de 273,7 milions 
d’euros, dels quals a aquesta data s’estaven 
utilitzant 45,3 milions. La majoria d’aquestes 
línies venç el 2007.

Hi ha línies de descompte per 30 milers 
d’euros, utilitzades íntegrament.

A 31 de desembre, els avals atorgats són de 
111,9 milions d’euros, amb un disponible en 
línies de 60,9 milions d’euros.

Les cobertures de tipus d’interès existents 
són de 219,2 milions d’euros, dels quals 
16,2 tenen venciment el 2008 i 203  tenen 
venciment el 2009.

Les cobertures en divises existents són de 
20,1 milions d’euros i tenen venciment el 
2007.

‘la Caixa’ és “dealer” del programa EMTN 
(Euro Medium Term Notes). Així mateix, 
‘la Caixa’ és una de les principals entitats 
pel que fa a les operatives de cobraments i 
pagaments del Grup Agbar.

 2005 2004

1 de gener 1.450.539 1.800.375

Opcions executades (596.220) (11.836)

Opcions amortitzades (47.954) (338.000)

31 de desembre 806.365 1.450.539
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Pla Maig 2001
Hi ha un contracte de subscripció d’accions 
i opció de compra de 20 de juliol de 2001 
subscrit per la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A., Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona “la Caixa” i Invercaixa Valores 
S.V.B., S.A., en relació amb la subscripció 
d’accions rescatables, de classe B que va 
acordar emetre Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, S.A. en la seva Junta General 
Ordinària d’Accionistes de 25 de maig de 
2001, amb la finalitat de servir de cobertura 
financera al “Pla d’Opcions Maig 2001” que 
va ser aprovat en aquesta mateixa Junta. El 
contracte de referència inclou una clàusula 
de permuta financera (Nota 28).

“la Caixa” és Agent de Pagaments en el 
Pla d’Opcions per a empleats “Pla Opcions 
2001”.

Torre Agbar
Amb data 25 de novembre de 2004, Socie-
dad General de Aguas de Barcelona, S.A. va 
subscriure un contracte de subarrendament 
amb Layetana Inmuebles, S.A. (Societat 
Unipersonal) sobre l’edifici denominat “To-
rre Agbar” ubicat a l’avinguda Diagonal de 
Barcelona, números 197 a 211. El propietari 
de l’edifici és la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona “la Caixa”, qui a la vegada 
manté un contracte d’arrendament financer 
amb Layetana de Inmuebles, S.L. (Societat 
Unipersonal) (Nota 20a).

Pensions
Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A. basant-se en la normativa vigent té 
externalitzats els seus compromisos de 
pensions a través d’un Pla de Pensions i 
d’unes pòlisses d’assegurança complemen-
tàries. La seva entitat gestora, responsable 
de l’administració i gestió sota la supervisió 
de la Comissió de Control, és la societat Vi-
dacaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros, i és 
així mateix l’Entitat Dipositària del Fons ’la 
Caixa’ (Nota 19).

C. Altres operacions

La facturació de Compañía de Seguros Ades-
las, S.A., societat participada al 54,8% per So-
ciedad General de Aguas de Barcelona, S.A., 
a “la Caixa” per les primes d’assegurança del 
seu col·lectiu d’empleats durant l’any 2005 ha 
estat de 8.321 milers d’euros. 

El Grup EMTE, encapçalat per Emte, S.A., 
societat participada al 50% per Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A., ha 
adquirit a Servihabitat XXI, empresa pertan-
yent al grup “la Caixa”, l’activitat de ‘facility 
management’ per un import de 750 milers 
d’euros.

30. Remuneració a l’alta 
direcció

La remuneració a directius clau de la Societat 
Dominant durant els exercicis 2005 i 2004, 
que inclou retribucions dineràries i aportacio-
ns a sistemes de pensions, ha estat de 6.806 
i 4.397 milers d’euros, respectivament.

Les obligacions meritades en matèria de 
compromís de pensions amb els directius 
clau de la Societat Dominant a 31 de des-
embre de 2005 i 2004, que estan cobertes 
a través de pòlisses d’assegurança contrac-
tades per a aquesta finalitat, són de 8.638 i 
5.100 milers d’euros, respectivament.

31. Informació del Consell 
d’Administració

A. Retribucions i compromisos amb els 
membres del Consell d’Administració

L’import dels sous meritats als exercicis 
2005 i 2004 pels membres del Consell 
d’Administració de la Societat Dominant ha 
estat de 245 i 964 milers d’euros, respecti-
vament. Les dietes i atencions estatutàries 
meritades pels membres d’aquest Consell 
d’Administració han estat de 607 i 1.861 
milers d’euros a l’exercici 2005, i de 492 i 
1.655 milers d’euros a l’exercici 2004. En 
tots els casos, les retribucions es refereixen 
a les funcions dels membres del Consell 
d’Administració de la Societat Dominant, tant 
per l’exercici del càrrec en aquesta Societat 
Dominant com en les diferents societats del 
Grup i associades. 

Les obligacions meritades en matèria de 
compromisos de pensions amb els mem-
bres del Consell d’Administració de la So-
cietat Dominant a 31 de desembre de 2005 
i 2004, que estan cobertes a través de 
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pòlisses contractades per a aquesta finali-
tat, són de 4.571 i 10.709 milers d’euros, 
respectivament. Durant els exercicis 2005 
i 2004, la Societat Dominant ha aportat a 
aquestes pòlisses 1.245 i 150 milers d’euros 
respectivament en concepte de cobertura de 
compromisos.  

B. Informació conforme a l’article 114 
de la Llei de Mercat de Valors introduït 
per la Llei 26/2003, de 17 de juliol

Durant l’exercici 2005 i l’exercici 2004 no 
s’han realitzat operacions alienes al tràfic 
ordinari ni fora de les condicions normals de 
mercat, entre els Administradors i les Socie-
tats del Grup Agbar.

C. Informació conforme a l’article 127 
ter.4 de la Llei de Societats Anònimes, 
introduït per la Llei 26/2003, de 17 de 
juliol

Durant l’exercici 2005 no han participat en 
el capital, ni han exercit càrrecs o funcions 
en altres societats amb el mateix, anàleg o 
complementari gènere d’activitat al que cons-
titueix l’objecte social d’Agbar, ni han realit-
zat, per compte propi o aliè, aquest gènere 
d’activitat, els consellers Sr. Jorge Mercader 
Miró, Sr. Philippe Brongniart, Sr. Enrique Co-
rominas Vila, Sr. Miguel Noguer Planas i Sr. 
Manuel Raventós Negra, qui en aquest sentit 
negatiu han informat a la Societat.

Sí que han informat en sentit positiu els 
Consellers que tot seguit s’esmenten, amb 
el detall pertinent comunicat a la Societat:

Nom o denominació social 
del Conseller

Societat Càrrec Participació

Sr. Ricardo Fornesa Ribó Caifor, S.A. President 0,000%

Sr. Gérard Mestrallet Suez, S.A.
Suez Environnement

President-Director General
President

0,002%
0,000%

Sr. Jean-Louis Chaussade

Suez Environnement
Degrémont

Lyonnaise des Eaux France
Societé des Eaux du Marseille

Director General
President
Conseller
Conseller

0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

Sr. Feliciano Fuster Jaume
Fomento de Construcciones y 

Contratas, S.A.
Endesa, S.A.

-
-

0,003%
0,000%

Sr. Bernard Guirkinger

Lyonnaise des Eaux France
Ondeo Industrial Solutions

Degrémont
Sté des Eaux de Marseille

Sté des Eaux du Nord
Lydec

President-Director General
Presidente
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller

0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

Sr. Jean-Pierre Hansen
Suez, S.A.
Acea S.p.A

Suez Environnement

“Chief Operating Officer”
Conseller
Conseller

0,000%
0,000%
0,000%

Sr. Joan Rosell Lastortras
Endesa, S.A.

Airat, S.A.
Master S.A. de Ingeniería

Conseller
-
-

0,000%
20,000% (indirecta)
5,000% (indirecta)

Sr. Juan Antonio Samaranch 
Torelló Caifor, S.A. Conseller 0,000%

Nueva Compañía de 
Inversiones, S.A. (persona 
física representante, D. Juan 
Abelló Gallo)

Sacyr Vallehermoso, S.A. Vicepresident 2n 9,832% (indirecta)
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Durant l’exercici 2005 els consellers abans 
referits, Srs. Ricardo Fornesa Ribó, Sr. Gérard 
Mestrallet, Sr. Jean-Louis Chaussade, Sr. Ber-
nard Guirkinger, Sr. Feliciano Fuster Jaume, 
Sr. Jean-Pierre Hansen, Sr. Juan Rossell Las-
tortras, Sr. Juan Antonio Samaranch Torelló i 
Nueva Compañía de Inversiones, S.A. no han 
realitzat, per compte propi o aliè, el mateix, 
anàleg o complementari gènere d’activitat al 
que constitueix l’objecte social de la Societat 
Dominant.

32. Informació sobre medi 
ambient

A 31 de desembre de 2005 i 2004, la Societat 
Dominant i algunes societats del Grup Agbar 
tenen elements en el seu immobilitzat la fi-
nalitat del qual és ajudar a la minimització 
de l’impacte mediambiental i la protecció i 
millora del medi ambient. El detall d’aquests 
elements i el seu valor net comptable al tan-
cament de l’exercici és el següent, en milers 
d’euros: 

Així mateix durant els exercicis 2005 i 2004, 
el Grup Agbar ha produït diverses despe-
ses amb l’objectiu de protecció i millora en 
aquest àmbit. Les despeses corresponents 
a les activitats recurrents de manteniment 
i altres despeses sumen un total de 1.303 i 
943 milers d’euros, respectivament. Addicio-
nalment, la Societat Dominant ha realitzat 
aportacions als exercicis 2005 i 2004 per un 
import total de 5.892 i 5.400 milers d’euros, 
respectivament, a la Fundació Agbar. Aquesta 
fundació dedica una part significativa del seu 
pressupost anual a projectes relacionats amb 
la protecció i millora del medi ambient.

A 31 de desembre de 2005 i 2004, les socie-
tats del Grup Agbar no tenen registrades cap 
provisió per possibles riscos mediambientals, 
ja que estima que no hi ha contingències 
significatives relacionades amb possibles 
litigis, indemnitzacions o altres concep-
tes. Addicionalment, disposen de pòlisses 
d’assegurances, com també de plans de 
seguretat que permetin assegurar raona-
blement la cobertura de qualsevol possible 
contingència que es pugui derivar de la seva 
actuació mediambiental.

33. Situació de les inversions 
a l’Argentina

Atesa la seva implantació en l’àmbit interna-
cional, Agbar ha continuat veient-se afectat, 
igual que altres societats, pels efectes de-
rivats de la situació econòmica que pateix 
l’Argentina a través de les diferents societats 
participades que operen en aquest país. 

Canvis legislatius i reclamacions 
interposades

La derogació de la llei de convertibilitat, Llei 
25.561, de 6 de gener de 2002, va suposar 
l’eliminació dels mecanismes d’indexació 
de tarifes de serveis públics i va implan-
tar una obligació de renegociació, cas per 
cas, d’aquest tipus de contractes, tenint en 
compte la problemàtica econòmica i social, la 
preservació de la qualitat dels serveis públics 
i els interessos economicofinancers de les 
empreses prestatàries.

Particularment, en el contracte de concessió 
d’Aguas Argentinas, es garantia una remu-
neració justa dels capitals compromesos 
expressats en dòlars, i es reconeixia al con-
cessionari el dret a una indemnització en cas 
de rescat del contracte, fundada en el valor 
net comptable dels actius, incrementada pel 
dany emergent de la rescissió, com també 
pel lucre cessant contractual en cas de ser 
per falta imputable al concedent, o disminuï-
da per les garanties de bona execució en cas 
de falta imputable al concessionari.

En exercicis anteriors Agbar, seguint un cri-
teri de prudència, va dotar provisions per 
tal de sanejar totalment el valor de l’actiu 
de les participacions a l’Argentina i a més va 

2005 2004

Planta tractament fangs ETAP 
St Joan Despí 4.317 4.997

Pla millora rendiment xarxa 
Agbar 8.572 6.108

Dessaladora Alfaz Pi 1.006 1.213

Dessaladora de Benitatxell 
(2a) 988 1.120

Dessaladora de Benitatxell 
(1a) 904 986

Altres 1.298 475

Total 17.085 14.899
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cobrir l’import total màxim de les obligacio-
ns que contractualment li poguessin ésser 
exigides.

Durant l’exercici 2003, Agbar i els socis 
europeus en les concessions van interposar 
tres reclamacions contra l’Estat Argentí per 
desprotecció de les inversions en les societats 
Aguas Argentinas, S.A., Aguas Provinciales 
de Santa Fe, S.A. i Aguas Cordobesas, S.A. 
davant del Centre Internacional d’Arbitratge 
de Disputes sobre Inversions (CIADI). Du-
rant els exercicis 2005 i 2004 les actuacions 
processals han estat les pròpies del proce-
diment CIADI, és a dir, fixació del calendari 
d’actuacions amb el Tribunal i interposició 
dels escrits d’al·legacions sobre qüestions 
de forma i fons.

Renegociació del deute

Amb data 17 de juliol de 2004, es va signar 
un acord multilateral de renegociació parcial 
del deute d’Aguas Argentinas entre aquesta 
societat, els seus accionistes i garants i les 
entitats financeres creditores. Mitjançant 
aquest acord, Agbar, que garanteix part 
d’aquest deute, va reduir significativament la 
seva exposició a causa de la quitació obtingu-
da sobre el deute nominal, per la cancel·lació 
addicional de garanties acordada amb les 
entitats financeres sense desemborsament 
per part d’Agbar, i addicionalment, per la 
materialització de diferències positives de 
canvi en la cancel·lació dels esmentats com-
promisos.  L’efecte en resultats registrat com 
a conseqüència de tot el que s’ha esmentat 
en el paràgraf anterior va sumar 78 milions 
d’euros, que nets de l’efecte fiscal associat 
sumaren 51 milions d’euros, dels quals 6 mi-
lions d’euros es derivaren de la cancel·lació 
de compromisos pel pagament parcial del 
deute, 23 milions d’euros correspongueren 
a cancel·lació de garanties sense desembor-
sament d’efectiu i 22 milions d’euros corres-
pongueren a diferències positives de canvi.

Per evitar que aquest nivell de risc total 
màxim es vegi afectat a futur per la fluctua-
ció dels tipus de canvi de les monedes en 
què s’hagin denominats els compromisos i les 
garanties, Agbar ha procedit, des de l’exercici 
2004, a la contractació d’instruments derivats 
de cobertura de tipus de canvi sobre l’import 
total d’aquests compromisos i garanties res-
tants a 31 de desembre de 2004 i 2005.

Durant el mes de març de 2005, s’ha assolit 
un acord amb els bancs multilaterals credi-
tors de la societat participada Aguas Provin-
ciales de Santa Fe, S.A. pel qual es reestruc-
tura el deute amb aquests, i resta reduït a 
un 40% del deute existent a 31 de desembre 
de 2004, després del pagament del 60% 
d’aquest per part dels accionistes d’Aguas 
Provinciales de Santa Fe, S.A. Del 40% de 
deute romanent, un 20% queda ajornat a 
cinc anys, amb garantia dels accionistes, i 
l’altre 20% esdevé contingent i únicament 
pagador sota determinades circumstàncies, 
entre les quals hi ha la millora ostensible de 
les operacions i resultats d’Aguas Provincia-
les de Santa Fe, S.A., o la recepció d’una 
indemnització com a conseqüència de la 
demanda interposada davant del CIADI o 
per la finalització de la concessió.

Provisió romanent

A partir del que s’ha indicat anteriorment, 
el Grup Agbar manté, a 31 de desembre de 
2005, saldos a l’epígraf de “Provisions per 
a riscos i despeses” (Nota 18) per cobrir 
el risc màxim que les garanties atorgades 
poguessin arribar a ocasionar-li per import 
de 102,2 milions d’euros. L’efecte fiscal as-
sociat a les provisions es troba registrat 
a l’epígraf d’”Actius per impostos diferits” 
de l’actiu no corrent del balanç de situació 
adjunt per import de 35,7 milions d’euros. 
Addicionalment, en els exercicis 2005 i 
2004, la Societat Dominant ha assignat 
15,6 i 15,8 milions d’euros, respectivament, 
de la provisió per risc màxim a “crèdits a 
empreses associades” corresponents als 
préstecs atorgats a aquestes filials durant 
els dos exercicis en connexió amb els pro-
cessos de reestructuració del deute. El total 
dels esmentats crèdits és, a 31 de desem-
bre de 2005 i 2004, de 33,8 i 18,2 milions 
d’euros, respectivament i es troben, com 
s’ha indicat, totalment provisionats.

Estat actual de les concessions

Durant l’exercici 2005, el Grup Agbar ha 
iniciat el procés administratiu i legal neces-
sari per procedir a la liquidació de la socie-
tat Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. i, 
per tant, per a l’extinció dels compromisos 
romanents relacionats amb les garanties 
lliurades als creditors d’aquesta societat.
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En relació amb Aguas Cordobesas, S.A., el 
desembre de 2005, es va assolir un acord 
marc amb l’entitat concedent per recom-
pondre l’equilibri economico-financer de 
la concessió, que inclou, entre d’altres, 
un augment progressiu, aplicable durant 
l’exercici 2006, de les tarifes del servei. 

34. Fets posteriors

Amb data 25 de gener de 2006, ha tingut 
lloc la venda per part d’Agbar d’un nombre 
de participacions socials d’Applus Servi-
cios Tecnológicos, S.L. representatives del 
2,32% del seu capital social a la societat 
Unión Fenosa, S.A.  Aquesta operació forma 
part dels acords globals assolits en data 16 
de novembre de 2005 entre el Grup Agbar, 
Unión Fenosa, S.A. i Sociedad de Promoción 
y Participación Empresarial, S.A. (SPPE), 
mitjançant els quals es va donar entrada 
indirectament a la corporació financera Caja 
de Madrid, S.A. en l’accionariat d’Applus 
Servicios Tecnológicos, S.L. (Nota 4b). El 
benefici consolidat generat per aquesta 
venda en el Grup Agbar s’ha estimat en 
un total de 7,0 milions d’euros, abans del 
seu efecte fiscal.

Amb la formalització d’aquesta venda, el 
capital social d’Applus passa a ésser parti-
cipat per Agbar en un 56%, Unión Fenosa, 
S.A. en un 25% i SPPE en un 19%.

Amb data 15 de febrer de 2006, el Grup 
Agbar i l’Administració d’Obres Sanitàries 
de l’Estat (OSE) van tancar un acord de 
compromís de compravenda de la participa-
ció d’Agbar en el 60% del capital d’Aguas de 
la Costa, S.A. (Uruguai). L’acord estableix 
que OSE pagarà un preu de 3,4 milions de 
dòlars (2,9 milions d’euros) per aquesta 
participació, i el preu estarà subjecte a 
determinades condicions. 

El Consell d’Administració d’Agbar, en la seva 
reunió del 31 de gener de 2006, i a proposta 
de la Comissió de Nomenaments i Retribucio-
ns, ha acordat per unanimitat acceptar la re-
núncia als càrrecs de President i Conseller del 
Sr. Ricardo Fornesa Ribó. En aquesta mateixa 
reunió, es decideix nomenar com a President 
del Consell d’Administració i President de la 
Comissió Executiva, el Sr. Jorge Mercader 
Miró, com a vicepresident segon i membre 
de la Comissió Executiva, el Sr. Manuel Ra-

ventós Negra, com també nomenar President 
d’Honor el Sr. Ricardo Fornesa Ribó.

Durant el mes de març de l’exercici 2006, 
Agbar i la resta dels accionistes garants 
d’Aguas Argentinas han procedit a comprar 
els crèdits que aquesta Societat tenia amb 
les entitats multilaterals. L’adquisició, que 
ha suposat un desemborsament per a Agbar 
de 64 milions d’euros, s’ha realitzat amb un 
descompte del 27% sobre els imports en-
deutats. Després d’aquesta operació s’han 
extingit totes les garanties prestades per 
Agbar i la resta dels accionistes garants 
d’Aguas Argentinas davant de les entitats 
multilaterals. L’operació s’ha comptabilit-
zat a càrrec de les provisions dotades en 
exercicis anteriors i ha suposat el registre 
d’un resultat positiu de 15,8 milions d’euros 
abans d’impostos.

L’assemblea de la Societat Aguas Argen-
tinas, S.A. havia resolt el passat 22 de 
setembre de 2005 sol·licitar la finalització 
del contracte per culpa del concedent, da-
vant de la impossibilitat de recompondre 
l’equilibri economico-financer de la con-
cessió. Des d’aquest moment, i per limi-
tació del Govern Argentí, es van establir 
negociacions amb diversos inversors per 
a la cessió de l’empresa, sense que cap 
d’elles culminés amb èxit. Amb data 21 de 
març de 2006, Aguas Argentinas, S.A. ha 
estat notificada de la decisió del Govern de 
l’Argentina, establerta mitjançant un decret 
presidencial, de rescindir el contracte de 
concessió del servei d’aigua potable i sa-
nejament de la ciutat de Buenos Aires i de 
transferir-ne la gestió a una entitat pública 
de nova creació. 

La situació descrita no tindrà cap efecte ne-
gatiu sobre els estats financers consolidats 
del Grup Agbar, ja que les provisions que 
figuren en el balanç consolidat del Grup van 
ser dotades en el seu moment considerant, 
entre d’altres, aquesta eventualitat.

Durant el mes de febrer de l’exercici 2006, 
el Govern Provincial de Córdoba (Argentina) 
ha ordenat la paralització de l’aplicació dels 
augments tarifaris establerts en els acords 
de renegociació contractual de desembre 
de 2005. La Societat ha entaulat noves 
negociacions amb l’autoritat concedent 
amb el propòsit d’aconseguir una solució 
satisfactòria.
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Informe de gestió 
consolidat de l’exercici 
2005

1. Anàlisi de resultats

Els ingressos d’explotació consolidats del 
Grup Agbar a l’exercici 2005 han assolit la 
xifra de 3.123.408 milers d’euros amb un 
creixement del 20,7% respecte a l’any ante-
rior. Sense tenir en consideració l’impacte de 
les principals variacions en perímetre i el de 
l’evolució dels tipus de canvi, el creixement 
orgànic de l’activitat del Grup Agbar es situa 
al voltant del 9%.

El resultat d’explotació consolidat del Grup 
Agbar és de 321.450 milers d’euros davant 
dels 238.028 milers d’euros a l’exercici 
2004, la qual cosa suposa un creixement del 
35,0%. Sense tenir en compte les variacions 
al perímetre i l’efecte del tipus de canvi, el 
creixement se situa al voltant del 20%.

El resultat per deteriorament d’actius és de 
–4.575 milers d’euros davant de –29.975 
milers d’euros a l’exercici anterior. A tanca-
ment de desembre de 2004, el saldo recollia 
excepcionalment sanejaments d’actius per 
import de 26.911 milers d’euros.

El resultat financer se situa en –60.423 
milers d’euros davant de –43.890 milers 
d’euros en el tancament desembre de 2004, 
pel fet que les necessitats de finançament 
mitjà l’any 2005 s’han mantingut per sobre 
de l’exercici precedent i per l’evolució dels 
tipus d’interès mitjans de les principals mo-
nedes de finançament del Grup. No obs-
tant això, l’endeutament al tancament de 
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l’exercici 2005 és de 1.005 milions d’euros, 
inferior als 1.244 milions d’euros al tanca-
ment de l’exercici anterior. 

El resultat procedent de les societats po-
sades en equivalència és de 13.576 milers 
d’euros davant dels 13.667 milers d’euros 
a tancament de desembre de 2004. Des 
del total sanejament realitzat al tancament 
de l’exercici 2002, les concessionàries as-
sociades argentines del negoci de l’aigua 
no contribueixen als resultats de societats 
posades en equivalència.

Els resultats per venda d’actius no corrents 
assoleixen els 147.657 milers d’euros da-
vant dels 87.341 milers d’euros a tancament 
de l’exercici 2004, i inclouen, en ambdós 
exercicis, les plusvàlues per les vendes de 
participacions i d’alguns edificis detallades a 
les notes de la memòria dels comptes anuals 
consolidats.

Els altres resultats se situen en –8.576 
milers d’euros davant dels 83.842 milers 
d’euros a tancament de 2004, exercici en 
què es va registrar la reversió parcial de 
provisions constituïdes en el passat per a la 
cobertura dels riscos i responsabilitats sobre 
les participacions en filials argentines per 
import de 81.059 milers d’euros.

El resultat consolidat net és de 338.070 
milers d’euros davant dels 266.340 milers 
d’euros a l’exercici 2004, evolució que su-
posa un creixement del 26,9%.

El resultat atribuït a socis externs és de 
85.957 milers d’euros davant dels 50.217 
milers d’euros en el mes de desembre de 
2004. 

Els principals resultats atribuïts a socis ex-
terns corresponen a Aguas Andinas, S.A. 
(societat participada en un 29,0%), a Applus 
Servicios Tecnológicos, S.L. (societat par-
ticipada en un 58,32%) i a Compañía de 
Seguros Adeslas, S.A. (societat participada 
en un 54,8%).

El resultat net atribuït a la Societat Domi-
nant després d’impostos i de la imputació 
a minoritaris és de 252.113 milers d’euros, 
un 16,7% superior a l’obtingut en l’exercici 
precedent.

2. Inversions

Les inversions realitzades durant l’exercici 
2005 per les societats integrades global-
ment o proporcionalment pel Grup Agbar 
són de 397.481 milers d’euros, dels quals 
207.060 milers d’euros corresponen a im-
mobilitzat material, 36.885 milers d’euros 
a immobilitzat immaterial i 153.536 milers 
d’euros a immobilitzat financer. Del total de 
la inversió, el 70,2% correspon a l’àmbit na-
cional i el 29,8% restant a les participades 
a l’estranger. Així mateix, és de destacar 
que el 40,3% de l’import total invertit co-
rrespon a les societats del sector de l’aigua 
i sanejament.

3. Anàlisi de l’evolució dels 
negocis

La contribució per segment als ingressos 
d’explotació i al resultat d’explotació dels 
exercicis 2005 i 2004 és la següent: 

Ingressos d’explotació Resultat d’explotació

% Aportació
 en 2005

% Aportació
 en 2004

% Aportació
en 2005

% Aportació
en 2004

Aigua i Sanejament 38,5% 40,8% 56,2% 55,2%

Salut 31,6% 33,7% 24,8% 28,6%

Inspecció i Certificació 13,3% 8,5% 11,3% 8,9%

Construcció i Instal.lacions 12,1% 12,1% 5,8% 7,5%

Altres 4,5% 4,8% 1,9% -0,2%

Grup Agbar 100% 100% 100% 100%
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Tot seguit, es detalla la distribució per segments d’activitat dels ingressos d’explotació i 
del resultat d’explotació del 2005 i la seva evolució respecte a l’exercici anterior en milers 
d’euros: 

Els principals aspectes a destacar de l’evolució 
són els següents:

∙ Creixement tant en els ingressos d’explotació 
com en el resultat d’explotació de tots els 
segments d’activitat del Grup Agbar.

∙ Destacats creixements en els principals 
sectors d’activitat:

Aigua i sanejament recull una millora en 
l’activitat de la majoria de societats nacionals 
d’aquest sector i la positiva evolució del grup 
IAM (aigua Xile), fruit d’uns majors ingressos 
a causa de la revisió tarifària l’any 2005.
Salut mostra el bon comportament orgànic 
de l’activitat asseguradora i l’entrada del Grup 
Gesaga.
Inspecció i certificació presenta una millo-
ra en les societats d’inspecció nacional i els 
significatius efectes, tant a nivell d’ingressos 
com de resultat d’explotació, de les entra-
des en perímetre (Grup Acyma i Applus 
Danmark).

Segment de l’Aigua i Sanejament
El 15 de juliol es va tancar l’acord previ del 
mes de febrer, pel qual la societat Hidrocar-
tera, participada en un 70% per Unicaja i un 
30% per Caja Granada, va adquirir el 50% 
d’Aquagest Sur, companyia que gestiona els 
contractes del cicle integral de l’aigua del 
Grup Agbar a Andalusia. El preu final acordat 
de l’operació és de 73,5 milions d’euros.

En data 4 d’agost de 2005 es va formalitzar 
l’adquisició per part de Sorea del 69,11% 
d’accions de la societat Aguas del Término 

de Calvià, SA (ATERCA) propietat de l’entitat 
Hàbitat Golf Santa Ponça per valor de 5 mi-
lions d’euros. ATERCA és titular del contracte 
de concessió de subministrament d’aigua po-
table en els nuclis de Santa Ponça, Costa de 
la Calma, Rotes Velles i Urbanització el Toro 
en el terme municipal de Calvià (Balears), per 
un període de 50 anys, amb finalització l’any 
2028. La població proveïda és al voltant dels 
8.000 habitants.

Durant l’any 2005 el Grup Agbar s’ha ad-
judicat a Espanya la gestió de 30 nous 
contractes relacionats amb el cicle integral 
d’aigua amb servei a 161.334 habitants. Els 
principals contractes corresponen a la gestió 
del cicle integral d’aigua a Torre Pacheco - 
Múrcia (27.000 habitants), Montilla - Còrdova 
(24.095 habitants) i  Las Torres de Cotillas 
- Múrcia (17.565 habitants).

S’han renovat 24 contractes vinculats amb 
l’activitat d’aigua que suposen una població 
servida de 845.560 habitants, entre els quals 
destaquen: Granada (238.300 habitants), Al-
bacete (156.466 habitants) i la Mancomunitat 
de Salnés, Pontevedra (74.600 habitants).

A l’àmbit de sanejament, el Grup Agbar s’ha 
adjudicat 20 contractes de gestió d’EDAR 
(estacions de depuració d’aigües residuals) 
que suposen la gestió d’una càrrega contami-
nant equivalent a 1.044.971 habitants, com 
també el clavegueram de 15 contractes que 
donen servei a 162.067 habitants. En rela-
ció amb la gestió de depuradores, destaquen 
l’adjudicació de l’EDAR de Valladolid (330.000 
habitants equivalents), EDAR Terrassa - Bar-

Ingressos 
d’explotació % Var. s/ 2004 Resultat 

d’explotació % Var. s/ 2004

Aigua i Sanejament 1.203.794 13,9% 180.718 37,5%

Salut 987.378 13,1% 79.637 17,0%

Inspecció i Certificació 414.432 88,1% 36.358 72,3%

Construcció i Instal.lacions 376.432 19,9% 18.483 3,3%

Altres 141.372 13,7% 6.244 n/a

Grup Agbar 3.123.408 20,7% 321.450 35,0%
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celona (292.000 habitants equivalents) i de 
5 plantes a Sotogutiérrez - Madrid (102.938 
habitants equivalents). En l’àmbit de con-
tractes de clavegueram, són remarcables els 
contractes de Rubí - Barcelona (66.425 ha-
bitants) i el de Rincón de la Victoria - Màlaga 
(28.007 habitants).

S’han renovat 3 contractes d’EDAR d’on 
destaquen la gestió de les plantes de Gra-
nada (238.300 habitants) i  les plantes de la 
zona Alacant Nord (24.866 habitants equi-
valents).

A Xile s’ha signat amb la Superintendència 
de Serveis Sanitaris (SISS) un nou Pla Quin-
quennal que abasta des de 2005 a 2009, i 
resten fixades les fórmules tarifàries per a 
Aguas Andinas i les seves filials durant el 
període de referència.

A l’Argentina, cal diferenciar la situació de 
cadascuna de les concessions:

∙  Aguas Argentinas: impossibilitat de con-
tinuar amb la concessió. Es va intimar al 
Govern a la recuperació de la concessió. 
Negociacions amb el Govern i inversors per 
a la cessió d’Aguas Argentinas.

∙  Aguas Provinciales de Santa Fe: la conces-
sió ha estat rescindida i la societat està en 
curs de dissolució.

∙  Aguas Cordobesas: s’ha arribat a un acord 
satisfactori que dóna viabilitat a la Compan-
yia i a la concessió.

Segment de la Salut

Durant l’any 2005, el Grup Adeslas ha seguit 
amb la seva favorable trajectòria de creixe-
ment, oferint als seus assegurats un nombre 
més gran de facilitats en tota la gamma de 
serveis prestats.

La cartera d’assegurats d’Adeslas ha crescut 
durant l’any 2005 un 3,6%, i ha assolit una 
cartera total de 2.275.506 assegurats, que 
reforça la primera posició de la Companyia en 
el rànquing de les asseguradores espanyoles 
de salut. 

L’any 2005 Adeslas ha participat en el con-
curs per a la privatització de l’asseguradora 
Inisas convocat per la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI), i s’ha 
aconseguit adjudicar aquella en un preu 
de 16 milions d’euros. Inisas té una cartera 
d’aproximadament 40.000 assegurats, la 
major part d’ells residents a la Comunitat 
de Madrid.

La fórmula de col·laboració de la sanitat pú-
blica amb la privada que es desenvolupa a 
l’àrea de salut d’Alzira (València), i la gestió 
de la qual lidera Adeslas, continua desen-
volupant-se amb la inauguració del segon 
Centre de Salut d’Alzira, finalitzat a l’última 
part de l’any, i que al costat de l’atenció pri-
mària existent a l’Hospital de la Ribera, està 
demostrant que facilita una bona coordinació 
amb l’assistència especialitzada i, per tant, 
una sanitat sense esglaons. 

Adeslas continua amb l’expansió a tots 
els seus centres de salut de la dotació de 
certificacions de qualitat a tots els serveis 
que estan en contacte amb els usuaris, i ha 
aconseguit augmentar el nombre de serveis 
amb el certificat internacional de qualitat ISO 
9001. L’Hospital de La Ribera, en aquesta lí-
nia, manté per quart any consecutiu el pri-
mer lloc en la categoria de Grans Hospitals 
Generals del programa TOP-20 Benchmarks 
per a l’excel·lència.

Segment de la Inspecció i Certificació

La fita més important de l’exercici 2005 ha 
estat l’entrada en l’accionariat d’Applus+ per 
part de Sociedad de Promoción y Participación 
Empresarial, S.A. (participada per Corporació 
Caja de Madrid, S.A.) amb una ampliació de 
capital de 133 milions d’euros, en metàl·lic 
i totalment desemborsats, amb la qual cosa 
després d’aquesta operació l’accionariat 
d’Applus+ a desembre de 2005 queda repartit 
de la forma següent: Grup Agbar, 58,32%; 
Unión FENOSA, 22,68% i Caja Madrid, 19%. 
Amb aquesta operació, Applus+ es converteix 
sens dubte en el projecte més important del 
sector tecnològic d’Espanya.
 
De l’àrea d’Inspecció Tècnica de Vehicles 
destaquen els fets següents:
∙  El 16 de març de 2005 es va fer efectiva 
la compra de la xarxa estatal d’estacions 
d’inspecció  tècnica  de vehicles a Dina-
marca, el preu final de l’operació ha estat 
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de 463.005 milers de corones daneses (62 
milions d’euros). Aquesta adquisició ha 
suposat un augment de la facturació con-
solidada d’Applus+ de 45 milions d’euros 
(9 mesos i mig d’activitat).

∙ El mes de març de 2005, Applus Iteuve 
Technology va procedir a la compra del 
27,82% d’Iteuve Euskadi, per la qual cosa 
assoleix el 100% de l’accionariat.

∙ Continua el recurs contenciós adminis-
tratiu per la retrocessió de la pròrroga 
de les concessions d’ITV a Catalunya. La 
Conselleria d’Indústria està promovent un 
avantprojecte de llei de seguretat indus-
trial, que inclou les ITV. Paral·lelament, la 
Conselleria espera aconseguir una solució 
satisfactòria per a les parts. A causa del 
retard que ha patit a l’hora de sortir a la 
llum aquest avantprojecte de Llei, la Gene-
ralitat ha prorrogat un any més l’activitat 
dels actuals concessionaris fins a l’estiu de 
l’any 2007.

∙ El mes de març de 2005, Applus Iteuve 
Technology ha procedit a la venda de la So-
cietat Applus Iteuve Portugal a la Sociedad 
Controlo Tecnico Automovel, S.A.

∙ A nivell internacional, cal destacar l’inici 
en el mes de maig de les inspeccions de 
vehicles a Xile.

A l’àrea de Certificació del grup, el fet més 
significatiu de l’any 2005 ha estat la incorpo-
ració en el perímetre del sector de Soluziona 
Calidad y Medio Ambiente des de l’1 de ge-
ner, societat que ha canviat el seu nom pel 
d’Applus Calidad y Medio Ambiente, i s’ha fet 
efectiu el canvi d’accionariat en Applus+, en 
el qual es va incorporar Unión Fenosa, S.A. 
amb una participació del 24,9%.

A més, cal destacar les actuacions següents 
en les activitats de l’àrea de Certificació:

∙ Important creixement de l’activitat de cer-
tificació de sistemes gràcies a l’ampli des-
plegament geogràfic que ha permès cobrir 
totes les comunitats autònomes. Respecte 
a la ISO 9000 ha tingut lloc un creixement 
del 29% i a la ISO 14000 del 61%.

∙ S’ha signat un acord de col·laboració amb 
Calidalia, la central de compres que engloba 
les 23 principals empreses espanyoles del 
sector d’alimentació i begudes, per a la cer-
tificació dels productes, control de qualitat 
i seguretat alimentària.

∙ En el camp de l’edificació, el Ministeri de 
Foment, a través d’IDAE, ha adjudicat a 

Applus+ el test i verificació del software 
que ha desenvolupat per a la certificació 
energètica d’edificis.

∙ Applus+ ha aconseguit durant l’any 2005 
un important volum de contractació en 
infraestructures, en que destaquen: 6 tra-
ms d’autovia i la gestió de ferms per a la 
Generalitat de Catalunya; 5 trams de l’AVE 
i infraestructures portuàries en el Port de 
València amb el contracte per a la Copa 
Amèrica 2007.

∙ A l’àmbit industrial, Applus+ ha vist incre-
mentada notablement l’adjudicació de con-
tractes d’inspecció per a les principals em-
preses energètiques espanyoles, destacant 
els contractes amb el Grup Repsol, el Grup 
Unión Fenosa i el Grup Hidrocantábrico.

A l’àrea d’Enginyeria, Test i Homologació, 
Applus+ IDIADA ha consolidat la internaciona-
lització dels seus clients amb un 57% del total 
de la xifra de negocis generada a l’estranger, 
principalment fabricants del sector automoció 
europeus i asiàtics, fruit de l’acostament als 
clients amb l’obertura d’oficines comercials 
a l’estranger.  L’últim exemple és la nova 
oficina d’IDIADA Fahrzeugtechnik GmbH a 
Munic per oferir un millor servei a la indústria 
d’automoció del Sud d’Alemanya.

En línia amb la creixent rellevància dels 
aspectes mediambientals, cal destacar la 
posada en marxa d’un nou servei relacio-
nat amb el desenvolupament de vehicles de 
gas natural comprimit. Applus+ IDIADA ha 
realitzat inversions per a la millora de les 
seves instal·lacions i la construcció de nous 
laboratoris d’assaig, així com per reforçar les 
mesures de confidencialitat.

Segment de la Construcció i 
Instal·lacions

Construcció
L’any 2005 s’ha produït un canvi significatiu 
en l’accionariat d’Acsa Agbar Construcción. 
Finycar, S.L., pertanyent al Grup Sorigué, ha 
adquirit una participació  del 60% a Agbar, 
amb una opció sobre el restant 40% en dos 
trams a executar en dos i quatre anys.

Acsa-Agbar Construcción ha desenvolupat 
de forma positiva les seves activitats durant 
l’any 2005. Ha aconseguit adjudicacions 
d’obres per valor de 305 milions d’euros, que 
es concentren principalment en: edificacions 
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(116 milions d’euros), obra civil (109 milio-
ns d’euros), contractes i serveis (50 milions 
d’euros) i projectes mediambientals (20 
milions d’euros).

Instal·lacions
El segon semestre de 2005 ha confirmat 
la tendència, que ja s’apuntava al principi 
d’any, de recuperació de l’activitat licitadora 
de l’Administració, la qual cosa ha permès 
finalitzar l’any amb xifres de contractació en 
totes les unitats de negoci per sobre de les 
assolides en exercicis anteriors, la qual cosa 
permet afrontar l’any 2006 amb una visió 
optimista respecte a la continuïtat del nivell 
de creixement dels últims anys.

S’ha consolidat la integració de tres noves 
societats al Grup Emte que han reforçat les 
principals línies d’activitat:

∙ Omnilogic Telecomunicaciones, que 
s’integra en la unitat de sistemes. Ha per-
mès suplir l’alentiment de grans projectes 
en curs dins d’aquesta unitat amb la con-
tractació d’obres més disperses i de menors 
dimensions.

∙ Grup Rochina, radicat a la zona de Llevant 
i Múrcia, essent el motor de l’expansió a la 
unitat d’instal·lacions mecàniques.

∙ Benito, S.A., que ha reforçat la unitat d’instal-
lacions elèctriques a la zona centre.

Durant el mes de juliol es va sumar a Emte 
Service, dins la unitat de manteniment i 
serveis, l’activitat de facilities management 
a través de l’adquisició d’una de les divisions 
de Servihabitat XXI, empresa pertanyent al 
grup “La Caixa”, la qual realitza funcions de 
facilities management.

4. Principals riscos i 
incerteses

El Grup Agbar desenvolupa la seva acti-
vitat en diferents negocis i té presència 
tant nacional com internacional. En aquest 
context, el Grup està subjecte a diferents 
factors crítics associats a cadascun dels 
seus negocis, factors que abasten tant el 
desenvolupament sostenible dels diferents 
negocis, com el marc regulatori pel qual es 
regeixen aquests i l’entorn socioeconòmic 
del país on es desenvolupen. 

Aquests factors crítics associats a cadascun 
dels seus negocis, sota el prisma de la seva 
absència de certesa, són considerats en el 
seu doble vessant de generadors de riscos 
(a evitar, reduir, compartir o acceptar) i 
d’oportunitats. 

Tot seguit es detallen els principals riscos:

∙Riscos de l’entorn: evolució econòmica 
(creixement i desacceleració), regulatoris i 
legals (normativa específica, laboral, fiscal, 
de protecció de dades, normativa interna-
cional d’informació financera, etc.), risc país 
(polític i de sobirania), accés als mercats 
financers, competència, negoci (negocis 
madurs i nous negocis) i innovació.

∙ Riscos de reputació corporativa: trans-
parència (grup cotitzat) i sostenibilitat 
(riscos mediambientals i de responsabi-
litat social).

∙ Riscos operatius i de processos: opera-
cionals (contractació, renovació, prestació 
de serveis i crèdit), tecnològics i de pro-
cessament de la informació, capital humà, 
integritat i frau.

∙ Riscos financers: tipus de canvi, tipus 
d’interès, liquiditat i crèdit.

∙ Riscos d’informació per a la presa de 
decisions: associats a informació opera-
tiva, financera i estratègica.

L’estructura de Direcció i Organització del 
Grup, basada en la Corporació i les Unitats 
de Negoci, ha estat concebuda per garantir 
l’existència dels dispositius de control neces-
saris per poder avaluar, controlar i mitigar 
els principals riscos.

El Consell d’Administració, tant de forma di-
recta com a través de les seves comissions 
delegades (Comissió Executiva i Comissió 
d’Auditoria i Control), exerceix funcions de 
supervisió, tant de l’evolució dels negocis, 
com dels sistemes de control implantats.

Tot això permet, tant a nivell Corporatiu com 
d’Unitats de Negoci, la correcta avaluació i 
el seguiment dels diferents riscos als quals 
s’enfronta el Grup. 

A l’Informe Anual de Govern Corporatiu es 
detallen els sistemes de control establerts 
per avaluar, mitigar o reduir els principals 
riscos del grup.
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5. Objectius i polítiques de 
gestió del risc financer

Els objectius principals de gestió del risc 
financer són assegurar la disponibilitat de 
fons per al compliment puntual dels com-
promisos financers i protegir el valor en 
euros dels fluxos econòmics i dels actius i 
passius del Grup. A la Nota 6 de la memòria 
dels comptes anuals consolidats, s’exposa 
la política de gestió de riscos dissenyada 
pel Grup Agbar per assolir aquests objec-
tius.

6. Autocartera

En el marc de les condicions autoritzades 
per la Junta General d’Accionistes, Socie-
dad General de Aguas de Barcelona, S.A. 
va adquirir i immediatament va alienar du-
rant l’exercici 2005, amb les preceptives 
comunicacions a la CNMV, 596.220 accio-
ns pròpies, que coincideix amb el nombre 
d’opcions exercides per beneficiaris del Pla 
Maig en aquest període, i resta a zero el 
saldo en autocartera de la Societat a 31 de 
desembre de 2005.

7. Medi ambient i Recursos 
Humans

En el marc del moviment cap a un des-
envolupament sostenible de la societat, 
el Grup Agbar tracta de donar exemple 
de màxima responsabilitat en totes les 
seves actuacions. El compromís en aquest 
sentit es concreta en la incorporació dels 
aspectes econòmics, mediambientals i 
socials en totes les activitats que el Grup 
desenvolupa.

El compromís amb el medi ambient, la re-
cerca dels màxims estàndards de qualitat, 
l’avanç tecnològic i la voluntat de servei 
conformen les decisions del Grup en el pro-
grés cap al desenvolupament sostenible.

Així, el Grup, a través de la seva Fundació 
i de les seves empreses, desenvolupa ini-
ciatives que són coherents amb la promo-
ció del desenvolupament sostenible. Per a 
això, i per tal de refermar la seva vocació 
de servei públic i la seva vinculació amb 
la societat, estableix col·laboracions amb 
entitats presents allà on desenvolupa les 
seves activitats.

L’Informe de Sostenibilitat del Grup Agbar 
reflecteix el comportament mediambiental, 
social i econòmic del Grup en el desen-
volupament de les seves activitats. Per a 
això, es presenten indicadors i accions en 
aquests àmbits per als diferents sectors 
d’activitat del Grup Agbar: Aigua, Salut, 
Inspecció i Certificació, Instal·lacions i 
Construcció.

El Grup Agbar ha estat capdavanter a l’hora 
de materialitzar els principis de comporta-
ment de l’organització, i del conjunt dels 
seus professionals, en un  codi ètic corpo-
ratiu i de conducta dels professionals de 
les empreses del Grup Agbar. S’hi recullen 
els valors que identifiquen l’organització 
i s’estableixen uns preceptes sota els 
quals s’espera que se cenyeixin les seves 
empreses i el seu equip humà, i aquests 
s’integren en la presa de decisions, en les 
estratègies, en els processos i en les ac-
tuacions. 
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

HOLDING I SOCIETATS CORPORATIVES 

* Agbar Capital F
Diagonal, 211
08018 Barcelona 

61 - (1) 61 - 100 -

* Agbar Global Market, S.A. F
Paseo de Sant Joan, 39
08009 Barcelona 

5.054 8.611 (200) 13.465 - 100 -

** INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A.
Henao, 20 Enpla.
48009 Bilbao

2.000 (565) (125) - - - 50

* Agbar International B.V.
Strawinskylaan, 3105
1077 ZX Amsterdam (Holanda)

18 1.378 625 2.025 - 100 -

* Agbar Servicios Compartidos, S.A. F
Girona, 176
08037 Barcelona 

5.121 5.343 16 10.307 - 100 -

* Agbarex S.L., Sociedad Unipersonal F
Paseo de Sant Joan, 43
08009 Barcelona 

9.210 27.780 2.555 18.418 2.000 100 -

** Comercial de Aguas S.A. (COMAGUA)
Alona, 33 
03007 Alicante

1.710 4.437 1.922 - - - 75

* Fundación Agbar
Ctra. Sant Joan Despí, núm. 1
08940 Cornellà de Llobregat

1.022 68 - - - 100 -

* Reciclaje de Neumáticos de Valencia, 
S.A.
Jesús, 33
46007 Valencia

1.049 485 (42) 1.565 - 52 -

AIGUA I SANEJAMENT

* SOREA, Sociedad Regional de  F
Abastecimiento de Aguas, S.A.  
Diputación, 353
08009 Barcelona 

110.445 33.043 42.179 126.427 18.388 100 -

** Anaigua, Companyia d’Aigües  F
de l’Alt Penedès i l ‘Anoia, S.A., 
Societat Unipersonal 
Diputación, 353
08009 Barcelona 

767 3 (75) - - - 100 

** Aigües Sant Pere de Ribes, S.A. F
Onze de setembre, 4 bjs. Drcha.
08810 Sant Pere de Ribes
(Barcelona) 

1.000 224 189 - - - 97 

** Aquagest, Promoción Técnica y F
Financiera de Abastecimientos 
de Agua, S.A. 
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid 

29.482 26.609 7.774 - - - 100 

*** Asturagua, S.A. 
Marqués de Santa Cruz, 10, 3º
33007 Oviedo (Asturias)

364 2.204 1.258 - - - 50 

*** Aguas del Norte, S.A. (ANSA) F
Lehendakari Aguirre Etorbidea, 29 - 6º 
48014 Bilbao 

1.743 (567) 29 - - - 100 

*** Aguas de Valladolid, S.A., F 
Sociedad Unipersonal
General Ruiz, 1
47004 Valladolid 

12.000 (1.360) 22 - - - 100 

*** Gestión de Aguas de Aragón, S.A.  F
Plaza Antonio Beltrán Martinez, 1,7ª 
Edif.Trovador
50001 Zaragoza 

570 208 215 - - - 100

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.

Societats del Grup. Annex I
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Aquagest Sur, S.A.
Avda. Luis de Morales, 32, 
Edificio Fórum, Planta 4 M6
41018 Sevilla

82.151 3.421 4.518 - - - 50

*** Pozos y Recursos del Teide, S.A. F
San Agustín, 8
38201 La Laguna
(Sta. Cruz de Tenerife) 

70 965 268 - - - 100

*** Canaragua, S.A.  F
Avda. Manuel Hermoso Rojas, 4, 1ª
Oficinas 6-7
38003 Sta. Cruz de Tenerife 

2.404 45.244 6.562 - - - 90

** Aguas del Término de Calvià, S.A.
Gran Via Puig de Castellet, 1
Complejo Boulevard, Bloque 3, local 2
Santa Ponça - 07180 Calvià

150 1.536 - - - - 69

* Hidroser, Servicios Integrales 
del Agua, S.A.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

1.455 194 129 888 - 50 -

* Interagbar de México, S.A. de C.V.
Avda. Hidalgo, 107 - Centro Histórico
Delegación Cuauhtemoc 
06300 México Distrito Federal

3.269 1.224 171 4.612 - 100 -

* Sociedad de Explotación de Aguas 
Residuales, S.A. (SEARSA)
Bruc, 49, 3º 1º 
08009 Barcelona

2.062 1.075 266 1.701 144 50 -

* Sociedad Española de Aguas Filtradas, 
S.A. (AGUAS FILTRADAS)
Jacometrezo, 4, 3º 
28013 Madrid

1.087 450 366 953 153 50 -

* Aquagest Levante, S.A. F
Los doscientos, 6,  Entlo. C,  esc. Izqda
03007 Alicante 

19.140 18.845 16.310 22.797 9.100 100 -

** Ingeniería, Tecnología y Servicios  F
del Agua y Medio Ambiente, S.L., 
Sociedad Unipersonal (SEDELAM)
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3
30008 Múrcia 

301 193 384 - - - 100

* Agbar Chile, S.A.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Chile (Chile)

288.885 97.295 17.813 284.975 - 100 -

** Inversiones Aguas del Gran Santiago, 
S.A.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Chile (Chile)

370.300 105.730 23.934 65.002 - 13 87

** Cía. Hisp. Amer. Serv., S.A. (CHAS)
Avda. Isidora Goyenechea, 3642 piso 4
Las Condes
Santiago de Chile (Chile)

15.323 909 2.297 - - - 50

*** Aguas Décima, S.A.
San Carlos, 147
Valdivia  (Chile)

14.183 (275) 2.205 - - - 50

*** Brisaguas
Avda. Isidora Goyenechea, 3642 piso 4
Las Condes
Santiago de Chile (Chile)

2.162 (491) (39) - - - 26

*** Inversiones Aguas 
Metropolitanas, Ltda.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Chile (Chile)

760.495 14.833 53.644 - - - 57

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

**** Aguas Andinas, S.A.
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

204.300 280.446 103.476 - - - 29

***** Aguas Cordillera, S.A.
Presidente Balmaceda 1398 
Santiago de Chile (Chile)

4.037 5.784 1.063 - - - 29

***** Análisis Ambientales, S.A.
Camilo Henriquez, 540
Puente Alto (Santiago de Chile)

341 946 346 - - - 29

***** Eco-Riles, S.A.
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

450 1.195 786 - - - 29

***** Comercial Orbi II
Avda. Santa María 6910-A 
Vicatura - Santiago de Chile (Chile)

3.971 13.856 2.828 - - - 29

****** Gestión y Servicios 
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

21 1.690 1.131 - - - 29

****** Aguas Los Dominicos 
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

4.037 5.784 1.063 - - - 29

****** Aguas Manquehue
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

11.711 6.224 2.858 - - - 29

****** Hidráulica Manquehue, Ltda
Avda. Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Chile (Chile)

16 364 (20) - - - 29

* Interagua, Servicios Integrales  F
del Agua, S.A.
Sociedad Unipersonal
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid 

774 5.290 4.077 17.194 3.244 100 -

* Aguas de la Costa, S.A.
Calle 1 y 20  La Barra
Depart. Maldonado (Uruguay)

440 2.669 596 2.222 193 60 -

*** Aguas de Albacete F
Avda. Isabel la Católica, 4 bajos
02005 Albacete 

60 - - - - - 100

SALUT

* Compañía de Seguros Adeslas, S.A.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

53.060 117.116 54.081 55.377 22.328 55 -

** Adeslas Dental, S.A.
Príncipe, 21
28012 Madrid

443 284 87 - - - 55

** Granada Salud, S.A.
Pedro Antonio de Alarcón, 60 bajo
18002 Granada

313 88 31 - - - 55

*** Centro Médico de Zamora, S.A.
Rda. San Torcuato, 15 
49006 Zamora

325 (9) 89 - - - 45

*** Clínica Parque San Antonio, S.A.
Avda. Pintor Sorolla, 2
29016 Málaga

3.104 529 987 - - - 54

**** Unidad de Radiología Cardiovascular 
Andaluza, S.A. 
Avda. Pintor Sorolla, 2
29016 Málaga

138 852 358 - - - 28

*** Clinsa, S.A. 
Arturo Soria, 103
28043 Madrid

7.020 1.602 1.379 - - - 54

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** General de Inversiones Tormes, S.A.
Arco, 1
37002 Madrid

5.000 (171) (125) - - - 55

*** Sanatorio Virgen del Mar-Cristóbal 
Castillo, S.A.
Ctra. Mami, Km 1 s/n 
04120  Almería

213 3.917 1.288 - - - 54

*** Sanatorio Nuestra Señora de la Salud 
de Granada, S.A.
Ntra. Sra. De la Salud s/n
18014 Granada

2.848 (791) 1.564 - - - 55

** UMR, S.L.
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid

6.305 21.223 4.713 - - - 55

*** Casa de Reposo Sanatorio Perpetuo 
Socorro, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante

3.065 3.388 1.010 - - - 41

**** Hemodinámica Intervencionista 
de Alicante, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15
03013 Alicante

270 248 145 - - - 27

**** Tomografía axial computerizada 
de Alicante, S.A.
Pl. Dr Gomez Ulla 15 
03013 Alicante

467 802 171 - - - 23

** Grupo Iquimesa, S.L.
Plaza Amárica, 4 bajos
01005 Vitoria

6.000 25.780 2.592 - - - 55

*** Iquimesa Servicios Sanitarios, S.L.
Plaza Amárica, 4 bajos
01005 Vitoria

205 1.070 3 - - - 55

** Infraestructuras y Servicios 
de Alzira, S.A.
Carretera de Corbera KM. 1
46600 Alzira - Valencia

1.250 548 232 - - - 28

*** Alianza Médica Leridana, S.A.
Bisbe Torres, 13
25002 Lleida

1.418 911 355 - - - 43

*** Plaza Salud 24, S.A.
Príncipe de Vergara, 110
28002 Madrid

225 57 213 - - - 27

** Adeslas Dental Barcelona, S.A.
Pricipe de Vergara, 110
28002 Madrid

91 (101) 74 - - - 55

** Gestión Sanitaria Gallega, S.L.
Vía Norte, 54
36206 Vigo (Pontevedra)

1.697 2.995 38 - - - 55

** INISAS
Príncipe de Vergara, 11
28002 Madrid

3.404 (921) - - - - 55

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

* Aguas de Levante, S.A. (ADL) F
Crta. de Sant Joan Despí, 1
08014 Cornellà de Llobregat - Barcelona 

1.688 407 112 2.202 137 100 -

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

* Applus Servicios Tecnológicos, S.L.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés 
a la Facultat de Medicina s/n. Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

134.488 163.080 (2.265) 122.223 - 58 -

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
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participació Agbar

Capital 
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** LGAI Technological Center, S.A.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

288.000 (104.080) 327 - - - 55

*** Vermeulen, S.L., Comisarios de Averias
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

6 1.029 144 - - - 55

*** Lgai México
Avda. de las Fuentes 41-A-1003, colonia 
Lomas de Tecamachalco
(Naucalpan), Estado de Méjico

16 13 145 - - - 55

** Irtapplus
Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

619 23 72 - - - 33

*** Cayacea, Centro de Análisis, 
Asesoramiento y
Control de Calidad, S.A.
Calle Miguel Yuste, 12
Madrid

78 939 (116) - - - 55

**** Auditores y Técnicos de
Control de Calidad, S.L. 
Calle Miguel Yuste, 12
Madrid

3 231 (31) - - - 55

*** Applus Cert, Sociedad Unipersonal
Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

4.000 15 (526) - - - 55

**** Agbar Certificación, S.L.
Torretxu Bidea nº 7
48150 Sondika (Vizcaya)

2.235 721 (898) - - - 55

*** Ascamm Plus Servicios Tecnológicos
Avda. de la Universitat Autònoma, 23
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

2.000 (185) (1.223) - - - 28

*** Applus V.I., S.A.S.
115, Louis Armand
13852 Aix-en-Provence 
Cedex 03 FRANCE

450 (185) (107) - - - 41

*** Applus Construcción Técnica, SA.
Praga 16-18. Polígono Cova Solera
08191 Rubí

3.005 204 (247) - - - 55

*** Entidad Certificadora 
de Alimentos de España, S.A. 
Calle Miguel Yuste, 16
Madrid

618 485 (285) - - - 55

**** Ecal Andalucía
Avda. San Francisco Javier 22
41018 - Sevilla

120 (96) 2 - - - 33

*** Applus Agroambiental, S.A.
Partida Setsambs, s/n,
Sidamon

1.051 (23) 185 - - - 42

*** Applus Control Téxtil, S.A.
Institut Politècnic Campus 
de Terrassa Edifici TR-22
Terrassa 

1.594 (521) (500) - - - 33

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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subscrit Reserves Resultat de 
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*** Laboratorio de Control de Aguas, S.A. 
(Labaqua)
Alona, 33
03007 Alicante

693 3.957 1.849 - - - 55

*** Applus Calidad 
y Medioambiente, S.L.
Carretera N-VI, Km 582, 
C.P. 15.168
15168 Sada ( A Coruña)

16.714 2.057 44 - - - 55

**** Novotec Consultores, S.A.
Manzanares, 
28005 Madrid

2.029 7.469 499 - - - 55

**** Norcontrol Sweet, S.A.
Manzanares, 4
28005 Madrid

60 (190) 96 - - - 33

**** Applus Norcontrol, S.L.U.
Carretera N-VI, Km 582, C.P. 15.168
15168 Sada ( A Coruña)

120 18.344 966 - - - 55

**** Norcontrol Nicaragua, S.A.
Ciudad de Masaya, 
República de Nicaragua.
Centro BAC, piso 6, 
Km. 4  1⁄2 Carretera a Masaya
Apdo. LM-249 MANAGUA

80 1 19 - - - 55

**** Norcontrol Chile, S.A.
Ciudad y Comuna de Santiago.
Calle Teatinos, 333,
Santiago de Chile

919 51 114 - - - 55

**** Norcontrol Colombia, Ltda.
Carrera, 7, 721 Torre B, puerta 14
Bogota D.C.

1.495 4 58 - - - 55

**** Norcontrol Guatemala, S.A.
18 Calle  5-56 Zona 10 Edif. 
Unicentro Nivel 13 Oficina 13-02
Departamento de Guatemala

447 (9) (151) - - - 55

**** Norcontrol Inspección, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho, 88 Piso 9
Loma de Chupultepec 
Palmas y reformas Miguel Hidalgo 
Mexico D.F. C.P. 11000

725 (5) (62) - - - 55

**** Norcontrol Panamá, S.A.
Avda. Diógenes de la Rosa,
Edificio nº 812
Albrook, Panamá

246 5 95 - - - 55

** Applus Inc.
2711 Centerville Road, 
Suite 400. 
Wilmington (NEW CASTLE),
Delaware, USA.

33.907 (4.925) (3.445) - - - 58

*** Applus Technologies Inc.
444 N.Michigan Avenue, Suite 1110
Chicago, ILLINOISE 60610

273 19.008 7.456 - - - 58

** Applus Iteuve Technology, S.L.
Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

24.722 13.912 22.812 - - - 58

*** Applus Iteuve Euskadi, S.A.
Polígono Ugaldeguren, 1 parcela 8
Zamudio (Vizcaya)

60 3.881 711 - - - 58

*** Iteuve do Brasil, Ltda.
Rua Bernardino de Campos, 98, 4ª, sala 1
Sao Paulo - SP (Brasil)

6.920 383 118 - - - 58

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.



214 215

SOCIETATS DEL GRUP

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

*** Applus Iteuve Andalucía, S.A.
Polígono Industrial Juncaril, 
Parcelas 317 y 318
18210 Peligros (Granada)

523 3.497 1.123 - - - 33

*** Applus Iteuve Alicante, S.A.
Polígono Industrial Pla de la Vallonga,
calle 5, nº 5
03113 Alicante

1.803 5.236 1.859 - - - 44

*** Applus ECA ITV, S.A.
Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Carretera d’accés a la facultat 
de medicina s/n.
Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

1.202 9.240 4.007 - - - 30

*** Applus DanmarK A/S
Masnedogade 28, 
2100 Copenhagen 

32.341 4 1.200 - - - 58

** Applus Automotive Services, S.L.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat de medicina 
s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

838 (277) (218) - - - 58

** Applus Deutschland, Gmbh
Ruwerstrasse, 9, 
41464 Neuss

500 (318) (85) - - - 58

** Applus Automotive Technology 
Luxembourg, SARL
L-6914 Roodt-sur-Syre, 8, rue du Molin
Luxembourg

100 171 414 - - - 47

** Idiada Automotive Technology, S.A.
L’Arbornar, s/n. Apartado de correos 20
43710 Sta. Oliva (Tarragona)

1.500 4.126 2.666 - - - 39

*** Idiada Fahrzeugtechnik, GmbH
Nürnberger Strasse
D-85055 Ingolstadt (ALEMANIA)

250 (137) 6 - - - 39

*** CTAG-IDIADA Safety
Technology, S.L.
Polígono Industrial A Granxa,
Prc. 249-250
Porriño (Pontevedra)

300 245 153 - - - 20

NEGOCIS EN DESENVOLUPAMENT

* Agbar Mantenimiento, S.A. F
Berguedà, 20-24
08029 Barcelona 

2.193 3.726 2.431 5.278 2.372 100 -

* Tribugest, Gestión de Tributos, S.A.
Avda.Diagonal, 309, 2º A
08013 Barcelona

1.460 495 1.218 1.385 - 60 -

* Agencia Servicios Mensajería, S.A. F
Miguel Fleta, 14-16
28037 Madrid 

3.065 1.354 316 3.282 - 80 -

** ASM Transporte Urgente Málaga, S.A.
Lima 7
29006 Málaga

121 (17) 211 - - - 56

** Mallorca Servicios Mensajería, S.L.
Gremi Boters, 44 
07009 Palma de Mallorca

10 155 2 - - - 56

762.359 58.059

*  Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells
(F) Societats a les quals s’aplica el regim de consolidació fiscal.
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Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

AIGUA I SANEJAMENT

* Girona, S.A. 
Travessia del Carril, 2 6è-3a
17001 Girona

1.200 1.569 416 630 56 31 -

* Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa, S.A.
Societat, 26 
08221 Terrassa (Barcelona)

4.856 12.685 1.511 3.431 293 32 -

** Companyia d’Aigües de Palamós
Pl. Padró, 1 
17230 Palamós - Girona

1.969 393 47 - - - 56

*** Empresa Municipal de 
Abastecimiento y
Saneamiento
de Granada, S.A. (EMASAGRA)
Molinos, 58-60
18009 Granada

2.656 1.492 3.604 - - - 24

** Aigües de l’Alt Empordà, S.A. 
(ADAMSA)
Lluís Companys, 43
17480 Roses (Girona)

60 12 49 - - - 49

** Aigües d’Osona
Bisbe Morgades, 46 entlo. 2
08500 Vic (Barcelona)

60 28 6 - - - 46

** Conducció del Ter, S.L. (CONTER)
Bourg de Peaje, 89-97
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

18 4 51 - - - 48

** E.M. Aguas de Jumilla
Avenida de Levante, 32
30520 Jumilla (Murcia)

601 72 217 - - - 49

**** Aguas de Arona
Plaza del Cristo de la Salud, 1
38640 Arona
(Santa Cruz de Tenerife)

781 61 45 - - - 74

** Serveis de Cervera i La Segarra
Plaça Major, 1 baixos
25200 Cervera - Lleida

118 942 112 - - - 49

*** AIE Bahía Gaditana
Carretera Nacional IV Km 683
11100 San Fernando (Cádiz)

4.658 - 603 - - - 11

** Empresa Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Murcia, S.A. 
(EMUASA)
Plaza Circular, 9
30008 Murcia

6.087 6.903 3.547 - - - 49

** Empresa Municipal Mixta 
d’Aigües de Tarragona, S.A. 
(EMATSA)
Avda. Pau Casals, 13-15
43003 Tarragona

361 1.817 3.243 - - - 49

** Aigües de Cullera, S.A.
Plaza de la Sal, 4
46400 Cullera (València)

1.893 52 271 - - - 48

** Empresa Mixta d’Aigües 
de l´Horta, S.A.
Placeta de l´Era, 12 
46900 Torrent (València)

1.803 53 665 - - - 49

*** Teidagua, S.A. 
San Agustín, 8
38201 La Laguna -
Sta. Cruz de Tenerife

4.129 82 557 - - - 50

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.

Societats Associades. Annex II
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SOCIETATS ASSOCIADES

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Aguas Municipalizadas
de Alicante
Empresa Mixta (AMAEM)
Alona, 31-33
03007 Alicante

15.887 10.722 3.689 - - - 50

*** Aguas y Saneamientos de 
Torremolinos, S.A.
(ASTOSAM)
Loma de los Riscos, 2 
29620 Torremolinos

2.344 1.243 1.062 - - - 25

**** Aguas de Telde, Gestión
Integral del Servicio, S.A.
Matías Zurita, 12
35200 Telde - Gran Canaria

7.020 (1.870) 36 - - - 45

** Aguas del Arco
Mediterráneo, S.A.
Caballero de Rodas, 22  
03180 Torrevieja - Alicante

1.803 2.340 1.757 - - - 74

** E.M. Aguas de Lorca
Príncipe Alonso, 2
30800 Lorca - Murcia

3.005 479 922 - - - 49

** Aguas de Cieza, S.A.
José Pérez Gómez, 2 bis
30530 Cieza - Murcia

1.503 87 111 - - - 49

*** Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. 
(AGUASVIRA)
Plaza Cuba, s/n Edificio Tres Coronas
18230 Atarfe - Granada

1.202 3.575 1.323 - - - 20

** Aigües i Sanejament d’Elx, E.M.
Joan Carles I, 53 bajos
03202 Elche - Alicante

12.261 140 962 - - - 49

** Aguas de Saltillo, Sociedad 
Anónima de Capital Variable
De la Fuente, 433 Zona centro
25000 Saltillo Coahuaila (Méjico)

15.046 1.706 891 - - - 49

* Aguas de Cartagena, S.A.,
E.S.P. (ACUACAR)
Edif. Chambacú, Piso 2 Torices 
Sector Papayal,
Carrera 13B, 26-87
Cartagena de Indias (Colombia)

10.781 2.223 2.692 3.056 928 46 -

* Aguas Argentinas, S.A.
Tucumán 752 
Buenos Aires (Argentina)
C1049AAP

39.336 (311.627) (385.760) - - 25 -

* Aguas Cordobesas, S.A.
La voz del interior, 5507
Córdoba  (Argentina)
H5008HJY

7.401 (24.887) 12.538 - - 17 -

* Aguas Provinciales
Santa Fe, S.A.
9 de julio, 2824, 1r piso
3000 Santa Fe (Argentina)

14.802 (87.968) (20.573) - - 25 15

** Sorea Rubatec AIE
Paseo de Sant Joan, 43 bajos
08009 Barcelona

240 - 148 - - - 45

*** Simmar-Serveis Integrals
del Maresme 
Plaça Miquel Biada, 1
08302 Mataró (Barcelona)

301 61 310 - - - 36

** Depuradora d’Osona
Historiador Ramon d’Abadal
i de Vinyals, 5
08500 Vic (Barcelona)

210 46 263 - - - 25

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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SOCIETATS ASSOCIADES

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Drenatges Urbans del Besòs
Avinguda Sant Julià, 241
08400 Granollers (Barcelona)

300 42 11 - - - 50

** Empresa Mixta de Aguas 
Residuales de Alicante, S.A. 
(EMARASA)
Alona, 31-33 
03007 Alicante

1.965 1.318 1.067 - - - 50

* Clavegueram de Barcelona, S.A. 
(CLABSA)
Acer, 16 
08038 Barcelona

3.606 438 598 2.164 286 60 -

**** Sociedad Concesionaria para
la Gestión y Fomento de los 
Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado, Saneamiento y 
Drenaje Pluvial, S. A. 
(Aguas de la Habana)
Fomento, s/n, esq. Recreo y Suarte
Palatino Cerro
La Habana (Cuba)

6.781 79 333 - - - 41

*** E. M. Aguas de Montilla
Antonio Gala, 2
14550 Córdoba

1.000 - 19 - - - 25

SALUT

**** Iquimesa Seguros de Salud, S.A.U
Pza.Amarica, 3 Bajos
01005 Vitoria

1.055 (500) 1.813 - - - 14

** Salamanca Análisis 
Clínicos, S.A.
Pozo Hilera, 6 
37002 Salamanca

75 1.345 167 - - - 11

** Sanatorio Médico-Quirúrgico 
Cristo Rey, S.A.
Paseo de la Estación, 40 
23008 Jaén

103 2.931 161 - - - 21

*** Igualatorio Médico 
Quirúrgico de Bilbao
Máximo Aguirre, 18
48011 Bilbao

35.569 19.904 - - - - 14

** Grupo Hospitalario
Juncal, 3.002
Buenos Aires (Argentina)

48 - (14) - - 5 95

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

* Acsa Agbar Construcción, S.A.
Ronda Guinardó, 99
08041 Barcelona

2.404 18.270 4.697 6.670 2.310 40 -

** Aigües de Segarra-
Garrigues, S.A.
Pl. del Carme, 15, 1r, 1ª
25300 Tàrrega (Lleida)

15.000 (1.720) (207) - - - 10

** Sociedad de Activos
Rurales y Urbanos
Ronda Guinardó, 99
08041 Barcelona

120 263 - - - - 40

** S.C. Intermodal La Cisterna
Monjitas, 392, oficina 701
SANTIAGO DE CHILE

3.907 23 - - - - 36

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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SOCIETATS ASSOCIADES

Milers d’euros
Valor net 
en llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** S.C. Intermodal Quinta Normal
Monjitas, 392 oficina 701
SANTIAGO DE CHILE

2.927 16 - - - - 36

** Constructora Acsa Andina, LTDA
Monjitas, 392 oficina 701, Edificio 
Comercio
SANTIAGO DE CHILE

340 (1.041) 216 - - - 41

** Gestión de residuos especiales de 
Catalunya, S.A.
Avda, Europa, s/n
P.I. De Constantí (Tarragona)

2.409 (925) (337) - - - 17

** Gestión Medioambiental
de Neumáticos, S.A.
Pol. Ind. Piverd s/n
25179 Maials (Lleida)

1.350 (245) (1.074) - - - 21

** Invetem Mediterránea, S.L.
Avda Baix Llobregat, 10,
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

72 868 218 - - - 15

** Ecoparc de Barcelona, S.A.
Carrer A, 26
Pol. Ind. Zona Franca
08040 Barcelona

7.360 (1.656) (4.505) - - - 7

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

** Iteuve Inspección Técnica
de Vehículos 
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires

193 (142) (9) - - - 58

*** Applus Argentina, S.A.
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires (Argentina)

4.098 (1.336) (85) - - - 58

15.951 3.873 

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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SOCIETATS MULTIGRUP

Milers d’euros
Valor net en 

llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

** TEM-VAC
C/ Motors, 19
08040 Barcelona

120 112 114 - - - 20

** Urcobar, S.L.
C/ Conde de Gondomar, número 3 
Edificio La Perla.
14003 Córdoba

800 (9) - - - - 20

* EMTE, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 10
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

8.147 56.886 10.123 65.583 4.100 50 -

** Emte Automatización S.A.
Avda. de la Cerdanya, 41 
Pol. Ind. Pomar de  Dalt
08916 Badalona (Barcelona)

1.911 (629) 185 - - - 50

** Emte Girona, S.A.
Migdia, 20 Pol. Ind. Mas Lladó II
17458 Fornells de la Selva (Girona)

601 2.838 1.441 - - - 50

** Emte Ingeniería, S. L.
Avda. Baix Llobregat, 3
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

60 2 64 - - - 50

** Emte Medio Ambiente
y Energía, S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

600 106 254 - - - 50

** Emte Redes, S.A.
Oquendo, 23
28906 Madrid 

397 1.404 (290) - - - 50

** Emte Service, S.A.
Angel Guimerà, 141-145
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

301 2.256 655 - - - 50

** Emte Sistemas, S.A.
Lopez Hoyos, 141
28002 Madrid

718 3.682 741 - - - 47

** Adasa Sistemas, S.A.
Pedrosa B, 30-32
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

541 7.078 2.802 - - - 50

** Agbar Incendios, S.A.
Pol. Gran Via Sur
Psje. Salvador Espriu, 10-16
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

3.174 2.447 360 - - - 50

** Acsa Argentina
Estudio Torrent Auditores
Bernardo de Irigoyen, 330-410 P-Of.82
1072 Buenos Aires (Argentina)

26 16 2 - - - 50

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.

Societats Multigrup. Annex III
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SOCIETATS MULTIGRUP

Milers d’euros
Valor net en 

llibres

Dividends 
rebuts per 

Agbar el 2005

Percentatge 
participació Agbar

Capital 
subscrit Reserves Resultat de 

l’exercici Directe Indirecte

** Agbar Instalaciones, S.L.
Berguedà, 20-24
08029 Barcelona

2.597 1.594 (526) - - - 50

** Agrupació Granollers, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 10
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

1.202 (30) 54 - - - 40

*** Granollers Tractament Tèrmic 
Eficient, S.A.
Pol. Ind. El Raiger
Cami Ral s/n 
Edar Granollers
08400 Granollers (Barcelona)

750 (111) 9 - - - 32

**
Aquaplan, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 3
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

588 1.631 2 - - - 50

**

Benito, S.A.
Trigo, 50
Pol. Ind. Polvoranca, sector 6
28914 Leganés (Madrid)

181 3.246 754 - - - 50

** Comercial e Instaladora Balear, 
S.A. (COIBSA)
Eusebi Estada, 70 
07004 Palma de Mallorca

180 666 90 - - - 32

*** Coibsa Manteniment
i Serveis, S.L.
Eusebi Estada, 70 
07004 Palma de Mallorca

6 219 (53) - - - 22

** ISAC S.A.
L’Anglada de Casa Font
AD300 Ordino (Andorra)

72 (1.360) 3 - - - 16

** Klimacal, S.A.
Avda. Baix Llobregat, 6
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

301 3.433 1.123 - - - 46

** Omnilogic Telecomunicaciones, S.A.
Ramírez de Arellano, 15
28043 Madrid

570 7.596 2.235 - - - 50

*** Omnilogic Telecomunicaciones 
Chile, S.A.
Enrique Foster, 20 Oficina 1001
Las Condes (Santiago de Chile)

1.052 (942) 68 - - - 50

** Rochina S.A.
Del Velluters,4
Pol. Ind. Vara de Quart
46014 València

254 1.222 1.080 - - - 50

** Rochina Mantenimiento S.A.
Del Velluters,4
Pol. Ind. Vara de Quart
46014 València

60 882 721 - - - 50

*** Rochina Murcia Climant, S.L.
Pol. Ind.Oeste
C/Venezuela Parc. 10/10 - Mod. A2
30820 Alcantarilla (Murcia)

18 4 455 - - - 50

65.583 4.100 

* Societats participades per Agbar directament.
**a****** Societats participades per Agbar indirectament en diferents nivells.
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PROPOSTA D’ACORDS
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Proposta d’acords

224

Proposta d’acords per sotmetre a la 
Junta General Ordinària d’Accionistes de 
Societat General d’Aigües de Barcelona, 
S.A., convocada per al dia 19 de maig de 
2006, en primera convocatòria, i per al 
següent dia 20 en segona convocatòria. 

1r Aprovar els comptes anuals individuals, 
comprensius del balanç, compte de pèrdu-
es i guanys i memòria, i els consolidats, 
comprensius del balanç, compte de pèrdu-
es i guanys, estat d’ingressos i despeses 
reconegudes, estat de fluxos d’efectiu i 
memòria, corresponents a l’exercici 2005 
i els respectius informes de gestió, verifi-
cats juntament amb els informes de ges-
tió individual i consolidat pels auditors de 
comptes de la companyia, així com aprovar 
la gestió del Consell d’Administració, de la 
Presidència i de la Direcció de la Societat. 
Els comptes anuals i informe de gestió in-
dividuals consten en el revers de 46 folis 
de paper timbrat de l’Estat, de classe 8a, 
números OH8392020 a l’OH8392065, amb-
dós inclusivament, i en el revers del foli 
de paper timbrat de la mateixa classe 8a, 
número OH8392066, i els comptes anuals 
consolidats i el seu respectiu informe de 
gestió consten en el revers de 93 folis de 
paper timbrat de l’Estat, de classe 8a, nú-
meros OH8392070 a l’OH8392162, amb-
dós inclusivament, i en el revers del foli 
de paper timbrat de la mateixa classe 8a, 
número OH8392163, i han estat verificats 
per l’auditor Deloitte, S.L. 

2n Aprovar la proposta d’aplicació del resul-
tat de l’exercici 2005, formulada pel Con-
sell d’Administració en els següents termes 
i facultar el Consell d’Administració perquè 
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determini el termini i la forma de pagament 
del dividend complementari:

3r A. Reelegir com a conseller pel termini 
estatutari de cinc anys el Sr. Jean-Louis 
Chaussade.

B. Nomenar conseller el Sr. Gérard Lamar-
che pel termini estatutari de cinc anys, per 
cobrir la vacant produïda per la dimissió 
del Sr. Philippe Brongniart, el mandat del 
qual finalitzava el pròxim dia 25 de maig 
de 2006.

C. Fixar en 13 el nombre de membres del 
Consell d’Administració.

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 2007, la companyia  
Deloitte, S.L.

5è Donar-se per informat de la modificació 
del reglament del Consell d’Administració, 
que introdueix una disposició addicional, la 
qual estipula la figura del president d’honor, 
i que diu així:

Disposició addicional. Presidents 
d’honor

“El Consell d’Administració, en consideració a 
l’especial rellevància del seu mandat, podrà 
designar presidents d’honor aquelles perso-
nes que hagin exercit el càrrec de president 
del Consell, i els podrà atribuir funcions de 
representació honorífica de la societat i per 
als actes que els encarregui expressament el 
president del Consell.

Els presidents d’honor podran assistir excepcio-
nalment a les reunions del Consell quan el pre-
sident els hi convidi, i a més de les funcions de 
representació honorífica, prestaran assessora-

ment al Consell i al seu president, i col·laboraran 
en el manteniment de les millors relacions dels 
accionistes amb els òrgans de govern de la so-
cietat i dels accionistes entre ells.

El Consell d’Administració posarà a disposició 
dels presidents d’honor els mitjans tècnics, 
materials i humans que consideri convenients 
perquè aquells exerceixin les seves funcions 
en els termes més adequats, i a través de les 
fórmules més oportunes.”

6è A. Modificar l’article 12 dels estatuts 
socials per adaptar-lo a la modificació 
de la Llei de societats anònimes operada 
per la Llei 19/2005, de 14 de novembre, 
de manera que d’ara endavant tindrà la 
redacció següent:

“ARTICLE 12è. Convocatòria de la 
Junta General

La Junta General, Ordinària o Extraor-
dinària, haurà de convocar-la el Consell 
d’Administració mitjançant un anunci publicat 
al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un 
dels diaris de més circulació de la província, 
com a mínim un mes abans de la data fixada 
perquè se celebri.

L’anunci expressarà la data i el lloc de la reunió 
en primera convocatòria i l’ordre del dia. També 
podrà fer-se constar la data en què, si és el 
cas, s’hagi de celebrar en segona convocatòria. 
Entre la primera i la segona convocatòria haurà 
de passar, com a mínim, un termini de 24 hores. 
Si la Junta General, degudament convocada, 
no se celebra en primera convocatòria ni s’ha 
previst en l’anunci la data de la segona, la 
segona haurà d’anunciar-se amb els mateixos 
requisits de publicitat que la primera, dins dels 
quinze dies següents a la data de la Junta no 
celebrada i amb vuit dies d’antelació a la data 
de la reunió.”

B. Modificar l’article 13 dels estatuts so-
cials, de manera que d’ara endavant, tindrà 
la redacció següent:

“ARTICLE 13è. Facultat i obligació de 
convocar la Junta General

El Consell d’Administració està obligat a con-
vocar la Junta General Ordinària perquè se 
celebri dins dels sis primers mesos de cada 

Benefici net 
de l’exercici de 2005

113.559.042,32 euros

A reserva legal 293.746,40 euros

A dividend 
a compte repartit 25.728.583,83 euros

A dividend 
complementari 38.225.324,54 euros

A reserva voluntària 49.311.387,55 euros
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exercici, i està facultat per convocar la Junta 
General Extraordinària d’accionistes sempre 
que ho estimi convenient per als interessos 
socials.

Així mateix, haurà de convocar la Junta Ge-
neral Extraordinària quan ho sol·licitin socis 
que siguin titulars almenys del 5% del capital 
social i que hagin expressat en la sol·licitud 
els assumptes per tractar a la Junta. En 
aquest cas, la Junta haurà de convocar-se 
perquè se celebri dins del termini que dis-
posi la Llei de societats anònimes. El Consell 
d’Administració confeccionarà l’ordre del dia, 
on inclourà necessàriament els assumptes 
que hagin estat objecte de sol·licitud.”

C. Modificar l’article 23 dels estatuts so-
cials, a fi de configurar clarament el termini 
estatutari no com un màxim, simplificant-lo 
perquè tot nou conseller pugui completar 
un mandat sencer, i fixant d’altra banda el 
final del mandat en la Junta General Or-
dinària que se celebri durant l’any en què 
finalitzi el mandat, de manera que d’ara 
endavant tindrà la redacció següent:

“ARTICLE 23è. Nomenament de 
consellers

Correspon a la Junta General la determinació, 
entre el màxim i el mínim, del nombre exacte 
dels components del Consell d’Administració, 
així com el nomenament i la separació dels 
consellers.

Per a l’elecció dels membres del Consell 
d’Administració pel sistema de representació 
proporcional es farà el que disposa l’article 
137 del text refós de la Llei de societats anò-
nimes i el Reial decret 821/1991, de 17 de 
maig, que el desenvolupa.

Els consellers seran nomenats per un termi-
ni de cinc anys, sense perjudici que puguin 
ser reelegits una vegada o més pel mateix 
període màxim.

Si durant el termini per al qual siguin nome-
nats els consellers es produeixen vacants, el 
Consell podrà designar entre els accionistes 
les persones que hauran d’ocupar-les fins que 
es reuneixi la primera Junta General.

Als efectes anteriors, el termini de durada del 
càrrec de conseller finalitzarà el dia en què 

se celebri la Junta General Ordinària de l’any 
en què es compleixi el termini estatutari de 
cinc anys, o el dia en què finalitzi el termini 
per celebrar-la sense que s’hagi celebrat, 
llevat que amb anterioritat, dins de l’any 
referit i una vegada hagi vençut el termini 
de durada del càrrec, se celebri una Junta 
General, moment en el qual es produirà la 
finalització”.

Els actuals consellers continuaran en 
l’exercici del càrrec durant el termini fixat 
per la Junta en el moment del seu nome-
nament. 

D. Modificar l’article 24 dels estatuts so-
cials amb la finalitat d’introduir-hi la figura 
del president d’honor, de manera que d’ara 
endavant tindrà la redacció següent: 

“ARTICLE 24è. Càrrecs del Consell

El Consell d’Administració elegirà del seu si 
un president i un o diversos vicepresidents 
i designarà la persona, de dintre o fora del 
mateix Consell, que hagi d’exercir el càrrec 
de secretari, el qual, en cas que no sigui 
conseller, tindrà veu però no vot.

Al president el substitueix, en cas de vacant, 
absència o malaltia, el vicepresident primer, 
si n’hi ha, i si no n’hi ha els altres vicepre-
sidents segons el seu ordre de prelació; si 
falten tots aquests, aleshores exercirà les 
funcions de president el conseller que a 
aquest efecte sigui elegit interinament.

El vicesecretari, si n’hi ha, auxiliarà el se-
cretari i el substituirà en cas de vacant, 
absència o malaltia. Si no hi ha vicese-
cretari, substituirà el secretari el conseller 
de menys edat d’entre els assistents a la 
reunió.

El Consell d’Administració, en consideració a 
l’especial rellevància del seu mandat, podrà 
designar presidents d’honor aquelles persones 
que hagin exercit el càrrec de president del 
Consell, i els podrà atribuir funcions de 
representació honorífica de la societat i per 
als actes que els encarregui expressament el 
president del Consell. Els presidents d’honor 
podran assistir excepcionalment a les reunions 
del Consell quan el president els hi convidi, 
i a més de les funcions de representació 
honorífica, prestaran assessorament al 
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Consell i al seu president, i col·laboraran 
en el manteniment de les millors relacions 
dels accionistes amb els òrgans de govern 
de la societat i dels accionistes entre ells. El 
Consell d’Administració posarà a disposició 
dels presidents d’honor els mitjans tècnics, 
materials i humans que consideri convenients 
perquè aquells exerceixin les seves funcions 
en els termes més adequats, i a través de 
les fórmules més oportunes.”

7è Circumscriure l’autorització concedida al 
Consell d’Administració en la Junta de 30 
maig de 2003 per a l’emissió d’obligacions 
o altres valors de renda fixa a les emissions 
convertibles i/o canviables en accions de la 
pròpia societat, mantenint-se la xifra pre-
vista en aquest acord de fins a 500 milions 
d’euros, així com el termini també previst de 
cinc anys, i concedint una autorització nova 
i independent al Consell d’Administració el 
qual podrà delegar perquè pugui acordar, 
fixant els termes i les condicions que consi-
deri pertinents o bé delegant les facultats 
que cregui oportunes, en una o diverses 
vegades, l’emissió de qualsevol tipus de 
valor de renda fixa o instrument de deute, 
excepte emissions convertibles i/o canvia-
bles en accions de la pròpia societat per 
a les quals s’estarà subjecte a l’autorització 
específica sobre aquestes, en qualsevol de 
les formes admeses en Dret, i entre elles, 
pagarés, cèdules, warrants, participacions 
preferents, obligacions, bons, de qualsevol 
tipus, inclusivament subordinats, simples o 
amb garantia de qualsevol tipus, directament 
la pròpia societat o bé a través de societats 
instrumentals, i en aquest cas també, amb 
garantia o sense de Societat General d’Aigües 
de Barcelona, S.A., fins a un límit en total de 
3.000 milions d’euros, o el seu contravalor 
en divises, sempre que no se sobrepassin els 
límits legals que resultin aplicables, si escau, 
i tant mitjançant emissions definitives, com 
ampliació d’altres anteriors, autoritzacions 
o programes.

Als efectes de l’autorització i dels seus límits, 
les emissions de pagarés i altres instruments 
de deute de venciment no superior a divuit 
mesos es computaran per l’import del saldo 
viu existent en cada moment.

La present autorització es concedeix per 
un termini de cinc anys i en qualsevol cas 
els programes de pagarés s’entendran amb 
càrrec a l’autorització vigent quan s’aprovin, 

si bé les renovacions d’aquests s’imputaran 
a l’autorització vigent en el moment en què 
aquestes es produeixin.

8è Autoritzar el Consell d’Administració per-
què aquest, bé per si mateix o a través dels 
seus delegats o apoderats, de manera directa 
en nom de la societat, o bé indirectament 
mitjançant una societat dominada, pugui ad-
quirir derivativament accions de la companyia 
mateixa, sota la modalitat de compravenda 
o permuta, o qualsevol altra permesa per 
la Llei, fins a un saldo màxim de 7.424.460 
accions, a un preu o valor que no excedeixi 
en més d’un 15% o menys d’un 15% el preu 
de tancament de cotització del dia anterior. 
Aquesta autorització té una durada màxi-
ma de 18 mesos, a comptar de l’adopció 
d’aquest acord, amb els altres requisits de 
l’article 75 de la Llei de societats anònimes. 
I deixar sense efecte, en la part no utilitzada, 
l’autorització conferida sobre aquest particu-
lar per la Junta General Ordinària de data 20 
de maig de 2005.

No obstant això, quan es tracti d’adquisició 
d’accions emeses en virtut de l’augment de 
capital acordat el 25 de maig de 2001, per 
servir de cobertura a la companyia per al 
Pla d’Opcions Maig 2001 tant si mantenen 
el caràcter de rescatables com si no en 
l’adquisició en exercici del dret d’opció con-
cedit per l’entitat subscriptora, sigui per al 
lliurament posterior al personal adquisició 
que amb aquesta finalitat s’autoritza expres-
sament, sigui per resultar sobrants, el preu 
d’adquisició al qual la societat podrà adquirir 
aquestes accions serà el pactat en l’opció, 
que és el preu d’emissió, independentment 
de si supera els marges del 15% als quals 
fa referència el paràgraf anterior.

9è Autoritzar el Consell d’Administració 
perquè procedeixi a acomplir els acords 
adoptats, amb facultats d’esmena, com-
plementació, execució, desenvolupament i 
substitució en favor del president, o qual-
sevol altre conseller, i a més, facultar es-
pecialment el president i secretari perquè 
qualsevol d’ells indistintament pugui procedir 
a solemnitzar en instrument públic els acords 
que siguin inscriptibles, atorgant a l’efecte 
els documents públics o privats, fins i tot 
amb caràcter d’esmena, rectificació, comple-
mentació o aclariment que siguin necessaris 
per aconseguir-ne la inscripció en el registre 
mercantil.
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