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El Grup Agbar opera en àmbits relacionats amb els serveis a la col-
lectivitat: cicle integral de l’aigua, salut, inspecció i certifi cació, entre 
d’altres. La seva expansió internacional, amb presència als cinc con-
tinents, consolida el seu lideratge i el seu potencial de creixement 
com a empresa que dóna servei a més de 37 milions d’habitants a tot 
el món, amb una plantilla de més de 25.000 empleats, uns ingressos 
d’explotació consolidats de 3.121 milions d’euros i un benefi ci net 
atribuït a la societat dominant de 167,3 milions d’euros el 2006.
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01_1  INFORME ANUAL GRUP AGBAR 2006

 
Carta als accionistes_

Amb ocasió de la presentació dels comptes anuals i l’informe de gestió de l’exer-
cici 2006, m’adreço a vostès per presentar-los els resultats del Grup Agbar durant 
l’any 2006 i reiterar-los la nostra determinació de continuar treballant per afegir 
valor a la companyia, anticipar-nos a les demandes de les administracions i la 
ciutadania, i reforçar les normes ètiques i de responsabilitat que presideixen la 
nostra activitat. El Consell presenta uns resultats raonablement positius. En els 
últims mesos, hem culminat la transició, d’uns anys marcats per la reordenació de 
la cartera de negocis, que va representar resultats extraordinaris molt rellevants, a 
un horitzó en el qual la companyia descansa cada vegada més sobre la capacitat 
que té de generar benefi ci recurrent.
Des d’aquesta perspectiva, el balanç del 2006 és satisfactori, ja que el Grup 
presenta una evolució operativa positiva en els seus tres sectors estratègics, 
que es posa de manifest en el creixement, tants dels ingressos com del resultat 
d’explotació. Les adquisicions i les operacions rellevants portades a terme pels 
sectors d’Aigua i Sanejament, Salut, i Inspecció i Certificació, durant aquest 
exercici, ens permeten encarar el futur en bones condicions. Aquesta és la 
nostra convicció. I també és el fil conductor de la memòria que tenen a les 
mans i que presentem d’una manera renovada i d’acord amb les normes de 
bon govern corporatiu. 

UN MARC ECONÒMIC POSITIU 
L’any 2006 ha estat marcat per un creixement signifi catiu de l’economia mundial, 
amb unes pressions infl acionistes relativament contingudes, gràcies a la moderació 
dels preus del petroli en el segon semestre, que no han impedit, no obstant això, la 
política de pujada de tipus d’interès. El principal impuls ha procedit novament dels 
Estats Units, malgrat la crisi immobiliària que viu el país i que pot repercutir negati-
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“El Grup Agbar 
presenta l’any 2006 
una evolució operativa 
positiva en els seus 
tres sectors bàsics”

vament en l’economia mundial, juntament amb el creixement sostingut de la Xina i 
l’Índia, i una relativa recuperació de l’economia japonesa.
L’economia espanyola ha tancat el 2006 amb una taxa de creixement del 3,9%, 
quatre dècimes més que el 2005 i una dècima per sobre de la previsió del Govern. 
Aquest creixement es basa en un patró més equilibrat, ja que es fonamenta en major 
mesura en el sector exterior i en una inversió més important en béns d’equipament. 
No obstant això, el dèfi cit exterior ha continuat augmentant per sobre del dels altres 
països del nostre entorn, la qual cosa constitueix sens dubte un obstacle a la sos-
tenibilitat del creixement de l’economia espanyola a mitjà termini. El Govern preveu 
un escenari positiu per als dos propers anys, amb un creixement econòmic del 3,4% 
per a l’any 2007 i una contenció de les tensions infl acionàries. 
Al llarg del 2006, la infl ació ha millorat el seu comportament. L’índex de preus al 
consum (IPC) s’ha situat en el 2,7%, un punt menys que el 2005, i més a prop 
de l’objectiu inicial del Govern. En tot cas, la infl ació ha continuat exercint de 
llast a la competitivitat, ja que mostra un diferencial de 0,8 punts respecte de 
la resta de socis europeus. Malgrat alguns motius d’inquietud de caràcter més 
aviat geopolític, que podrien afectar els preus de l’energia, el context en el qual 
es desenvoluparà l’activitat del Grup en els pròxims mesos, tant a Espanya com 
a l’estranger, constitueix doncs un marc favorable per a la consolidació i l’expan-
sió de les nostres unitats de negoci.

ELS FONAMENTS DEL CREIXEMENT DEL GRUP
Durant l’últim exercici, el Grup ha continuat creant les bases d’un creixement 
sostingut. Ha apostat pel binomi creixement-rendibilitat i s’ha centrat en els tres 
sectors estratègics —Aigua i Sanejament, Salut, i Inspecció i Certifi cació—, amb 
les corresponents desinversions en aquelles activitats que no tenien el mateix 
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valor per al Grup. En aquesta línia, s’ha completat la sortida del sector de Cons-
trucció i Instal•lacions, amb la venda del 40% de la participació restant en ACSA 
i amb la transmissió de la totalitat de la participació del 50% sobre EMTE. Com 
a part de la mateixa estratègia, Agbar ha sortit de l’Argentina i l’Uruguai, en con-
siderar que no era possible assolir els objectius de rendibilitat i seguretat que 
tenia fi xats la companyia.
Aquesta estratègia s’ha completat amb adquisicions importants, entre les quals 
destaquen el Grup Bristol Water, en el negoci d’Aigua i Sanejament, al Regne Unit; 
el Grup RTD, dedicat a l’activitat de certifi cació, amb seu a Rotterdam i activitat a 
diversos països, principalment a Holanda i Alemanya; l’empresa K1, d’inspecció 
de vehicles, a Finlàndia, i l’adquisició de tres clíniques en territori espanyol per part 
d’Adeslas. Després de la reordenació de les seves activitats, es pot afi rmar que el 
Grup Agbar disposa d’uns fonaments sòlids per encarar els pròxims exercicis, des 
del punt de vista del reforçament del lideratge en els mercats en els quals opera.

LES PRINCIPALS MAGNITUDS DE L’EXERCICI
El benefi ci net atribuït a la societat dominant ha assolit els 167,3 milions d’euros. 
La disminució respecte de l’any 2005 és conseqüència d’uns resultats atípics no 
recurrents més baixos, una càrrega fi scal més elevada i una atribució de benefi cis 
als socis minoritaris més elevada.
L’import net de la xifra de negocis ha arribat als 3.044 milions d’euros, un 13,5% 
superior al de l’exercici anterior. És rellevant que la facturació internacional hagi 
augmentat de manera signifi cativa, passant del 15,7% al 21,3%, un increment que 
correspon, en gran part, a les activitats dels grups Agbar Chile i Bristol Water, en 
Aigua i Sanejament, i del Grup RTD, en Inspecció i Certifi cació. 
El resultat d’explotació (EBIT) ha arribat als 372,1 milions d’euros, un 22,8% superior 
al de l’any anterior. Sense tenir en compte les variacions en el perímetre de conso-
lidació i l’evolució del tipus de canvi, el creixement orgànic de l’EBIT se situa en el 
3,3%. No obstant això, aquest percentatge seria superior al 10%, si no incorporés 
diversos impactes negatius no recurrents. Un any més, destaquen les partides de 
“resultat per venda d’actius no corrents” i la d’”altres resultats”, que s’han elevat a 
107,3 milions d’euros i que inclouen les plusvàlues de diverses operacions, entre 
les quals destaquen la venda de les participacions en EMTE (50%), ACSA (40%) i 
Aguas Décima (99%), així com la cessió de participacions d’Applus+ a Caja Madrid 
(2,90%) i Unión Fenosa (2,32%).
La despesa per impost sobre societats de l’exercici inclou com a càrregues extra-
ordinàries 15,3 milions d’euros, per la reestimació dels impostos anticipats i diferits 
del Grup Agbar, com a conseqüència de la variació dels tipus impositius a Espanya, 
i 9,3 milions d’euros, per impactes tributaris originats en la reordenació de la cartera 
a Xile. El resultat net atribuït a minoritaris s’eleva a 140,8 milions d’euros davant dels 
86 milions d’euros de l’any 2005, amb un augment que correspon, principalment, als 
socis minoritaris d’Aguas Andinas.
En termes consolidats, les inversions efectuades pel conjunt de societats han 
estat de 909,5 milions d’euros, dels quals 209,5 milions corresponen a immobi-
litzat material, 98,8 milions, a immobilitzat immaterial, i 601,2 milions d’euros, a 
inversions fi nanceres.
La contribució de tots els empleats del Grup així com l’esforç de l’equip directiu han 
estat determinants en la consecució dels resultats de l’exercici. En fi nalitzar l’any, la 
plantilla del conjunt de societats ha assolit gairebé 27.000 empleats, dels quals més 
de 21.000, en les societats consolidades per integració global. 
Pel que fa a Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A., societat matriu del 
Grup Agbar, ha assolit una xifra de negocis de 233,5 milions d’euros. Aquesta 
xifra representa un augment de l’1,4% respecte a la del 2005, que s’explica per un 
increment moderat en la tarifa mitjana i un descens en el consum d’aigua, com a 
conseqüència de la persistència d’hàbits de reducció de consum. El resultat net 
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ha arribat a 142,8 milions d’euros, i ha superat en un 25,7% el de l’exercici ante-
rior. Juntament amb la millora dels resultats operatius, cal sumar l’augment dels 
resultats extraordinaris (112,6 milions d’euros l’any 2006 davant dels 52 milions 
del 2005), originats per les plusvàlues generades per la venda de participacions i 
la reversió de provisions sobre fi lials argentines.
A tancament del 2006, els recursos propis de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona, S.A. eren de 1.173,5 milions d’euros, superiors en un 6,9% als del 2005, 
i representen una cobertura del 79,7% de l’immobilitzat total. Durant el 2006, el 
volum d’inversions realitzades s’ha elevat a 302,7 milions d’euros, dels quals 45,8 
milions corresponen a inversions materials i 256,7 milions, a inversions fi nanceres.
 
L’AIGUA, ‘CORE BUSINESS’ DEL GRUP
Els ingressos d’explotació consolidats el 2006 corresponents a les activitats d’Aigua 
i Sanejament s’han elevat a 1.427,1 milions d’euros, un 17,2% més que en l’exercici 
precedent, que representen el 45,7% dels ingressos d’explotació de tot el Grup. Les 
inversions realitzades per aquest sector s’eleven a 590,8 milions d’euros.
L’any 2006 el sector d’Aigua i Sanejament ha aconseguit una ràtio de renovació 
de contractes del 99% a Espanya, que expressa la confi ança en la nostra gestió 
per part de municipis i ciutadans. Exclosa l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha 
aconseguit l’adjudicació de 24 nous contractes relacionats amb el cicle integral de 
l’aigua, equivalents a 159.000 habitants, i s’han renovat 24 contractes, que suposen 
una població servida de 688.000 habitants. En l’activitat de sanejament, la suma 
dels contractes nous i les renovacions va suposar l’explotació de plantes depurado-
res amb una càrrega contaminant equivalent a 673.410 habitants.
En l’àmbit internacional, la principal actuació del Grup en el sector de l’aigua ha 
estat d’adquisició del Grup Bristol Water, que abasta d’aigua un milió de persones 
mitjançant llicència perpètua, una operació que presenta un especial interès tenint 
en compte l’alta regulació, maduresa i estabilitat del mercat britànic de l’aigua.
A Xile, la societat IAM, participada per Agbar en un 56,6%, ha venut l’1,1% de 
les accions d’Aguas Andinas, i subratlla d’aquesta manera el caràcter eminentment 
gestor del Grup Agbar. IAM continua controlant Aguas Andinas, amb una participa-
ció de més del 50%. D’altra banda, també es va iniciar el nou pla estratègic del Grup 
Aguas Andinas, el Pla Aura, que presidirà l’orientació de la companyia fi ns al 2008.

LÍDERS EN EL SECTOR DE LA SALUT
En les assegurances mèdiques, Adeslas, participada majoritàriament pel Grup 
Agbar, ha mantingut la seva posició de lideratge indiscutible. A fi nals del 2006, la 
cartera va arribar als 2.384.836 assegurats, la qual cosa suposa un increment del 
5,2% respecte del 2005. Considerant la participació en les asseguradores IMQ (País 
Basc) i Lince Servicios Sanitarios (Ciudad Real), i també l’existència de carteres 
compartides mitjançant coassegurança o reassegurança, el total d’assegurats és 
de 2.707.146, amb la qual cosa la companyia consolida la seva posició de líder en 
l’àmbit de les assegurances de salut a Espanya.
A més del creixement de la cartera, el grup Adeslas també ha crescut gràcies a 
l’adquisició de tres noves clíniques, dues a les Illes Canàries i una a Vitòria, fets que 
impliquen un creixement considerable de la seva presència com a gestor hospitalari, 
i de les prestacions ofertes als assegurats. 
Els ingressos d’explotació consolidats en el sector Salut s’han situat en 1.088 mili-
ons d’euros, un 10,2% més que els registrats en l’exercici anterior. Aquesta activitat 
representa el 34,9% dels ingressos d’explotació de tot el Grup Agbar. D’altra banda, 
les inversions realitzades durant el mateix període van ser de 49,8 milions d’euros.

LA TRAJECTÒRIA D’APPLUS+
Durant l’any 2006, la unitat de negoci d’Inspecció i Certifi cació ha conegut una reor-
ganització de l’accionariat d’Applus+, després de la qual el Grup Agbar en posseeix 
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el 53,1%, Unión Fenosa, el 25%, i Caja Madrid, el 21,9%, i ha portat a terme adqui-
sicions signifi catives. També s’han produït canvis en l’equip directiu, després de les 
negociacions d’Agbar per a la venda del grup Applus+ al fons d’inversió Candover, 
operació que fi nalment no es va realitzar.
En inspecció tècnica de vehicles, Applus+ ha adquirit la societat fi nlandesa K1, el 
segon operador del país, la qual cosa permet consolidar posicions al nord d’Eu-
ropa després de l’entrada a Dinamarca l’any 2005. Continua l’expansió als Estats 
Units, amb un nou contracte a l’Estat de Nova York i la renovació per dos anys del 
contracte de Massachusetts.
A Espanya, Applus+ s’ha benefi ciat dels canvis normatius en matèria d’obligatorie-
tat de les inspeccions tècniques als ciclomotors i en la reducció de la freqüència, de 
cinc a quatre anys, de la primera inspecció per a les motocicletes. A Catalunya, la 
Generalitat va decidir prorrogar 18 mesos les concessions d’inspecció de vehicles 
que té atorgades a Applus+ i que vencien el 23 de juliol de 2006.
En l’àrea de certifi cació, cal destacar l’adquisició del grup holandès Röntgen Tech-
nische Dienst (RTD), especialitzat en la realització de tests industrials no destructius 
i d’inspeccions de qualitat en instal•lacions gasistes i petroquímiques, amb presèn-
cia, principalment, a Europa, Nord-amèrica i Austràlia. Això ha donat lloc a la crea-
ció d’una nova Divisió d’Assajos no Destructius, complementària i sinèrgica amb la 
d’Inspecció i Assistència Tècnica. Applus+ ha consolidat també el seu lideratge en 
aquesta àrea amb nous contractes a Mèxic, Xile i Colòmbia. A Espanya, ha aconse-
guit diversos acords i aliances amb les principals empreses energètiques.
En l’àrea d’enginyeria, test i homologació, Applus+ IDIADA ha internacionalitzat la 
seva activitat, amb un 60% del total de la xifra de negocis generada a l’estranger. Ha 
tingut una expansió rellevant en l’àrea asiàtica, en la qual destaca la signatura d’un 
projecte amb el Govern de l’Índia per crear una infraestructura nacional d’assaig i 
desenvolupament de l’automòbil. I a Europa Applus+ IDIADA ha adquirit la societat 
txeca Airon Technic, que compta amb 50 enginyers experts en disseny, i que permet 
millorar la seva presència a Alemanya i l’Europa central.
Els ingressos d’explotació consolidats del sector d’Inspecció i Certifi cació han as-
cendit a 542,8 milions d’euros, amb un creixement del 31% respecte de l’exercici 
precedent. El conjunt d’aquesta activitat representa el 17,4% del total dels ingres-
sos d’explotació consolidats del Grup Agbar. Durant l’exercici 2006, el total d’inver-
sions realitzades en aquest sector va ser de 268,2 milions d’euros.

SOLIDESA FINANCERA I DIVIDEND 
A fi nals del 2006, el Grup Agbar presenta un grau elevat de solidesa fi nancera, que 
permet continuar creixent en les diverses unitats de negoci. Les dues principals 
agències de rating han revisat a la baixa la qualifi cació, ja que han considerat l’im-
pacte de la compra del Grup Bristol Water i del Grup RTD en el deute del Grup con-
solidat. D’aquesta manera, la qualifi cació de Moody’s, actualment, és d’A2, amb un 
outlook estable, mentre que la qualifi cació atorgada per Standard & Poor’s és d’A, 
amb un outlook estable.
Els bons resultats obtinguts durant l’any pel Grup Agbar també han estat recone-
guts en el mercat borsari, on l’acció ha registrat una de les revaloracions anuals més 
importants i ha assolit, alhora, el màxim històric de cotització. En aquest context 
d’estabilitat fi nancera i baix nivell de risc, el Consell d’Administració va acordar am-
pliar el capital social en 1.481.653 euros, que va ser subscrit pràcticament en la seva 
totalitat. Així doncs, el capital subscrit a fi nals del 2006 és de 149.965.688 euros.
Gràcies al bon resultat del 2006, el Consell ha pogut continuar amb la seva política 
d’increment de la retribució a l’accionista. Sumant el dividend acordat al desembre 
del 2006 al proposat a la Junta d’Accionistes del present any 2007, el dividend total 
de l’exercici pujarà a més de 67 milions d’euros.
Pel que fa al Consell d’Administració, el 31 de gener de 2006 es va produir la re-
núncia de l’anterior president, Ricard Fornesa Ribó, que va ser designat president 

IA 10-15_1.1.indd   Sec2:14IA 10-15_1.1.indd   Sec2:14 13/6/07   11:16:4713/6/07   11:16:47



01_1  CARTA ALS ACCIONISTES

15_

d’honor, en consideració a l’especial empremta que va deixar a la companyia, i 
la meva designació com a president, gràcies a la confi ança dels altres consellers 
i dels accionistes. També es va designar vicepresident segon Manuel Raventós 
Negra. Amb motiu de l’última Junta General i per compliment del seu mandat, es 
va produir el cessament del conseller Philippe Brongniart, que va ser substituït per 
Gérard Lamarche.

TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT 
En aquest darrer exercici, el Grup Agbar ha portat a terme una ambiciosa iniciati-
va de recerca, desenvolupament i innovació en el cicle integral de l’aigua, amb la 
creació del Centre Tecnològic de l’Aigua (Cetaqua), un projecte compartit amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya i el CSIC. Amb el Cetaqua, destinat a ser una 
referència internacional en el seu àmbit, ens volem anticipar a les necessitats del 
futur, desenvolupant tecnologies i models de gestió que responguin a les demandes 
de la ciutadania i les administracions.
També hem reorientat els objectius de la Fundació Agbar, les activitats de la qual 
estan destinades a desenvolupar i divulgar les idees i els valors que inspiren el Grup 
Agbar com un grup de serveis de vocació global compromès amb la qualitat de vida 
de les persones i el respecte pel medi ambient.
Amb l’objectiu de mostrar el nostre compromís amb els valors del bon govern cor-
poratiu, hem editat un any més l’Informe de sostenibilitat del Grup Agbar, l’enfoca-
ment i el contingut del qual han estat actualitzats, i publiquem també, com corres-
pon, l’Informe anual de govern corporatiu.
Amb la constància i la il·lusió que han caracteritzat Aigües de Barcelona al llarg dels 
seus 140 anys d’història, continuarem treballant, des del Grup Agbar, per merèixer 
la seva confi ança i obtenir el seu suport.
 

Jordi Mercader
President del Grup Agbar 
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Consell 
d’Administració_

NOM CÀRREC NATURALESA 

Sr. Jordi Mercader Miró President executiu Executiu 

Sr. Gérard Mestrallet Vicepresident 1r Dominical

Sr. Manuel Raventós Negra Vicepresident 2n Extern

Sr. Enric Corominas Vila Vocal Extern

Sr. Jean-Louis Chaussade Vocal Dominical

Sr. Feliciano Fuster Jaume Vocal Independent

Sr. Bernard Guirkinger Vocal Dominical 

Sr. Miquel Noguer Planas Vocal Extern

Sr. Jean-Pierre Hansen Vocal Dominicall

Sr. Gérard Lamarche Vocal Dominical

Sr. Joan Rosell Lastortras Vocal Independent

Sr. Joan Antoni Samaranch Torelló Vocal Extern
Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
(Persona física representant, 
Sr. Juan Abelló Gallo)

Vocal Dominical

Sr. Alejandro García-Bragado Dalmau Secretari No conseller

Sr. José Antonio Félez Gutiérrez Sotssecretari No conseller

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Composició del Consell i Comissions amb data de 31 de desembre de 2006
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COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL

La Comissió d’Auditoria i Control està formada per:

NOM CÀRREC NATURALESA 

Sr. Enric Corominas Vila President Extern 

Sr. Jean-Louis Chaussade Vocal Dominical

Sr. Joan Rosell Lastortras Vocal Independent 

El secretari del Consell d’Administració Secretari No membre

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

La composició actual de la Comissió de Nomenaments i Retribucions és la 
següent: 

NOM CÀRREC NATURALESA 

Sr. Joan Antoni Samaranch Torelló President Extern 

Sr. Manuel Raventós Negra Vocal Extern 

Sr. Jean-Louis Chaussade Vocal Dominical 

El secretari del Consell d’Administració Secretari  No membre 

No existeixen en l’actualitat altres comissions amb facultats delegades.

COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva del Consell d’Administració està formada per:

NOM CÀRREC NATURALESA 

Sr. Jordi Mercader Miró President Executiu 

Sr. Manuel Raventós Negra Vocal Extern

Sr. Jean-Louis Chaussade Vocal Dominical 

Sr. Joan Rosell Lastortras Vocal Independent

El secretari del Consell d’Administració Secretari No membre
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Evolució borsària_

El 2006 ha estat un any borsari brillant. L’ascens de les cotitzacions va coincidir 
amb una baixa volatilitat, i elevats volums de contractació i d’operacions corpo-
ratives. Les borses europees, marcades pel creixement del benefi ci empresarial, 
les bones perspectives econòmiques i les expectatives de moviments accionari-
als de referència, van registrar revaloracions més importants que les nord-ame-
ricanes, mentre que les llatinoamericanes es van benefi ciar de la pujada del preu 
de les matèries primeres.

 (Valors en euros)
 Màxim      Mínim      Tancament

COTITZACIÓ DE L’ACCIÓ D’AIGÜES DE BARCELONA EL 2006

29,00
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00

GEN FEBR MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES

En el cas espanyol, la gran activitat corporativa viscuda al país al llarg de tot l’any 
va ser un dels factors propulsors del mercat. L’Ibex-35 va fi nalitzar l’exercici en 
els 14.146,50 punts, després de polvoritzar en diverses ocasions els seus màxims 
històrics i després d’acumular durant l’any una revaloració del 31,8%. Pel que fa 
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Els nivells de
contractació
de la Borsa han
superat el llistó del 
bilió d’euros

a l’IGBM va tancar en els 1.554,93 punts, i va obtenir uns guanys acumulats del 
34,5%. A les importants revaloracions registrades, cal afegir-hi el rècord en con-
tractació, en dividends, en benefi cis empresarials, així com en sortides a borsa. 
Abans el mercat espanyol no havia registrat mai un volum de negoci i una capi-
talització superior al bilió d’euros, refl ex del desenvolupament de noves fórmules 
fi nanceres i d’un interès més gran dels inversors per la renda variable.
Així mateix, la retribució als accionistes va arribar als 23.000 milions d’euros, tripli-
cant la del 2000. Factors que han contribuït a fer del 2006 el millor exercici borsari 
de la història espanyola.

PUJADES I CORRECCIONS
Al llarg dels primers mesos de l’exercici i després de les fortes pujades registra-
des just a l’inici del 2006, la Borsa espanyola va registrar correccions a causa de 
l’entrada de diners, que havien esperat al nou exercici per prendre posicions en la 
renda variable. Aquests ajustos, que van tornar a situar la renda variable espanyola 
a nivells de fi nals del 2005, van ser provocats per la tensió dels preus del petroli, la 
debilitat de l’economia nord-americana, i també els indicis generats per la infl ació 
creixent, fruit de futures pujades dels tipus d’interès.
Va ser en el segon semestre quan la Borsa va mostrar tota la seva esplendor i 
va acumular els guanys més importants. Els catalitzadors van ser la gran liquiditat 
dels inversors, forjada en un llarg període de tipus d’interès històricament baixos; 
els excel·lents resultats empresarials, que van superar tota previsió, i el creixement 
sostingut de l’economia mundial. Els rumors sobre fusions i adquisicions van tenir, 
en tot moment, un notable efecte en l’evolució del mercat.
En aquest context, l’evolució de la cotització d’Aigües de Barcelona no ha estat 
una excepció i va tancar l’exercici situant-se en els 27,75 euros, la qual cosa va 
representar una revaloració del 54,2% l’any 2006. La trajectòria alcista registrada va 
permetre situar el màxim històric de la seva cotització en els 28,20 euros, i el preu 
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mitjà corresponent al 2006 va ser de 23,08 euros. La capitalització borsària s’ha 
situat, al tancament del 2006, en 4.160 milions d’euros.
El volum efectiu negociat l’any 2006 ha estat de 3.115 milions d’euros, enfront dels 
1.142 milions d’euros del 2005, la qual cosa suposa un increment del 172,8%. Així 
mateix, el nombre de títols negociats ha ascendit a 135,4 milions, la qual cosa supo-
sa un increment del 106,7% respecte als 65,5 milions del 2005. Com ja és habitual, 
els volums de contractació més importants es van registrar als mesos de gener i 
juny, que corresponen a les dates de pagament de dividends, i també en els últims 
mesos de l’any, pels ajustos de cartera dels fons.

gen 06

COTITZACIÓ I VOLUMS 2006

Volum (milions d’euros)

feb 06 mar 06 abr 06 mai 06 jun 06

Pagament dividend a cte. ‘05

Compra RTD

Llançament OPA Bristol Water

Compra K1

P
co

gen 06



01_3  EVOLUCIÓ BORSÀRIA

21_

La gran activitat
corporativa ha estat 
un dels factors
propulsors del
mercat borsari

Independentment que l’exercici 2006 hagi estat el més important de la història 
de la Borsa espanyola des del punt de vista de la contractació borsària, l’in-
crement destacable en les contractacions del valor d’Aigües de Barcelona en 
aquest exercici és una mostra clara del creixent interès que suscita la compa-
nyia, encara que també hi ha contribuït l’aparició de nous productes derivats, 
com ara els warrants sobre índexs específi cs del sector de l’aigua, que inclouen 
Agbar, sense oblidar-nos de tots aquells moviments que han tingut lloc durant 
l’any relacionats amb interessos especulatius que apostaven perquè succeís al-
gun moviment que afectés Agbar.

Cotització
tancament
(euros)

jul 06 ago 06 set 06 oct 06 nov 06 des 06

Pagament dividend 
complementari '05

Finalització OPA Bristol Water Anunci inclusió AGS 
en Ibex-35

Anunci pagament dividend a compte 2006

Venda d’EMTE
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AGBAR, UN VALOR AMB POTENCIAL
Com a resultat dels elevats volums de contractació per part del valor d’Aigües de 
Barcelona, el Comitè Assessor Tècnic de l’Ibex, en la reunió del dia 12 de desembre 
de 2006, va tornar a escollir-lo perquè formés part del selectiu espanyol Ibex-35 a 
partir del 2 de gener de 2007. Per al valor d’Aigües de Barcelona, l’any va començar 
amb pujades basades en el potencial futur de la cotització, la qual cosa refl ecteix 
l’encertada política de reorganització d’actius duta a terme pel Grup, i també per la 
col·locació en borsa del 49,9% de la fi lial xilena IAM, que va permetre incrementar 
la capacitat d’inversió del Grup Agbar.
En els mesos de primavera i estiu del 2006, i després de patir una lleugera correcció 
al març, la publicació de notícies com ara l’adquisició de l’empresa fi nlandesa d’ins-
pecció de vehicles K1, la certifi cadora holandesa RTD, i l’OPA amistosa per a l’ad-
quisició de la totalitat de les accions de Bristol Water Group, plc., van ser acollides 
positivament pel mercat, ja que es va entendre que podrien aportar al Grup gran-
dària i exposició internacional, així com estabilitat, ja que se centraven en països 
desenvolupats i en negocis principals. Un altre fet que va contribuir positivament 
a la revaloració de l’acció va ser l’increment en l’import pagat en concepte de divi-
dend 2005 respecte a exercicis anteriors, anunciat a la Junta General d’Accionistes 
celebrada el 20 de maig de 2006.
Al setembre, l’acció va tenir novament un important impuls a l’alça, que va perdu-
rar també a l’octubre, i va aconseguir cotitzacions rècord. Després de registrar al 
novembre una lleugera retallada, que va obeir a recollides de benefi cis puntuals, el 
mes de desembre va tancar l’exercici de manera brillant, amb noves revaloracions, 
sustentades en part per rumors sobre moviments corporatius que directament o 
indirectament afectarien l’estructura accionarial.
Les pujades registrades pel valor d’Aigües de Barcelona han superat totes les ex-
pectatives del mercat. El canvi d’estratègia adoptat pel Grup Agbar, sumat a l’ob-
tenció d’uns resultats notables i a les especulacions sobre una possible operació 
corporativa sobre Agbar, ha catapultat la seva cotització fi ns a nivells inesperats a 
l’arrencada de l’exercici 2007. Per això, entre la comunitat fi nancera i al llarg de tot 
el 2006, s’han viscut actualitzacions constants de “preus objectius”, que atorgaven 
cada vegada més potencial de revaloració.
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EVOLUCIÓ BORSÀRIA 2006

160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

95

(Índex base 100 = 30/12/05)
 AGBAR     IBEX-35    IBEX-MID CAP    Gral. Madrid

GEN FEBR MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES

El valor d’Aigües
de Barcelona torna
a formar part de  
l’Ibex-35 des de
principis del 2007
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Principals
magnituds_

En l’exercici 2005, els grups EMTE i ACSA constituïen el segment d’activitat Cons-
trucció i Instal·lacions. Amb la venda d’aquestes participacions l’any 2006, des-
apareix l’esmentat segment i, en aplicació del que estableix la IFRS 5 sobre activi-
tats interrompudes, s’ha procedit a presentar en discontinuació, tant el 2005 com 
el 2006, la seva contribució al compte de resultats. Per això, algunes de les dades 
de l’exercici 2005 que es presenten poden diferir de les contingudes en l’informe 
anual de l’exercici 2005.

2006 / 2005

COMPTE DE RESULTATS DES. 2006 NIIF DES. 2005 NIIF VAR. (%)

Ingressos d’explotació 3.121,8 2.748,8 13,6%
Cash fl ow d’explotació 579,9 480,6 20,7%
Resultat d’explotació 372,1 303,0 22,8%
Marge d’explotació 11,9% 11,0%
Resultat net 308,0 338,1 (8,9%)
Marge net 9,9% 12,3%
Resultat net atribuït a la 
societat dominant 167,3 252,1 (33,7%)

DADES CONSOLIDADES DEL GRUP AGBAR

Milions d’euros
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ENDEUTAMENT DES. 2006 NIIF DES. 2005 NIIF VAR. (%)

Patrimoni net total 2.648,1 2.569,1 3,1%
Endeutament net (**) 1.599,6 994,1 60,9%
Endeutament net /
Patrimoni net 60,4% 38,7%

Endeutament net / 
(Patrimoni net +
Endeutament net)

37,7% 28,7%

** L’endeutament net inclou els passius fi nancers (corrents i no corrents) i les provisions de l’Argentina, 
minorats per les inversions fi nanceres temporals, l’efectiu i mitjans equivalents,

i els derivats a llarg termini.

QUALIFICACIÓ CREDITÍCIA 2006 2005

Standard & Poor’s A A+
Moody’s A2 A1

INVERSIONS CONSOLIDADES 2006 2005

Immobilitzat immaterial 98,8 36,0

Immobilitzat material 209,5 193,8

Immobilitzat fi nancer 601,2 143,7

Total inversió consolidada 909,5 373,5

Milions d’euros

Milions d’euros
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DIVIDENDS 2006 2005 VAR. (%)

Proposta distribució
dividend 67,4 64,0 5,4%

Proposta distribució dividend 
per acció (euros) 0,455 0,435

Payout 40,3% 25,4%

INFORMACIÓ BORSÀRIA 2006 2005 VAR. (%)

Cotització al tancament (euros) 27,75 18,00 54,2%

BPA-benefi ci bàsic
per acció (euros) 1,12 1,71

PER (cotització tancament/
BPA) (euros) 24,78 10,53

ROE ATRIBUÏBLE 2006 2005

ROE atribuïble  10,4% 17,9%

PLANTILLA CONSOLIDADA 2006 2005 VAR. (%)

Plantilla consolidada 20.351 23.175 (12,2%)

DETALL PER SEGMENT DELS INGRESSOS I EL RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

INGRESSOS EXPLOTACIÓ RESULTAT EXPLOTACIÓ 

SEGMENT
2006 

NIIF *
2005 

NIIF *
VAR. % S/ 
DES. 2005  

2006 
NIIF *

 2005 
NIIF *

VAR % S/ 
DES. 2005

Aigua
i Sanejament (**) 1.427,1 1.217,6 17,2% 250,0 183,7 36,1%

Salut 1.088,0 987,4 10,2% 90,9 79,6 14,1%
Inspecció i 
Certifi cació 542,8 414,4 31,0% 42,4 36,4 16,8%

Altres 63,8 129,4 (50,7%) (11,3) 3,3 n/a
Grup Agbar 3.121,8 2.748,8 13,6% 372,1 303,0 22,8%

2006

SEGMENT INVERSIÓ
IMMATERIAL  

INVERSIÓ 
MATERIAL  

INVERSIÓ 
FINANCERA TOTAL 

Aigua i
Sanejament (*) 89,1 169,1 332,5 590,8

Salut 2,8 19,5 27,5 49,8

Inspecció i
Certifi cació 6,8 20,3 241,1 268,2

Altres 0,1 0,6 0,0 0,7

Grup Agbar 98,8 209,5 601,2 909,5

DETALL PER SEGMENT DE LES INVERSIONS DE L’EXERCICI

* Milions d’euros
** Inclou holding corporatiu

 Milions d’euros
* Inclou holding corporatiu

(Resultat net atribuït s. dominant / patrimoni mitjà s. dominant)
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CONTRIBUCIÓ PER SEGMENT A INGRESSOS I RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 

Ingressos d’explotació 2006 NIIF Resultat d’explotació 2006 NIIF

A Aigua i Sanejament (inclou holding corporatiu)
B Salut

C Inspecció i Certifi cació 
D Altres

A 45,7%

C 17,4% B 34,9%

D 2,0%

D -3,0%

B 24,4%

A 67,2%

C 11,4%

PRESÈNCIA INTERNACIONAL 

Alemanya 
Andorra 

Argentina 
Austràlia 
Bèlgica 

Brasil 
Canadà 

Colòmbia 
Corea del Sud 

Costa Rica 
Cuba 

Dinamarca 

Equador 
Eslovàquia 

Espanya 
Estats Units 

Finlàndia 
França 

Guatemala 
Holanda 

Índia 
Itàlia 
Japó 

Luxemburg 

Malàisia 
Mèxic 

Nicaragua 
Nigèria 

Panamà 
Portugal 

Regne Unit 
República Txeca 

Singapur 
Xile 

Xina 
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Sostenibilitat
i compromís 
amb els grups 
d’interès_

La sostenibilitat representa i implica, per al Grup Agbar, l’adopció d’una visió 
integral dels negocis. El creixement econòmic s’ha de conjugar amb el respecte 
i la protecció del medi ambient, i amb una actitud social responsable. Aques-
ta concepció, cada vegada més compartida pel món econòmic i recollida per 
diversos codis de bon govern empresarial, ha d’inspirar el comportament d’un 
Grup com el nostre, la raó de ser del qual és proporcionar serveis de gran valor 
social afegit.
L’Informe de Sostenibilitat que presentem és el refl ex d’aquesta convicció i és el 
resultat de l’actualització dels patrons de conducta en matèria de sostenibilitat 
que vam emprendre fa vuit anys, quan publicàrem el primer Informe d’Activitat 
Mediambiental. D’acord amb les normes de rigor i transparència que han de 
presidir la informació relativa a actuacions i compromisos, l’informe 2006 pro-
porciona una informació més detallada de les tres unitats de negoci: Aigua i 
Sanejament, Salut, i Inspecció i Certifi cació. L’informe s’ha realitzat d’acord amb 
els criteris de la versió 2006 de la guia de Global Reporting Initiative, i constitueix 
una presentació equilibrada i raonable de l’activitat econòmica, mediambiental 
i social de la nostra organització. Cal afegir que, per primera vegada, s’han sot-
mès els seus continguts a una verifi cació externa.
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IA 28-31_1.5.indd   Sec1:28IA 28-31_1.5.indd   Sec1:28 13/6/07   11:33:4613/6/07   11:33:46



01_5  SOSTENIBILITAT I  COMPROMÍS

29_

La sostenibilitat és 
l’equilibri entre el 
creixement, el medi 
ambient i l’actitud 
social responsable 

_ 1 Visió, missió i valors

El Grup Agbar va treballar, durant l’any 2006, en l’actualització de la seva missió, 
visió i valors, emfatitzant el paper que els diferents grups d’interès tenen per a les 
diferents empreses que conformen l’organització.

VISIÓ
Ser el grup empresarial de referència en les nostres àrees d’activitat.

MISSIÓ
Gestió de serveis que contribueixen a la qualitat de vida de les persones i generen 
valor per als grups d’interès.

VALORS
_ Excel·lència en la prestació de serveis.
_ Innovació orientada a la millora de productes, processos i serveis.
_ Promoció del diàleg i el compromís amb els grups d’interès.
_ Desenvolupament de negoci sostenible, basat en criteris de responsabilitat 
econòmica, social i mediambiental.

_ 2 Grups d’interès

Coherentment amb la redefi nició dels seus valors, el Grup Agbar ha volgut or-
ganitzar els seus objectius dins les estratègies específi ques de cada sector 
d’activitat, responent a les demandes de cadascun dels grups d’interès. Així, 
s’han defi nit compromisos específi cs per a cada grup que, posteriorment, i en 
alguns casos, s’han pogut especifi car amb més detall per cada àmbit d’activitat. 
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Evidentment, no tots els grups d’interès del Grup Agbar tenen la mateixa pre-
ponderància per als diferents sectors, i això es veu refl ectit en les actuacions que 
es duen a terme en interacció amb cadascun d’aquests grups d’interès i que es 
recullen degudament en cada apartat.
Els grups d’interès prioritaris definits pel Grup Agbar són:
_ els accionistes i inversors;
_ els clients;
_ els empleats;
_ les administracions públiques;
_ la societat: medi ambient i comunitat local (es presenten les relacions del Grup 
Agbar amb la societat, especialment l’impacte de les seves operacions en el medi 
ambient i les accions de suport a la comunitat local);
_ els proveïdors;
_ les associacions professionals i altres organismes (nou grup d’interès de-
fi nit el 2006).

_ 3 Compromisos amb els grups d’interès

ACCIONISTES I INVERSORS
_ Crear valor afegit per als inversors amb actuacions sostenibles i responsables.
_ Facilitar la comunicació amb els accionistes per mitjà dels canals adequats, de 
manera transparent i impulsant la bidireccionalitat.
_ Prendre en consideració les inquietuds i necessitats de fons socialment responsa-
bles, més enllà de les purament econòmiques.

CLIENTS
_ Millorar la qualitat dels serveis i productes que oferim i acostar-nos a les necessi-
tats específi ques de cadascun dels segments.
_ Innovar en l’oferta, oferint un plus de comoditat i fi abilitat.
_ Establir una comunicació efectiva, millorant els canals de comunicació. Fomentar 
els canals no presencials, que permetin una disponibilitat més gran.

EMPLEATS
_ Establir plans de formació i seguiment del desenvolupament que ofereixin possibi-
litats de promoció i millora, tant en l’àmbit personal com professional.
_ Propiciar i millorar els canals de comunicació i les eines de diàleg, que ajudin a la 
participació en la consecució dels objectius comuns.
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El Grup Agbar
impulsa l’aplicació 
de sistemes
de gestió
mediambiental

_ Integrar de manera efectiva la seguretat i salut laboral en les activitats, fomentant 
per a això la formació i la participació en aquest àmbit.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
_ Oferir un servei amb una qualitat excel·lent, en el marc de la sostenibilitat.
_ Mantenir una política de transparència en les relacions, mitjançant un diàleg fl uid 
que cerqui les millors alternatives per a l’usuari dels serveis.
_ Actuar proactivament respecte a l’evolució normativa de cada sector, antici-
pant-se a requeriments futurs, per oferir garantia i seguretat en el subministra-
ment de serveis i productes.

SOCIETAT: EL MEDI AMBIENT
_ Aplicar el codi mediambiental corporatiu, que inclou la implantació de sistemes 
de gestió mediambiental i la promoció de bones pràctiques, tant internament com 
entre els proveïdors del Grup.

SOCIETAT: LA COMUNITAT LOCAL
_ Implicar-se en la millora de la qualitat de vida de la comunitat local en la qual 
s’opera, mitjançant accions de comunicació i sensibilització, i oferint l’experiència 
que el Grup posseeix en cada sector d’activitat.

PROVEÏDORS
_ Establir relacions basades en els principis d’integritat i honestedat.
_ Promoure la transparència en les relacions i els criteris objectius de selecció.
_ Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.

ASSOCIACIONS PROFESSIONALS I ALTRES ORGANISMES
_ Fomentar l’assumpció de les millors pràctiques en les activitats del Grup, contri-
buint a la creació d’un escenari fi able per als grups d’interès.
_ Aportar el coneixement humà i tècnic per a la resolució de problemes compar-
tits en els diferents sectors d’activitat i en els àmbits econòmic, mediambiental 
i social.
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Fundació Agbar_

La Fundació Agbar, constituïda l’any 1998, va concloure el 2006 un procés de 
reestructuració integradora de les funcions de R+D+I, de gestió del coneixement, 
de desenvolupament sostenible, de patrocini i mecenatge, i de promoció del Mu-
seu Agbar de les Aigües. L’organització actual de la Fundació s’ha estructurat des 
de principis del 2007 en tres àrees (actes i publicacions, patrocini i mecenatge, i 
Museu Agbar dels Aigües). Així mateix, s’ha segregat l’activitat de R+D+I cap a un 
nou centre tecnològic, s’ha integrat tota la responsabilitat social a nivell corporatiu 
i s’han incorporat noves activitats de conscienciació i difusió dels valors en què 
s’inspira el Grup Agbar. Els esdeveniments més destacables del 2006 s’han cen-
trat en l’impuls de la R+D+I, amb la constitució del Centre Tecnològic de l’Aigua 
(Cetaqua) i l’entrada en l’aliança tecnològica internacional R+i Alliance, així com 
en altres fets remarcables: l’obtenció del quart Informe Anual de Sostenibilitat del 
Grup, la renovació i ampliació del portal BITA, l’exposició temporal Torres i Temps, 
i l’ampliació de les activitats del Museu Agbar de les Aigües.

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

INNOVACIÓ 36%

GESTIÓ DEL 
CONEIXEMENT 6%SOSTENIBILITAT 19%

ESTRUCTURA 
GENERAL 22%

MUSEU AGBAR 
DE LES AIGÜES 17%

Total subvecions Agbar:

8.649.000 euros

Total pressupost:

9.597.000 euros
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_ 1 Innovació

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; identifi cació, caracterització i 
divulgació de la R+D+I del Grup; suport a la gestió de projectes: subvencions, pa-
tents, fi scalitat, recerca de socis, etc.; gestió de les eines de promoció (projectes, 
becaris, activitats, etc.), i divulgació i difusió dels resultats.
_ Foment de la relació amb l’entorn tecnològic: creació i participació en xarxes 
tecnològiques i organismes estratègics; foment de relacions amb universitats i orga-
nismes involucrats en la R+D+I, i vigilància tecnològica.

La Fundació Agbar 
ha fi nalizat l’any 
2006 un procés de 
reestructuració
de les seves funcions

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS ANUALS *

* Milers d’euros
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ACCIONS RELLEVANTS EL 2006
L’àrea d’Innovació concentra aproximadament el 37% del pressupost de la Fun-
dació (3,552 milions d’euros), equivalent al 36% de la subvenció efectiva, que es 
destina a sis accions principals:

Durant el 2006, s’han subvencionat 16 projectes de R+D+I i s’han atorgat un total 
de 22 beques noves per a la realització de projectes de R+D+I d’empreses del 
Grup Agbar. A fi  d’unir esforços i compartir objectius comuns en R+D+I de l’àm-
bit de l’aigua, a principis del 2006 la Fundació Agbar es va integrar en l’empresa 
R+i Alliance. Aquesta iniciativa conjunta de les empreses d’aigua del Grup Suez 
a França, el Regne Unit i els Estats Units ha permès al Grup Agbar de participar 
en l’execució de 17 projectes, amb un pressupost total el 2006 de 2,2 milions 
d’euros. Com en anys anteriors, s’ha divulgat la innovació tecnològica mitjançant 
l’organització de les VI Jornades d’Innovació, que es van celebrar del 8 al 12 de 
maig a les diferents seus del Grup, a fi  de promoure la R+D+I del Grup i fomentar 
les relacions amb l’entorn tecnològic.
En el marc del programa Ingenio 2010, i dins de la segona convocatòria de projectes 
CENIT, es va coordinar la presentació d’una proposta titulada Desenvolupaments tec-
nològics cap al cicle urbà de l’aigua autosostenible (Sostaqua). El projecte està liderat 
per Aigües de Barcelona i compta amb la participació d’Emuasa, Clabsa, Canaragua 
i Labaqua, juntament amb 11 empreses més externes, i també amb la col·laboració 
de 12 universitats. La iniciativa preveu un pressupost de 25 milions d’euros en quatre 
anys. La resolució del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial), del 
Ministeri d’Indústria, de març del 2007, va ser favorable a aquest projecte, amb una 
subvenció del 49,23% del pressupost. Així mateix, s’ha editat, en col·laboració amb 

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESTINADA A R+D+I *

* En milions d’euros

R+I ALLIANCE  1,80

SUBVENCIONS PROJECTES 
R+D+I DEL GRUP AGBAR 0,80SUPORT INICIATIVES R+D+I 

DEL GRUP AGBAR 0,10

BEQUES PROJECTES R+D+I 
DEL GRUP AGBAR 0,23

PROJECTES DE LA 
FUNDACIÓ AGBAR 0,45

CONTRACTES DE GESTIÓ AMB 
EMPRESES DEL GRUP AGBAR 0,17
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les empreses del Grup, un informe d’activitats de R+D+I 2005 del Grup Agbar, que és 
una síntesi de les actuacions en R+D+I en format digital que descriu els projectes més 
signifi catius realitzats en els diferents sectors del Grup Agbar.

_ 2 Gestió del coneixement

FUNCIONS 
_ Desenvolupament del portal BITA, sistema d’informació i alertes.
_ Tallers de formació: difusió dels serveis de BITA.
_ Projecte de gestió del coneixement per a empreses del Grup.

ACCIONS RELLEVANTS EL 2006
_ Desenvolupament del Portal BITA, sistema d’informació i alertes. BITA ha 
continuat perfeccionant els serveis que formen el portal (revistes, normativa i dis-
posicions legals, patents i concursos públics). També ha creat nous serveis, com el 
banc d’imatges. Aquest servei pretén aglutinar tot el patrimoni fotogràfi c del Grup 
Agbar. El fons d’imatges històric d’Agbar, digitalitzat en part l’any 2005, s’ha com-
pletat durant el 2006 amb 9.000 imatges més.
_ Difusió: tallers de formació sobre els serveis d’informació i alertes que ofereix 
el Portal BITA en grups reduïts.
_ Projectes personalitzats de gestió del coneixement: generació de projectes 
personalitzats de gestió del coneixement segons les necessitats pròpies de cada 
sector d’activitat:

_ Agbar Aigua
_ Difusió de l’Observatorio Técnico de Aguas Andinas (disseny del but-
lletí personalitzat i enviament dels butlletins als usuaris).
_ Argos: incorporació del buscador de BITA en Argos.
_ Butlletí de vigilància tecnològica de la direcció de Xarxes d’Agbar (dis-
seny d’especifi cacions tècniques i millora de les anteriors).

_ Salut
_ Ampliació, en els àmbits municipal i autonòmic, del Servei de Normati-
va Tècnica i Disposicions Legals en la temàtica de salut.
_ Anàlisi de la fi txa interna dels projectes d’Adeslas (estudi per al desen-
volupament d’un projecte personalitzat).

_ Inspecció i Certifi cació
_ Difusió de concursos públics de combustibles gasosos d’Applus+.
_ Control tèxtil, projecte de gestió i difusió d’informes d’inspeccions 
tèxtils.

La Fundació Agbar 
ha subvencionat 16 
projectes de R+D+I 
i ha atorgat 22 
noves beques 
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_ Instal·lacions i Construcció
_ Personalització del servei de concursos públics per a EMTE.

DOCUMENTS I CONSULTES DEL PORTAL BITA EL 2006
Durant l’any 2006 s’han acumulat un total de 501.580 documents i s’han realit-
zat un total de 149.449 consultes als diferents serveis que ofereix actualment el 
Portal BITA.

2006

TOTAL CONSULTES 149.449 

Mitjana de consultes per dia 696 

Nombre d’usuaris 8.541

Total de recerques 7.814 

Total de documents 501.580

 

CONSULTES PER SERVEIS  

Articles 47.581 

Normativa tècnica 6.307 

Llibres 4.696 

Seminaris 2.397 

Imatges 51.129 

CONSULTES PER SECTORS D’ACTIVITAT

Aigua 75.724 

Salut 9.242 

Inspecció i Certificació 37.363 

Instal·lacions i Construcció 14.682 

Altres 12.438 

ESTADÍSTIQUES 2006 DEL PORTAL BITA
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_ 4 Sostenibilitat

FUNCIONS 
_ Promoció interna del desenvolupament sostenible

_ 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.
_ Divulgació de coneixements mediambientals i difusió d’actuacions del 
Grup en l’àmbit de la sostenibilitat.             

_ Coordinació del fi nançament a projectes socioculturals, formatius, de recer-
ca i de difusió

_ Planifi cació del fi nançament.
_ Participació activa i visibilitat.
_ Seguiment i control dels projectes i les accions realitzades.

ACCIONS RELLEVANTS EL 2006
La Fundació Agbar ha col·laborat, com en anys anteriors, en aquelles iniciatives 
que tenen un alt compromís amb la sostenibilitat, especialment pel que fa al 
vector mediambiental i, més concretament, al cicle integral de l’aigua. D’aquesta 
manera, s’ha fomentat la vinculació amb universitats i altres institucions que pro-
mouen la formació de les persones en els valors de la sostenibilitat mitjançant 
cursos, càtedres, seminaris i qualsevol altra eina de formació. Així mateix, s’ha 
col·laborat amb associacions i entitats de prestigi. Durant l’any 2006 les iniciati-
ves més rellevants han estat:
_ Informe de Sostenibilitat del Grup Agbar: Edició de l’informe de l’any 
2005 seguint les directrius proposades per la guia Global Reporting Initiative 
(GRI). Durant l’any 2006, en col·laboració amb els sectors d’activitat i les 
àrees del Grup, es va començar l’adaptació de l’informe a la nova versió de la 
guia, que va ser presentada a Amsterdam a l’octubre del 2006, i serà la que 
el Grup seguirà per a la publicació del seu pròxim informe.
_ L’aigua a les ciutats del segle XXI: Jornada celebrada el 12 de juny a l’auditori 
de la Torre Agbar i organitzada pel Centre Unesco de Catalunya i la Fundació Ag-
bar, amb el suport del Programa Mundial d’Avaluació de Recursos Hídrics de les 
Nacions Unides (PMARH). Durant aquest acte, que va comptar amb l’assistència 
d’unes 150 persones, es va dur a terme la presentació ofi cial de la versió catalana 
del resum executiu del segon Informe de les Nacions Unides sobre el desenvolu-
pament dels recursos hídrics.
_ Seminari Empresa i Territori: Celebrat l’1 de desembre a l’auditori de la Fundació 
Agbar i organitzat per la Xarxa de Custòdia del Territori i el Projecte Rius. L’acte va 

La Fundació Agbar 
ha col·laborat amb 
iniciatives que tenen 
un alt compromís 
amb la sostenibilitat
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comptar amb uns 70 participants, entre els quals es trobaven representants d’em-
preses, administracions i la societat civil.
_ Càtedra Agbar d’Empresa i Desenvolupament Sostenible: Es va constituir l’any 
2000 com un espai per a la refl exió i l’anàlisi d’idees emergents i innovadores sobre 
el paper de l’empresa en relació amb el medi ambient i la societat, i per a l’estímul de 
plantejaments operatius en aquest àmbit. El 2006 es va donar inici a una nova etapa, 
en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb l’objectiu 
de respondre als reptes oberts en la consecució dels compromisos corporatius del 
Grup Agbar en el marc de la sostenibilitat, i en relació amb els canvis que es produ-
eixen en l’àmbit de l’aigua i les polítiques públiques respecte d’això. 

IMPLICACIÓ AMB 
LA COMUNITAT 36%

ACCIONS 
FORMATIVES 22%

RECERCA I DIFUSIÓ 42%

INVERSIÓ EN ACCIÓ SOCIAL PER TIPUS DE COL·LABORACIÓ

Total pressupost 2006:
1.333.000 euros

_ 5 Museu Agbar de les Aigües

FUNCIONS
_ Preservació del patrimoni industrial: Ubicada en un edifi ci del modernisme in-
dustrial, la maquinària original d’una instal·lació hidràulica de vapor està perfecta-
ment conservada in situ.
_ Activitat expositiva: 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: Es duen a terme activitats escolars, tallers experimentals i 
accions divulgatives per a tots els públics.
_ Activitats socioculturals: Música, teatre, contacontes, cinema a l’aire lliure, set-
manes temàtiques, activitats familiars, etc.
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ACCIONS RELLEVANTS EL 2006
Al llarg del 2006 el Museu Agbar de les Aigües va rebre un total de 35.525 visi-
tes. D’aquestes, 15.915 persones van visitar l’exposició permanent, 4.428 van 
visitar les exposicions temporals i 15.182 van participar en les diferents activitats 
organitzades pel museu.
_ L’activitat expositiva Torres i temps. Tres històries de Barcelona. 1905, 2005, 
2105, oberta entre octubre del 2005 i març del 2006, va constituir una mirada a 
la ciutat des de la perspectiva d’alguns dels seus edifi cis més emblemàtics, les 
torres. Aquesta exposició, de producció pròpia, es va realitzar al Dipòsit Circular 
i va comptar amb 2.304 visites l’any 2006.
_ L’activitat educativa s’ha incrementat fi ns a un 48%, passant de les 8.830 visi-
tes d’escolars del 2005 a les 14.028 registrades durant el 2006. Així mateix, el total 
de les visites d’estudiants ha doblat les xifres del 2005. És important assenyalar 
l’ingrés de la Fundació Agbar en el Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, fet que ha suposat un reconeixement de la 
feina educativa del museu; així com la recepció del premi Bonaplata 2006, en la 
categoria de Difusió, que atorga el Col·legi d’Enginyers de Catalunya.
_ L’activitat familiar s’ha centrat durant el 2006 en l’inici dels programes es-
pecífi cs Hacdoshoh!!! i A tot vapor!, amb la voluntat d’atendre la diversitat de 
públics del museu.

_ Hacdoshoh!!! Al jardí del museu, a l’espai denominat El Bosc de les 
Aigües, pares i fi lls participen en aquesta activitat, que consta d’una sèrie 
d’experiments i jocs per conèixer les propietats de l’aigua. 
_ A tot vapor! Té com a objectiu explicar el vapor mitjançant una visita 
dinamitzada per l’exposició permanent. El recorregut s’inicia amb un pas-
seig sobre un petit tren de vapor a la zona enjardinada del museu. 

_ L’activitat cultural durant el 2006 s’ha ampliat amb una completa programació 
musical (joves músics i temàtica vinculada a l’aigua), cinematogràfi ca (fi lms gua-
nyadors del Festival del Riu i temporada estival), i d’altres espectacles (Festival de 
Pallassos de Cornellà, Pell d’Aigua, de l’artista Pep Bou, etc.).

El Museu Agbar 
de les Aigües 
va rebre un total 
de 35.525 visites 
durant l’any 2006
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CETaqua,
Centre Tecnològic 
de l’Aigua_

El 23 de novembre passat es va formalitzar la creació de CETaqua (Centre 
Tecnològic de l’Aigua), gràcies a l’acord entre la Societat General d’Aigües de 
Barcelona (80%), la Universitat Politècnica de Catalunya (10%) i el Consell Supe-
rior d’Investigacions Científi ques (10%). Cetaqua és una aposta del Grup Agbar 
per situar-se al capdavant de la tecnologia i de la gestió avançada del servei 
integral d’abastament i sanejament d’aigua. CETaqua es confi gura com un or-
ganisme integrador i gestor de la innovació, el desenvolupament tecnològic i la 
recerca en l’ampli camp de l’aigua, amb un èmfasi especial en el cicle urbà, i 
amb vocació nacional i internacional. La seva missió és, per tant, la promoció, 
l’execució i la difusió de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innova-
ció (R+D+I) en la gestió integral de l’aigua, com a recurs natural bàsic i element 
ambiental.

OBJECTIUS
Els objectius del Centre Tecnològic de l’Aigua són realitzar activitats d’inves-
tigació aplicada i de desenvolupament tecnològic, executar i aplicar projectes 
d’innovació, divulgar científi cament els resultats obtinguts en les investigacions, 
implementar assistències tècniques especials, col·laborar en programes de doc-
torat i gestionar el coneixement tecnològic.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Els àmbits d’actuació (línies o àrees temàtiques) prioritaris del Centre Tecnològic 
de l’Aigua són els recursos hídrics alternatius (dessalinització i reutilització d’ai-
gües); les crisis (inundacions, sequeres) i altres esdeveniments (aigües pluvials 
urbanes); els riscos sanitaris i ambientals relacionats amb l’aigua (contaminants 
emergents i patògens); els tractaments en potabilització i depuració; els fangs i 
el control d’olors,  i la gestió eficient de les xarxes i dels costos d’operació.

01_7
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DESTINATARIS
Els destinataris principals de l’activitat de Cetaqua són empreses i institucions pú-
bliques i privades, de l’àmbit nacional i internacional, l’activitat de les quals està 
relacionada directament o indirectament amb el cicle integral de l’aigua. Per dur 
a terme els seus objectius, CETaqua es dotarà d’una xarxa extensa i progressiva 
d’experts en cadascuna de les àrees temàtiques relacionades amb la gestió integral 
de l’aigua. La xarxa s’anirà formalitzant mitjançant convenis marc i/o contractes 
específi cs, i fi ns i tot mitjançant incorporacions estables.

BENEFICIS
Els benefi cis esperats són l’accés a un know-how especialitzat; l’increment del nivell 
tecnològic (que permeti la creació de noves iniciatives); la transferència de coneixe-
ments a les empreses; la millora de la gestió d’actius i operacional; la millora de la 
percepció social; l’accés a nous contractes i/o la renovació dels actuals, i el desen-
volupament de noves activitats complementàries als negocis actuals.

PROJECTE SOSTAQUA
L’activitat del centre es va iniciar a principis del 2007. Un dels primers projectes 
que gestiona Cetaqua és Sostaqua, una iniciativa que compta amb la participació 
de quatre empreses del Grup Agbar (Clabsa, Emuasa, Labaqua i Canaragua), cinc 
grans empreses (Degrémont, Dow, Cementos Molins, Solvay i Sener), i set petites 
i mitjanes empreses (Cric, Remosa, Sineria, Enviros, Auma i STC). El seu pressu-
post és de 25 milions d’euros i el termini de realització previst és de quatre anys. 
El projecte preveu subcontractacions per un total de gairebé nou milions d’euros, 
i s’articula en 44 línies de treball independents de desenvolupament preindustrial 
i no aplicatiu, que cobreixen els diferents àmbits de l’aigua, els residus de l’aigua, 
l’energia i el control sanitari i ambiental.

CETaqua és un
organisme integrador 
i gestor de la
innovació
tecnològica
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Aigua
i Sanejament _

El Grup Agbar, un dels líders mundials en el sector de l’aigua, és el primer operador 
privat de la gestió de l’aigua urbana a Espanya, i compta a més amb una important 
presència internacional. Tenint com a prioritat la protecció mediambiental i la millo-
ra en la qualitat i el servei, Agbar Aigua realitza activitats de captació, tractament, 
transport i distribució d’aigua, així com la recollida i el transport de residus líquids, la 
depuració d’aigües residuals i la seva reutilització. El grup també desenvolupa pro-
jectes de consultoria mediambiental, enginyeria hidràulica i sanejament, distribució 
de l’aigua, plantes de potabilització i instal·lacions de dessalinització. Gràcies al seu 
compromís i a l’afany de superació, Agbar Aigua contribueix a millorar la qualitat de 
vida de més de 22 milions de persones.

_ 1 Activitat nacional

El Grup Agbar ha mantingut el seu lideratge en el mercat de la gestió integral de 
l’aigua a Espanya al llarg de l’any 2006, concentrant els seus esforços a oferir la 
màxima qualitat, mitjançant una política de respecte i optimització dels recursos.

RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’ALACANT
El Grup Agbar ha renovat la concessió del servei d’aigua i clavegueram d’Aguas 
Municipalizadas de Alicante (AMAEM). El contracte, que finalitzava l’any 2016, 
ha estat prorrogat fins a l’any 2036. Aquesta renovació respon a l’aprovació 
dels plans directors de les obres d’abastament d’aigua potable, clavegueram 
i reutilització d’aigües depurades que AMAEM va elaborar fa tres anys. L’em-
presa, que serveix uns 725.000 habitants de l’àrea metropolitana de la capital 
alacantina, finança i executa projectes valorats en 54,8 milions d’euros. El seu 
àmbit engloba els municipis d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan, 
Petrer, Monfort i el Campello. 

02_1
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El Grup Agbar
contribueix a millorar 
la qualitat de vida
de 22 milions  
de persones
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AUGMENT DE LA PRESÈNCIA A MÚRCIA
Aquagest Levante, S.A. va adquirir al maig el 49% de l’empresa mixta Sermu-
beniel, S.A. mitjançant el desemborsament de 632.000 euros. El 51% restant de 
les accions pertany a l’Ajuntament de Beniel. Sermubeniel té la concessió ad-
ministrativa dels serveis d’aigua, clavegueram, recollida d’escombraries, neteja 
viària, neteja dels edifi cis municipals i manteniment d’espais verds de l’esmen-
tat municipi murcià. La reordenació dels negocis del Grup Agbar va comportar, 
d’altra banda, la divisió de la Direcció Territorial de Llevant en dues zones: la 
Comunitat Valenciana (Aquagest Levante, S.A.) i la Regió de Múrcia (Aquagest 
Región de Murcia, S.A.). El Grup està present a Múrcia des de 1975 i abasta el 
70% de la població.

ESPANYA

ABASTAMENT

Municipis servits 1.131

Població total servida (habitants) 12.347.431  

Nombre total de clients  5.741.611

Volum entregat a la xarxa (m3/any) 1.273.562.950 

Nombre d’estacions de tractament d’aigua potable
(ETAP) en explotació 

211

Capacitat total de tractament (m3/dia) 2.430.775 

Longitud total xarxa de distribució (km) 54.504 

SANEJAMENT

Clavegueram

Municipis servits clavegueram  355

Població total servida clavegueram (hab.) 6.214.227 

Longitud xarxa de clavegueram i col·lectors (milers km) 17.811 

Depuració

Municipis servits depuració 478

Contractes vinculats a activitats de depuració 556

Càrrega contaminant equivalent (habitants) 11.049.432 

Capacitat total de depuració (m3/dia) 1.845.495 

DADES SIGNIFICATIVES: NACIONAL 
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El Grup Agbar
ha augmentat
en 24 nous contractes  
els relacionats amb 
l’activitat de l’aigua

POTENCIACIÓ DEL LIDERATGE A ANDALUSIA
Aquagest Sur, S.A. gestiona, des del juliol del 2006, els serveis d’abastament d’Algar-
robo (Màlaga) i La Carlota (Còrdova), mitjançant la compra del 100% de la Sociedad 
Andaluza de Abastecimientos, S.L. a la Compañía Meridional de Aguas, S.A. per 3,24 
milions d’euros. Posteriorment, la societat es va fusionar amb Aquagest Sur, S.A. 
Aquestes mesures s’emmarquen en l’acord entre Unicaja, Caja Granada i el Grup 
Agbar per potenciar el lideratge d’Aquagest Sur, S.A. a Andalusia.

NOVES INVERSIONS A CATALUNYA I BALEARS
_ Agbar va ampliar, al març del 2006, la seva participació en l’empresa Aguas del Término 
de Calvià, S.A. (Aterca), amb l’adquisició d’un 10,96% addicional del seu capital. Aterca 
abasta uns 8.000 habitants i és titular de la concessió de subministrament d’aigua potable 
a Santa Ponsa, Costa de la Calma, Rotes Velles i la Urbanització el Toro, a Calvià (Balears), 
per un període de 50 anys, amb fi nalització el 2028. 
_ L’Ajuntament de Cambrils (Tarragona) va adjudicar al març a l’empresa mixta Se-
comsa Aigües, S.L., participada per Sorea en un 49%, la concessió administrativa 
del cicle integral de l’aigua del municipi per 25 anys. D’altra banda, el 14 de març 
es va constituir l’AIE Sorea-Searsa-Aqualia (Grup FCC), amb una participació del 
37,5%, 50% i 12,5%, respectivament. L’AIE és el soci privat operador de l’empresa 
mixta constituïda amb el Consorci de la Costa Brava per a la gestió de les depura-
dores de la regió.
_ En l’últim trimestre del 2006, Sorea va adquirir el Grup Aigües de Cabrera per un 
import total de 30,7 milions d’euros. Entre les empreses que componen l’esmentat 
grup, destaca la participació d’un 64,8% en Aigua de Rigat, S.A., empresa que sub-
ministra aigua a les poblacions d’Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, la Pobla de 
Claramunt, la Torre de Claramunt i Copons (Barcelona).
_ Agbar Aigua va obtenir al juliol la certifi cació conjunta del seu sistema de gestió 
per a la unitat de negoci Catalunya i Balears, d’acord amb la norma ISO 9001:2000. 
El certifi cat inclou tots els municipis i les instal·lacions que es gestionen i que apli-
quen aquest model innovador. Amb aquest pas, la unitat ha elevat el seu àmbit de 
certifi cació als 351 municipis i instal·lacions que gestiona, 191 més dels que tenia 
certifi cats, amb una població total de 4.391.061 habitants.

ACTIVITAT COMERCIAL
El Grup Agbar s’ha adjudicat la gestió de 24 nous contractes relacionats amb 
l’activitat d’aigua potable, amb servei a uns 159.000 habitants. També s’han 
renovat 24 contractes amb una població equivalent a 688.000 habitants. Des-
taca, a més, l’adjudicació al mes de juny del contracte de lectura i manteni-
ment del parc de comptadors de Saragossa per un període de dos anys, i dos 
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anys més de pròrroga. El servei de Saragossa (647.000 habitants i 310.526 
abonats) es presta des de 1970. De la resta de contractes que s’han renovat 
durant el 2006, cal destacar el d’Alacant. La ràtio de renovació de contractes 
del 2006 ha estat del 99%. D’altra banda, en l’activitat de clavegueram, el 
Grup s’ha adjudicat 24 concursos, entre nous contractes i renovacions, amb 
servei a 307.290 habitants. Destaquen Reus (94.407 habitants) i Plasència 
(39.596 habitants). Pel que fa a l’activitat de depuració, el Grup s’ha adjudicat 
20 contractes de gestió d’estacions depuradores d’aigües residuals, que su-
posen la gestió d’una càrrega contaminant equivalent a 673.410 habitants. En 
aquest sentit, destaquen les adjudicacions de Girona (207.142 habitants), Elda 
(106.657 habitants) i Granollers (57.796 habitants).

_ 2 Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.

RECURSOS I TRACTAMENT
Els recursos d’aigua del sistema Ter-Llobregat van registrar, al llarg del primer se-
mestre, una lleugera recuperació de cabal, que va servir per reestablir els volums 
de reserves dels embassaments. En el segon semestre de l’any, es va registrar 
una reducció dels volums embassats. D’aquesta manera, l’exercici corresponent 
al 2006 va fi nalitzar amb un volum de reserves de 323,1 hm3, que representa el 
53% de la capacitat màxima del sistema.

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS
_ Aposta per l’activitat dessalinitzadora. Una de les actuacions més signifi cati-
ves de l’any ha estat la construcció de la planta dessalinitzadora de Barcelona, una 
actuació que incrementa la disponibilitat de cabals i s’emmarca en un entorn geo-
gràfi c defi citari de recursos. D’altra banda, l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat 
va adjudicar el concurs de la construcció i posterior gestió de la dessalinitzadora de 
l’àrea de Barcelona a la UTE constituïda per Agbar, Dragados, Drace i Degrémont. El 
pressupost s’eleva a 150 milions d’euros i la planta tindrà una capacitat de producció 
de 60 hm3/any. El projecte, fi nançat en un 75% per fons de la Unió Europea, preveu la 
construcció de la instal·lació i la seva gestió fi ns al 2010.
_ Altres actuacions. El 2006 s’han concretat els treballs d’execució de la tercera 
fase de la planta d’osmosi inversa de l’aqüífer del Besòs, que s’afegirà a les dues 
fases ja operatives en l’actualitat. Una altra actuació important ha estat fer complir 
les exigències sanitàries del Reial Decret 140/2003. En aquest sentit, s’ha realitzat el 
projecte d’adaptació del procés de tractament de la planta de Sant Joan Despí, amb 
l’aplicació de tecnologies de fi ltració per membranes. 

IA 44-53_2.1.indd   Sec1:48IA 44-53_2.1.indd   Sec1:48 13/6/07   12:03:2513/6/07   12:03:25



02_1  A IGUA I  SANEJAMENT 

49_

Aigües de Barcelona 
ha tancat l’any amb  
1.368.911 
clients, un 1,1%
més que el 2005

Sant Andreu de la Barca

Castellbisbal

Pallejà El Papiol
Sant Cugat

del Vallès

Molins
de ReiSant Vicenç

dels Horts

Sant Coloma de Cervelló

Torrelles de Llobregat

Begues

Sant Climent
de Llobregat

Castelldefels

Gavà

Viladecans

El Prat de 
Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Cornellà de Llobregat

L’Hospitalet
de Llobregat

Barcelona

Sant Feliu de Llobregat

Sant Just Desvern
Sant Joan Despí Esplugues

de Llobregat

Santa Coloma
de Gramenet

Cerdanyola
del Vallès

Sant Adrià
del Besòs

Badalona
Montgat

Tiana

Montcada
i Reixac

Ripollet

Badia
Barberà
del Vallès

CLIENTS

1.368.911

POBLACIÓ

2.828.235

ÀREA DE SUBMINISTRAMENT

426 km2

XARXA D’AIGUA POTABLE

4.470 km

PRODUCCIÓ D’AIGUA POTABLE

237,7 hm3

Gestionat per Aigües de Barcelona 
Gestionat per empreses del Grup Agbar 

Altres 

MUNICIPIS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
ABASTATS PER AIGÜES DE BARCELONA
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ACTIVITAT COMERCIAL
A fi  de reforçar la confi ança que els clients dipositen en Agbar, s’han desenvolu-
pat accions de millora dels processos i del servei. En aquest sentit, s’ha elaborat 
una Carta de compromisos per valorar la qualitat, basant-se en les necessitats i 
expectatives de l’usuari, i en la qual l’empresa es compromet a compensar econò-
micament si incompleix algun d’aquests compromisos:

_ Donar d’alta un nou servei en menys de quatre dies.
_ Respondre a les reclamacions en un termini màxim de 10 dies.
_ Realitzar la lectura exacta dels comptadors.
_ Avisar immediatament el client si es produeix un excés de consum.
_ Realitzar immediatament les gestions d’actualització de dades.

_ El nombre de clients d’abastament d’aigua ha arribat a 1.368.911, un 1,1% 
més que el 2005. Així mateix, la població servida és de 2.828.235 habitants, 
segons l’Institut Nacional d’Estadística, que representa un augment de 17.800 
persones. La política d’eliminació de subministraments regulats per aforament 
i la seva substitució per aigua directa mesurada per comptador s’ha refl ectit en 
una reducció de 613 subministraments per aforament i 3.025 dipòsits d’aigua. 
Durant l’any 2006 s’han atès 1.162.490 peticions de clients, la qual cosa repre-
senta 0,85 contactes per client. El principal canal de contacte ha estat el telefò-
nic (77%), seguit dels contactes a les ofi cines comercials (14%) i del canal web 
(9%). Un altra dada signifi cativa ha estat la reducció de les reclamacions ateses 
a les ofi cines (-14%). D’altra banda, continua la disminució del cobrament de 
factures a les ofi cines, amb una reducció de més del 5%. 
_ Respecte als subministraments contractats, els contractes domèstics representen 
el 87,5% dels clients, l’11,9% són usos comercials i industrials, i el restant 0,6% 
correspon a subministraments municipals i a altres distribuïdors. Així, durant el 2006 
es van facturar 185,5 milions de m3 (65% per a ús domèstic, 26% per a ús comercial 
i industrial, 6% per a ús públic municipal i 3% per a altres distribuïdors). El 2006, 
d’altra banda, ha continuat la tendència a la baixa del consum, que se situa en els 
116,1 litres per habitant i dia, un 3,5% menys que el 2005. Una contenció més des-
tacable és la de l’ús domèstic (-2,5%).
_ L’augment mitjà ponderat de les tarifes ha estat del 3,1%. Les tarifes van ser 
aprovades per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Resi-
dus. Pel que fa als cobraments, es va tancar el 2006 amb un creixement del 0,8% 
dels cobraments a través del canal bancari, gràcies a l’alt índex de domiciliaci-
ons (91,1%). Segueix aquesta evolució la major acceptació del canal telefònic 
(pagament amb targeta), amb un increment del 31,2% i més de quatre milions 
d’euros gestionats. La gestió d’impagats ha aconseguit recuperar el 97,3% del 
deute. Aquesta millora evidencia l’efectivitat de la comunicació i la disponibilitat 
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El Grup Agbar
va adquirir Bristol 
Water Group plc.
per 256,6 milions 
d’euros 

de l’àmplia xarxa d’ofi cines bancàries i de correus col·laboradores. Entre elles, 
destaca l’ evolució positiva de Correus com a mitjà de pagament de factures, pel 
qual s’han gestionat més de tres milions d’euros.

_ 3 Activitat internacional

REGNE UNIT
El Grup Agbar ha identifi cat el Regne Unit com un mercat de desenvolupament 
gràcies a les seves característiques d’alta regulació, maduresa i estabilitat. El 21 
d’abril va anunciar el llançament d’una oferta pública d’adquisició (OPA) sobre la 
totalitat de les accions de la companyia Bristol Water Group plc. L’OPA, recomanada 
unànimement pel Consell d’Administració de la companyia, va ser declarada “incon-
dicional” amb data 15 de maig de 2006, en assegurar-se el Grup Agbar el 84,7% del 
capital de la societat, que va ser participada pel Grup en un 100%. La transacció 
va suposar un desemborsament de 175 milions de lliures esterlines (256,6 milions 
d’euros), a raó de 10,60 lliures (15,54 euros) per títol.
El regulador britànic del mercat d’aigua (OFWAT) va iniciar al juny un procés públic 
de consulta i modifi cació de la llicència de servei de Bristol Water (operadora de 
Bristol Water Group plc). Aquest organisme va manifestar la inexistència de proble-
mes regulatoris en la transacció i la modifi cació de la llicència de Bristol Water per 
fer constar, exclusivament, el canvi de propietat. OFWAT va entendre que Agbar era 
un grup amb provada experiència internacional i amb capacitat fi nancera i operativa 
per emprendre la inversió amb garanties. Bristol Water Group plc té 400 treballadors 
i abasta d’aigua, mitjançant llicència perpètua, gairebé un milió de persones de la 
ciutat de Bristol i dels voltants de Somerset, Gloucestershire i Wiltshire. La Junta 
General d’Accionistes de juny va aprovar la incorporació al Consell de l’empresa 
dels directius Manuel Navarro (conseller delegat del Grup Bristol Water), Juan Anto-
nio Guijarro i Manuel Cermerón.

XILE
Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. (IAM), participada per Agbar en un 56,6%, 
va procedir a l’abril del 2006 a la venda en borsa de l’1,1% de les accions d’Aguas 
Andinas (67.308.616 accions sèrie A). El preu mitjà per acció va ser de 182 pesos 
xilens i la transacció es va elevar a 12.250 milions de pesos xilens (19,7 milions 
d’euros). Després de l’operació, IAM controla Aguas Andinas amb una participació 
del 50,1% de la propietat. A l’abril també es va iniciar el pla estratègic d’Aguas 
Andinas, Plan Aura, que preveu les estratègies que seran la base del treball de la 
companyia fi ns al 2008. Entre altres projectes de futur, hi fi guren la construcció d’un 
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DADES SIGNIFICATIVES: INTERNACIONAL 

RU I XILE COLÒMBIA CUBA MÈXIC TOTAL

ABASTAMENT

Municipis servits 62

Població total servida (habitants) 7.005.179 895.000 500.000 650.000 9.050.179

Nombre total de clients 1.924.171

Volum entregat a la xarxa (m3/any) 794.562.233

Nombre d’ETAP en explotació 34

Capacitat total de tractament (m3/dia) 2.996.434

Longitud total xarxa de distribució (km) 19.136

SANEJAMENT

Clavegueram

Municipis servits
clavegueram (1)

49

Població total servida
clavegueram (2) (habitants) 

5.818.873

Longitud xarxa de clavegueram
i col·lectors (km)

9.980

Depuració

Municipis servits
depuració (3)

49

Nombre d’EDAR en explotació 15
Càrrega contaminant
equivalent (3)
(habitants) 

3.830.748

Capacitat total
de depuració (m3/dia) 

1.008.143

 
(1) Únicament nombre de municipis dels serveis on es gestiona la xarxa de clavegueram en qualsevol de les seves possibilitats (gestió avançada del 
drenatge urbà —GADU—, només neteja).
(2) Únicament els habitants dels serveis on es gestiona la xarxa de clavegueram en qualsevol de les seves possibilitats (GADU, només neteja).
(3) Municipis i dades vàries on explotem les EDAR.
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col·lector interceptor de 28,5 km (projecte Mapocho Urbano Limpio); l’entrada en 
servei de sis nous camions combinats d’última tecnologia per a l’hidroneteja a la 
regió metropolitana de Santiago, i la inauguració del parc natural Aguas de Ramón, 
una àrea preandina de 3.300 hectàrees oberta a la comunitat. Finalment, Inversiones 
Aguas Metropolitanas, S.A. (IAM) ha ingressat recentment, al gener del 2007, en el 
principal indicador de la Borsa de Comerç de Santiago, amb una ponderació del 
0,6846% de l’indicador.

MÈXIC
La societat Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. (Mèxic) ha desenvolupat l’any 2006 un 
model de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2000, a fi  de garan-
tir la conformitat del servei amb els requisits del client i legals. La implantació 
d’aquest sistema ha permès de millorar el control de processos, estandarditzar 
procediments i comptar amb una metodologia per a la millora contínua.

URUGUAI
Agbar s’ha retirat de l’Uruguai com a part de la seva decisió de desinvertir en les em-
preses i els sectors no estratègics. Així, Agbar i el Govern uruguaià van tancar la com-
pravenda de la participació d’Agbar en Aguas de la Costa, igual a un 60% del capital. 
El preu total de la transacció va ser de 2,7 milions d’euros. El Grup Agbar va entrar en 
la companyia Aguas de la Costa el 1997, i va passar a ser accionista de la companyia 
uruguaiana, juntament amb S.T.A. Ingenieros (30%) i Benencio, S.A. (10%).

IAM, participada per 
Agbar, controla la 
companyia xilena  
Aguas Andinas 
amb més del 50%

PRESÈNCIA INTERNACIONAL

 Colòmbia
 Cuba
 Xile
 Espanya
 Mèxic
 Regne Unit
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Salut_

La presència signifi cativa del Grup Agbar en el sector de la salut s’ha construït al 
voltant d’Adeslas, una asseguradora de salut que, ja fa diversos anys, es va conver-
tir en líder del mercat nacional per volum de primes i nombre de clients, i alhora es 
va situar al capdavant del grup sanitari privat més important. 
L’èxit del projecte demostra que es va fer una aposta intel·ligent i ben estructurada. 
Les característiques del model sanitari espanyol fan que la cobertura de l’assegu-
rança privada habitualment sigui paral·lela a la de l’Estat, amb la consegüent difi -
cultat per captar un nombre elevat de clients i, sobretot, per mantenir i incrementar 
aquesta cartera al llarg del temps.
L’oferta d’uns serveis la qualitat dels quals contrasten diàriament els usuaris, 
sovint en condicions de sensibilitat extrema, és tan important com una disciplina 
tenaç en el control de tota mena de costos, objectiu especialment difícil amb les 
despeses tècniques d’una assegurança com aquesta, a causa del comporta-
ment de la demanda sanitària.
El sector requereix, també, l’existència d’un catàleg ampli de productes que 
faciliti una bona segmentació del mercat, a més de realitzar un esforç comercial 
sostingut i potent. Durant molts anys, l’assegurança de salut es va subscriure 
des de la informació transmesa per familiars o amics, però avui en dia només 
es pot competir si es compta amb xarxes comercials preparades i que tinguin al 
darrere una marca realment sòlida.

_ 1 Mercat i productes

La transformació viscuda per Adeslas en a penes 15 anys i, més concretament, 
el seu creixement destacat durant els cinc últims, s’han aconseguit gràcies a tots 
aquests arguments. L’increment de la cartera ha augmentat en 115.412 assegu-
rats respecte al 2005. Si, a aquesta cartera exclusiva d’Adeslas, s’hi afegeixen les 
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Adeslas va augmentar 
la seva cartera de
clients en 115.412
assegurats respecte a 
l’exercici de l’any 2005

d’asseguradores del País Basc i Ciudad Real en les quals té participació, així com 
les carteres que comparteix amb entitats d’Astúries, Cantàbria i Navarra, el nombre 
d’assegurats s’eleva a 2.707.146. A més de representar la primera cartera espa-
nyola d’assegurances de salut, Adeslas és líder en els segments en què es divideix 
aquesta activitat: el dels assegurats de concert amb les administracions públiques 
i el dels clients particulars. Actualment, les xifres de posicionament d’Adeslas en el 
mercat espanyol són les següents:

 

L’assegurament de col·lectius és, des de fa anys, una font important de creixe-
ment per a les assegurances de salut, entre altres aspectes, pel bon tractament 
fi scal de les assegurances pagades per les empreses als seus treballadors i 
familiars, similar al dels autònoms que tributen en estimació directa.

2006

Nombre d’assegurats 2.384.836

Facultatius 33.000

Centres d’atenció medicoassistencial 1.100

Hospitals propis 11

Hospital públic de gestió privada 1

Clíniques dentals 7

Centres mèdics propis 26

Hospitals i clíniques concertades 300

Punts d’atenció al públic 214

XIFRES DE POSICIONAMENT D’ADESLAS EN EL MERCAT ESPANYOL 
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Adeslas es mou en el segment de les assegurances col·lectives amb una estratègia 
comercial específi ca, basada en la fl exibilitat, per adaptar les seves cobertures es-
tàndards a les demandes de cada grup, i també en mecanismes d’atenció al client 
que resolen qualsevol incidència amb rapidesa i efi càcia. En acabar l’any 2006, la 
companyia tenia més de 4.400 pòlisses col·lectives, que garanteixen la prestació 
d’assistència sanitària general o dental a més de 815.000 persones, sense tenir en 
compte aquí els afi liats a les mutualitats de l’Estat. Un dels nous col·lectius assegu-
rats aquest any és el dels treballadors del Banc d’Espanya i les seves famílies.
Un altre factor de desenvolupament de l’assegurança sanitària és l’assistència den-
tal, en part perquè la cobertura d’aquestes prestacions dins el Sistema Nacional de 
Salut (SNS) és més petita, i en part pels canvis experimentats per aquesta activitat, 
ara més accessible a un nombre cada vegada gran d’usuaris. Adeslas també és 
líder en les assegurances d’assistència dental, amb una cartera de gairebé mig milió 
d’assegurats. En aquest cas, Adeslas no només es basa en els serveis concertats 
a clíniques i professionals prestigiosos de l’especialitat, més de mil a tot Espanya, 
sinó també en el desplegament creixent de recursos sanitaris propis.
Al llarg del 2006, s’han inaugurat dues noves clíniques dentals a Hortaleza i  
Sanchinarro, dins la zona nord de Madrid, la primera dotada amb cinc gabinets i 
la segona, amb nou. Adeslas té actualment 11 clíniques pròpies per oferir assis-
tència d’odontologia general, higiene i estètica dental, endodòncia, ortodòncia, 
odontopediatria i cirurgia oral.  

ADESLAS JOVE I ADESLAS PRIMERA
Les difi cultats d’un mercat on els potencials clients ja tenen una altra cobertura, 
la de la sanitat pública, obliguen a apostar per la millor relació qualitat-preu en els 
productes asseguradors i per un catàleg d’aquests productes amb la diferenciació i 
els matisos que calguin per adaptar-se a les necessitats o els desitjos del client. Dos 
productes llançats l’any 2005, Adeslas Jove i Adeslas Primera, a més d’aconseguir 
una bona penetració en el mercat, han obtingut el premi de la revista Actualidad 
Económica a les millors idees de l’any en la categoria de salut. Aquestes modalitats 
d’assegurança es caracteritzen per oferir als usuaris una interessant cobertura sani-
tària, amb primes més reduïdes i una participació una mica més gran de l’assegurat 
en el cost dels serveis. S’obren així les portes de l’assegurança de salut privada a 
un públic més ampli. D’altra banda, la companyia continua fent de la promoció de la 
salut un dels eixos de la seva estratègia. Amb aquesta fi nalitat, desenvolupa progra-
mes de prevenció que incorporen els seus millors productes asseguradors.
Entre les iniciatives d’aquest tipus dutes a terme durant l’any 2006, destaca la po-
sada en marxa del programa Colesterol: avaluació i control del risc cardiovascular, 
que van presentar el conseller-director general d’Adeslas i el president de l’empresa 
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Les més de 4.400 
pòlisses col·lectives 
d’Adeslas
garanteixen 
l’assistència a més 
de 815.000 persones

Pfi zer, que col·labora en aquesta iniciativa. Es tracta d’una eina de medicina pre-
ventiva per a la detecció i el tractament precoç de l’hipercolesterolemia i el risc car-
diovascular, impulsada des dels centres mèdics Adeslas amb materials educatius i 
l’atenció telefònica de personal especialitzat.

_ 2 Col·laboració amb la sanitat pública

El model sanitari espanyol garanteix la universalitat i l’equitat de l’assistència 
sanitària per a tota la ciutadania, amb un nivell de qualitat alt. Per aquest mo-
tiu, és un valuós instrument de tots i que entre tots hem de mantenir. No obs-
tant això, l’SNS pot trobar en l’empresa privada un bon aliat, ja que aquesta 
té al seu abast eines de gestió capaces de millorar els nivells d’eficiència del 
sistema sense reduir la qualitat de les prestacions, la qual cosa contribueix a 
la sostenibilitat del propi model.
En el marc de la sanitat espanyola, hi ha algunes experiències que així ho demos-
tren, i en les quals participa Adeslas. Una d’elles és el model de cobertura sani-
tària que tenen els funcionaris de l’Estat i les seves famílies, amb més de 30 anys 
d’història, en els quals Adeslas sempre ha estat present. Muface, Isfas i Mugeju 
són les tres mutualitats de naturalesa pública que, complementant el Règim de 
Classes Passives, assumeixen la prestació d’assistència sanitària als membres 
d’aquest col·lectiu, uns 2,5 milions de persones.
D’acord amb les possibilitats de la seva normativa, les mutualitats concerten la 
prestació sanitària amb la mateixa sanitat pública i amb les asseguradores privades 
que ho sol·liciten, si acrediten que compleixen els requisits necessaris. Entre totes 
aquestes alternatives, els titulars afi liats a les mutualitats poden escollir cada vega-
da que canviï la seva província de destinació i, en tot cas, un cop l’any.
Del bon fer de les asseguradores, en dóna testimoni que aproximadament el 87% 
del col·lectiu que pot escollir opta per alguna d’elles. Pel que fa a Adeslas, és 
l’entitat que en cada mutualitat té adscrit el nombre més gran d’assegurats, un 
total de 806.455 a fi nals del 2006. 

GESTIÓ HOSPITALÀRIA
Una altra fórmula de col·laboració pública i privada, en la qual Adeslas ha estat 
pionera, és la gestió indirecta d’una àrea o un departament de salut, experièn-
cia que es va iniciar a la Comunitat Valenciana com a soci majoritari de la unió 
temporal d’empreses (UTE) que el 1997 es va adjudicar el concurs públic con-
vocat per a la posada en marxa a Alzira de l’Hospital de La Ribera, pertanyent 
al Departament de Salut número 11 de València.
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La UTE liderada per Adeslas assumeix la prestació de l’atenció primària i l’assistèn-
cia especialitzada mitjançant el pagament d’una prima o capita per cada persona 
que resideix en aquest departament, i amb càrrec a aquesta capita s’amortitzen 
també les inversions que la UTE ha de realitzar durant la concessió. És una fórmula 
que, a més d’evitar a l’Estat els desemborsaments puntuals de la construcció de 
l’hospital, centres de salut i altres inversions, representa un estalvi de més del 25% 
sobre el pressupost mitjà per ciutadà de la sanitat pública en aquesta comunitat. Tot 
això sense minvar la qualitat, com fan palès les enquestes realitzades als pacients 
de l’Hospital de La Ribera, amb un índex de satisfacció de 8,35 punts sobre 10.
El bon funcionament de l’Hospital de La Ribera és un dada contrastada. Així ho 
demostra que, per cinquè any consecutiu, hagi estat seleccionat pel programa Top-
20 Benchmarks per a l’excel·lència de la consultora Iasist, en què ocupa la primera 
posició en la categoria de Grans Hospitals Generals. Però les inversions de la UTE 
concessionària no acaben en aquest hospital. A més d’altres actuacions als centres 
de salut de Sueca, Benifaió i Favara, a Alzira s’ha fi nalitzat el centre sanitari integrat 
Alzira II-Sant Patrons, inaugurat pel president de la Generalitat Valenciana a principis 
del 2006, i que va suposar una inversió superior a set milions d’euros. A Cullera i 
Carlet estan en marxa altres inversions sanitàries.

_ 3 Operacions estratègiques

Després d’obtenir l’autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’any 2006 
Adeslas va absorbir Inisas, l’asseguradora que va adquirir el 2005 a la Societat 
Estatal de Participacions Industrials (SEPI). D’altra banda, el Consell de Minis-
tres va autoritzar l’adquisició, per part d’Adeslas, d’un 30% de Lince Servicios 
Sanitarios, societat de la qual depèn un negoci d’assegurances de salut i un altre 
de prestacions ambulatòries i hospitalàries a Ciudad Real. L’acord establert amb 
Global Consulting Partners, actual accionista de Lince, preveu que Adeslas es faci 
càrrec de la gestió d’ambdues activitats.
Entre els actuals objectius d’Adeslas, hi ha el creixement i desenvolupament del seu 
propi grup hospitalari. A això responen algunes operacions fetes l’any 2006, com 
l’adquisició de la Policlínica San José, principal hospital privat de Vitòria. Suposa 
una inversió de 26 milions d’euros i reforça la posició d’Adeslas al País Basc, on ja 
va adquirir el 2005 un 25% d’IMQ Seguros, la principal asseguradora de salut del 
territori. Una altra adquisició rellevant va ser la del 90% de les societats titulars de 
les clíniques Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria) i Santa Cruz de Tenerife, 
a la ciutat homònima. La inversió total és de 27 milions d’euros i ofereix una nova 
perspectiva per al desenvolupament d’Adeslas a l’arxipèleg canari.
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Adeslas impulsa
la creació
d’un grup hospitalari 
propi amb la compra
de diverses clíniques

Amb aquestes adquisicions, Adeslas ja té presència majoritària en les societats 
propietàries d’11 hospitals, i n’està assumint la gestió. La companyia dota el seu 
grup hospitalari de procediments comuns de gestió i de les eines necessàries per 
garantir els millors nivells de qualitat en la prestació sanitària, i aconsegueix en 
tots els centres certifi cacions dels seus serveis segons la norma ISO 9001:2000, 
que suposa la millor garantia per als pacients.

_ 4 El repte de la gestió sanitària

Adeslas treballa amb la fi losofi a que l’assegurança de salut exigeix una absoluta 
implicació en la prestació sanitària, de manera que els clients tinguin sempre la res-
posta que requereixen les seves malalties, independentment de la seva complexitat 
i del lloc de residència dels pacients. Per això, a més d’acords amb més de 33.000 
professionals i 300 establiments sanitaris, la companyia té el seu propi grup hospi-
talari i està ampliant el nombre de clíniques dentals de què és titular. Així, any rere 
any s’amplia la xarxa dels centres Adeslas, que reforcen la capacitat de la resta de 
recursos inclosos en els seus quadres mèdics i posen a disposició dels assegurats 
una atenció integrada i còmoda.
Al setembre del 2006 va obrir a Còrdova un centre d’aquest tipus, que fa el número 
26 dels que Adeslas té oberts i dels quals ja fan ús els més de 27.000 assegurats de 
la companyia a la província. Amb aquesta mateixa idea de qualitat i servei, Adeslas 
va inaugurar unes noves ofi cines a Palència, on compta amb més de 12.000 asse-
gurats, aproximadament dues terceres parts de la cartera total que hi té el sector 
d’assegurances de salut.
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Inspecció
i Certificació _

L’activitat d’inspecció i certifi cació es va iniciar al Grup Agbar l’any 1995. Des 
de llavors, les adquisicions, els projectes, el desenvolupament i la diversifi cació 
d’activitats han fet d’aquest sector una peça clau en l’organització i estructura del 
Grup. Applus+ ha evolucionat des del sector de l’automoció fi ns a desenvolupar-se 
en altres sectors com a entitat de certifi cació. Applus+, que compta amb una plan-
tilla de 8.371 persones, està present en una trentena de països.

Alemanya 

Andorra 

Argentina 

Austràlia 

Bèlgica 

Brasil 

Canadà 

Colòmbia 

Corea del Sud 

Costa Rica 

Dinamarca 

Equador 

Eslovàquia 

Espanya 

Estats Units 

Finlàndia 

França 

Guatemala 

Holanda 

Índia 

Itàlia 

Japó 

Luxemburg 

Malàisia 

Mèxic 

Nicaragua 

Nigèria 

Panamà 

Portugal 

República Txeca 

Singapur 

Xile 

Xina 
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Applus+ inspecciona, 
assaja i verifi ca
processos que
comprenen més de
25 sectors diferents

PRESÈNCIA INTERNACIONAL
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La diversifi cació d’activitats més important s’ha exercit en l’àmbit de la certifi cació. 
Applus+ inspecciona, assaja, dissenya, verifi ca i analitza productes o processos que 
comprenen més de 25 sectors industrials, entre els quals destaquen el de l’energia, 
les telecomunicacions, la construcció, el medi ambient, l’agroalimentari, la implan-
tació de normes ISO i el petroquímic, entre altres. L’alt nivell tecnològic que ofereix 
es refl ecteix en els cinc centres tecnològics i de R+D dels quals disposa, i en el 
reconeixement de més de 100 certifi cacions acreditades.
L’àrea d’inspecció tècnica de vehicles va ser l’activitat pionera d’Applus+, centrada 
en la realització de revisions a vehicles inspeccionats. En aquest sector, és líder ab-
solut a Espanya (3.211.076 vehicles inspeccionats), i destaca també la seva presèn-
cia als Estats Units (9.727.252), Dinamarca (792.724) i Finlàndia (262.417). Applus+ 
Idiada disposa, a les seves instal·lacions de l’Albornar (Tarragona), de laboratoris i 
pistes d’assajos que li permeten actuar com a partner de la indústria de l’automoció 
en serveis d’enginyeria i homologació.
Al gener del 2006 el Grup Agbar va vendre a Unión Fenosa un 2,32% d’Applus+. 
Posteriorment, a l’abril, el Grup va vendre un 2,9% a l’entitat Sociedad de Promoción 
y Participación Empresarial Caja de Madrid, S.A. Després de l’esmentada operació, 
l’accionariat d’Applus+ és el següent: Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. 
(53,1%), Unión Fenosa S.A. (25,0%) i Sociedad de Promoción y Participación Em-
presarial Caja de Madrid S.A. (21,9%).

_ 1 Inspecció tècnica de vehicles

ADQUISICIÓ DE K1, SEGON OPERADOR DE FINLÀNDIA
El 28 de maig Applus+ va adquirir K1, el segon operador d’inspecció tècnica de 
vehicles a Finlàndia, per 42 milions d’euros. K1 va ser fundada el 1995 i realitza el 
20% de les inspeccions de Finlàndia. Compta amb 230 empleats i disposa de 36 
centres d’inspecció a 29 localitats.

CONTINUA L’EXPANSIÓ ALS ESTATS UNITS
_ Obtenció d’un contracte amb l’Estat de Nova York. El desembre passat, 
l’Estat de Nova York va adjudicar a Applus+ Technologies, la fi lial nord-americana 
d’Applus+, un contracte tecnològic per a l’automatització dels exàmens pràctics de 
conduir durant els pròxims cinc anys. Aquesta tecnologia, DrivewatchTM, prestarà 
servei a 170 inspectors, amb un volum anual de 550.000 exàmens. 
_ Ampliació del contracte d’inspecció de vehicles amb l’Estat de Massachu-
setts. Abans que fi nalitzés, l’estat de Massachusetts va renovar a Applus+ Techno-
logies la concessió actual d’inspecció d’emissions per dos anys més.
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_ Adquisició de l’empresa AutoLogic LLC. El 18 d’agost es va formalitzar la com-
pra de l’empresa tecnològica AutoLogic LLC, dedicada al disseny i la producció 
d’equips de diagnòstic punters i de software, tant per al mercat de control de gasos 
contaminants com d’inspecció de seguretat de vehicles. Amb aquesta adquisició, 
es complementen els serveis d’Applus+ als Estats Units.
_ Certifi cació ISO 9001:2000. Applus+ Technologies va aconseguir durant el 2006 
la certifi cació ISO 9001:2000, i es va convertir així en la primera empresa del sector 
d’inspecció d’emissions de vehicles als Estats Units que l’obté. 

ESTABILITZACIÓ DE LA POSICIÓ A DINAMARCA
La quota de mercat d’Applus+ Danmark s’ha estabilitzat en el 50%, després de 
la liberalització del mercat danès el 2005, la qual cosa va suposar la irrupció de 
múltiples competidors. Per reequilibrar la seva estructura de costos i fl exibilitzar-
la, Applus+ Danmark ha dut a terme un reajustament de la seva plantilla, tant 
operativa com d’estructura, ha descentralitzat certs serveis (neteja, call center) i 
ha tancat o venut les estacions no estratègiques.

LLATINOAMÈRICA: EL CREIXEMENT ÉS A XILE
Applus Revisiones Técnicas de Chile, S.A., concessionària d’ITV a la regió V xilena, va fi -
nalitzar la construcció de les seves plantes i va ser habilitada perquè iniciés les operacions 
al gener del 2006. De la mateixa manera, Applus Chile, S.A., concessionària d’ITV a la re-
gió metropolitana de Santiago de Xile, va mantenir una posició de lideratge i va aconseguir 
el 30% del mercat, en el qual competeixen quatre concessionaris més.

CONCESSIÓ DE LA INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES A ANDORRA
El 2 d’agost de 2006 es va fer pública l’adjudicació del contracte per a la gestió 
del servei d’ITV a Andorra a la societat ITV i Serveis, S.A., participada per Applus+ 
juntament amb l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). El contracte, amb una durada de 
10 anys, ampliable fi ns a 25, suposa fer-se càrrec de l’estació existent a Sant Julià 
de Lòria, a més de dotar el servei amb una estació mòbil.

ESPANYA: CANVIS NORMATIUS I PRÒRROGUES
_ Canvis normatius. El 21 de juny es va publicar el RD 711/2006, pel qual es mo-
difi ca la normativa de la ITV. Destaca la introducció de la inspecció als ciclomotors, 
segons la qual la primera revisió es realitzarà als tres anys d’antiguitat i, posterior-
ment, cada dos. També canvia la freqüència per a les motocicletes, que passaran la 
primera inspecció als quatre anys, en comptes de als cinc. Cada autonomia deter-
minarà l’inici de les inspeccions en el termini màxim de tres anys.
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_ Ampliació de les concessions. El 4 de juliol la Generalitat de Catalunya va apro-
var una nova pròrroga per 18 mesos per a les concessions de les ITV que té atorga-
des Applus+ i que vencien el 23 de juliol d’aquest mateix any.  
_ Reorganització de les societats d’automoció. El 4 de gener, Applus Iteuve Tech-
nology, S.L. va formalitzar l’adquisició de la participació del 25% que no controlava 
d’Applus Iteuve Alicante S.A., per un import de 9,9 milions d’euros. Posteriorment, 
el 8 de setembre es va atorgar l’escriptura pública de fusió per la qual Applus Iteuve 
Technology, S.L. absorbia Applus Iteuve Alicante, S.A.
 

_ 2 Certifi cació

INTEGRACIÓ I AMPLIACIÓ DE LES ACREDITACIONS
_ Durant el 2006 es va completar la fusió de les acreditacions de seguretat indus-
trial en Applus Norcontrol, com a entitat d’inspecció, organisme de control per als 
reglaments nacionals i organisme notifi cat per a directives europees. Així mateix, 
Applus+ ha estat la primera entitat nacional i multiàmbit a obtenir acreditacions per 
l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) amb la tipologia OC (organisme de control). 
A més a més, els àmbits d’actuació s’han ampliat amb l’autorització del Ministeri de 
Foment per a la inspecció d’embarcacions d’esbarjo.
_ En l’àrea agroalimentaria, i pel que fa a acreditacions, l’any 2006 s’ha tancat amb 
cinc obtencions de certifi cació de producte i 87 paràmetres d’assaig acreditats per 
ENAC, així com un nou centre acreditat per a assaig a Lleida.
_ LGAI Technological Center, S.A. ha obtingut l’acreditació Verifi cador d’Informes 
d’Emissió de Gasos amb Efecte Hivernacle núm. VEGEH-001-06, atorgada pel de-
partament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
_ Applus+ va obtenir el reconeixement del laboratori alemany VDE per a la realit-
zació d’assajos de seguretat elèctrica en electrodomèstics. D’aquesta manera, els 
resultats d’Applus+ són acceptats sense necessitat de supervisió. 
Per acabar, Applus+ s’ha consolidat en l’àmbit de les auditories legals de prevenció 
de riscos laborals. Així, el 2006 s’han dut a terme les auditories de clients com Ernst 
& Young, Gas Natural, Siemens, Ocaso Seguros, Real Casa de la Moneda, Grup 
Anaya, Schering Plough, ABM Hagermayer, Tudela Veguín.

LA CERTIFICACIÓ A ESPANYA
_ Fort posicionament en el sector de l’energia i les telecomunicacions a Es-
panya. El 2006 van fi nalitzar els estudis de mercat i detecció de les necessitats de 
diverses companyies elèctriques en serveis de diagnòstic i manteniment predictiu 
de xarxes subterrànies. El servei ofert de manteniment predictiu en equips elèctrics 
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d’alta tensió continua amb l’intens ritme de creixement dels últims anys. En el perío-
de 2004-2005 va ser del 21%, i en el de 2005-2006 ha estat del 25%, amb una xifra 
de negocis superior als tres milions d’euros. L’any 2006, el Grup Agbar es va iniciar 
en activitats no tradicionals a la seva Divisió de Xarxes, com la direcció tècnica i 
facultativa d’obres i l’enginyeria d’instal·lacions elèctriques. D’aquesta manera es 
dóna resposta a una demanda important del mercat, afegint valor als serveis tradi-
cionals de supervisió d’obres i assajos.
_ Política d’acords de col·laboració i aliances. Fruit de la posició preeminent 
d’Applus+ en el sector, destaquen l’acord marc amb Unión Fenosa Generación per 
a l’assistència tècnica, supervisió i inspecció en centrals de cicle combinat; els con-
tractes de supervisió i assistència tècnica per al manteniment de parcs eòlics; la su-
pervisió de plantes de dessulfuració per a centrals tèrmiques d’Endesa, Hidrocantá-
brico i Unión Fenosa; la supervisió i legalització de centrals de cicle combinat per a 
Enel, Unión Fenosa, Electrabel, AES i Gas Natural, i els nous contractes d’inspecció 
amb Gas Natural, Enagás i CLH.
En el sector de l’energia nuclear, davant les creixents exigències del Consell de 
Seguretat Nuclear a les centrals existents, s’ha donat un impuls important a les ac-
tivitats d’inspecció i supervisió en els àmbits elèctric, mecànic i d’instrumentació 
i control. D’altra banda, la posició d’Applus+ com a líder del mercat d’inspecció 
en el sector petroquímic s’ha refermat amb la consecució de l’acord marc 
d’inspeccions amb el grup Cepsa, que completa la presència d’Applus+ en tots 
els grans complexos petroquímics i en els principals grups del sector, com ara 
Repsol, BP i l’esmentada Cepsa.
Finalment, en el camp de les telecomunicacions, s’han signat contractes marc de 
col·laboració amb Motorola España, S.A. i la seva fi lial Telcel, S.A. per a la super-
visió i inspecció de les seves xarxes mòbils. De la mateixa manera, s’ha iniciat per 
a Ericsson el desplegament de la xarxa de Yoigo (antiga Xfera), en activitats de 
certifi cació radioelèctrica, disseny i assessorament per al desplegament de xarxa 
de telefonia mòbil de tercera generació. Applus+ ha estat seleccionada per la seva 
capacitat tècnica i el seu desplegament geogràfi c, i la col·laboració s’estendrà al 
llarg dels anys 2007 i 2008.

CONTRACTES MÉS RELLEVANTS PER ÀREES D’ACTIVITAT
_ Àrea de project management. Applus+ s’ha adjudicat el projecte de gestió in-
tegral de la seu corporativa de Lubasa a València fi ns a fi nals del 2008. L’oferta 
d’Applus+ comptava amb la col·laboració de l’arquitecte francès Jean Nouvel.
_ Àrea d’edifi cació / laboratoris. Applus+ ha entrat a formar part de la Junta 
d’AOCTI (Associació d’Organismes de Control Tècnic Independents), que agrupa 
més de 25 societats, i ocupa la vicepresidència de l’associació.
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_ Àrea de gestió d’instal·lacions. Applus+ s’ha consolidat com a empresa de re-
ferència per coneixement i tecnologia per als serveis d’assessorament i certifi cació 
d’efi ciència energètica en edifi cis.
_ Àrea d’infraestructures. Cal assenyalar l’important posicionament d’Applus+ en 
les gestores d’infraestructures regionals, entre les quals destaquen: GISA (Cata-
lunya), SPI/ACEUSA (Galícia), GIASA (Andalusia) i GICAMAN (Castella-la Manxa). 
Applus+ hi disposa d’una cartera d’uns 20 milions d’euros.
_ Novotec  es va ocupar de la coordinació de seguretat i salut del desmuntatge de 
l’edifi ci Windsor, exemple d’obra amb “zero accidents”. Novotec també va ser adju-
dicatari de la coordinació de la seguretat a les obres de la torre Repsol.
_ Applus+ Medi Ambient (Labaqua) s’ha adjudicat el concurs convocat per Iber-
drola Distribución Eléctrica, denominat Anàlisi de mostres d’olis dielèctrics, pro-
cedent del parc de transformadors d’Iberdrola Distribución Eléctrica, anys 2006 a 
2010, per un import total aproximat de 600.000 euros.

LA CERTIFICACIÓ EN ELS MERCATS INTERNACIONALS
Applus+ ha començat la realització de les primeres certifi cacions internacionals, 
amb el suport de la infraestructura de certifi cació de la delegació de Xangai, creada 
recentment, així com de les ja existents a Llatinoamèrica.
_ Adquisició del Grup Holandès RTD. Al mes d’abril es va formalitzar la compra 
del grup holandès Röntgen Technische Dienst (RTD) per 178,8 milions d’euros. La 
seva especialitat és la realització de tests industrials no destructius i inspeccions per 
assegurar la qualitat i integritat de les instal·lacions tècniques. Aquest grup té fi lials a 
Holanda, Alemanya, Canadà, Estats Units, França, República Txeca i Austràlia. Així 
mateix, durant l’any 2006 s’han creat dues noves fi lials, al Regne Unit i Singapur. Du-
rant el 2006 i igual que en anys anteriors, RTD ha experimentat un fort creixement de 
la seva activitat, afavorit per l’expansió del seu principal grup de clients: la indústria 
energètica i petroquímica.
_ Adjudicacions a Llatinoamèrica. 2006 va ser l’any de la consolidació defi niti-
va d’Applus+ com una de les principals companyies d’inspecció i control a Llati-
noamèrica, ja que va aconseguir un creixement del 44% i va tancar l’any amb una 
àmplia cartera de projectes que comprenen tots els sectors i línies d’activitat. 

_ L’any 2006, Applus+ Mèxic  va signar grans contractes d’inspecció i as-
sessorament en el sector petroquímic, energètic i industrial. Així mateix, 
Applus+ Mèxic es va convertir en una de les sis primeres certifi cadores a 
nivell nacional en sistemes de gestió de la qualitat per nombre de certifi cats 
emesos. 
_ Applus+ Colòmbia  ha experimentat un creixement elevat (80%), gràcies 
a la diversifi cació dels seus serveis i a l’activa política de desenvolupament 
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comercial, a través de les seves 13 ofi cines. Aquests resultats no han passat 
desapercebuts, fi ns al punt que la World Confederation of Businesses (Con-
federació Mundial de Negocis) li va concedir el The Bizz Awards 2006.
_ Applus+ Xile  continua al capdavant de l’assessorament i la inspecció del 
país, i va consolidar la seva posició en el sector de la construcció, amb un 
creixement de la facturació superior al 40%. En l’àrea de medi ambient, cal 
destacar els primers serveis per a la Comissió Nacional de l’Energia. 
_ Applus+ Guatemala ha aconseguit superar les limitacions d’un mercat pe-
tit, ha ampliat la cartera de serveis i productes, i ha experimentat un creixe-
ment del 50% sobre l’exercici anterior. 
_ Applus+ Panamà s’ha convertit en el líder del sector al país, i es troba en 
una posició immillorable amb vista als nous negocis que s’originaran gràcies 
a l’ampliació del canal de Panamà. 

_ 3 Applus+ Idiada 

Durant el 2006, les vendes d’Applus+ Idiada han estat un 14% superiors a l’exercici 
anterior. Aquest increment acredita la confi ança del sector de l’automoció internacio-
nal en Applus+ Idiada (60% del total del negoci) per al desenvolupament dels seus 
productes. També s’ha mantingut i ampliat la voluntat de presència europea, a pesar 
de l’entorn de crisi i la forta pressió en costos. En aquest sentit, destaca l’adquisició 
per part d’Applus+ de la txeca Airon Technic, l’activitat de la qual gestiona Applus+ 
Idiada. Aquesta adquisició ha reforçat la presència a l’Europa central i Alemanya, 
la qual cosa permet ampliar les activitats d’Applus+ Idiada, ja que ofereix un ser-
vei més complet, que inclou disseny. Des del juliol, Applus+ Idiada disposa també 
d’una nova ofi cina a Poznan (Polònia), on ofereix serveis d’homologació. Igualment, 
al gener Applus+ Idiada va signar amb el govern de l’Índia un projecte per a la crea-
ció d’una infraestructura nacional d’assaig i desenvolupament de l’automòbil per sis 
anys. Aquest projecte permet a Applus+ Idiada situar-se en una posició privilegiada 
en el mercat i la indústria del sector de l’automòbil de l’Índia. Des del setembre, 
Applus+ Idiada disposa d’una ofi cina a la ciutat de Delhi. Durant el 2006 també es va 
reforçar l’estructura d’Applus+ Idiada Xina, incorporant enginyers nadius. Durant el 
segon semestre es van signar, així mateix, nous projectes amb clients internacionals, 
europeus i asiàtics, amb un component important d’enginyeria, especialment en els 
camps de la seguretat passiva i activa. La inversió compromesa durant l’any 2006 
ha estat de 15 milions d’euros. A Espanya, destaca la construcció d’una pista wet 
handling (conducció amb pluja), la construcció d’una cambra anecoica i la millora a 
les instal·lacions de línia motriu.

La confi ança del sector 
internacional
permet que Applus+ 
Idiada augmenti
les vendes en un 14%
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Altres
activitats_

_ 1 Serveis compartits 

Agbar Serveis Compartits (Aserco) i la seva societat participada Comagua han con-
tinuat durant el 2006 centrats en els clients del Grup, per als quals han continuat 
generant efi ciències. Els serveis que actualment es presten corresponen a tecnolo-
gies de la informació, sistemes de telecontrol, cadena de subministraments, gestió 
d’espais i centres de treball. A més a més, es realitzen serveis a mesura per a dife-
rents societats, principalment del negoci d’Agbar Aigua. Aserco, d’altra banda, ha 
traslladat el seu domicili social a la Torre Agbar, a Barcelona.

SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
En l’últim trimestre, s’ha ampliat l’acord amb Applus+, afegint-hi nous serveis de 
telecomunicacions, gestió de centres de processament de dades i suport a tot el 
territori espanyol. També s’ha posat en marxa el Pla de Sistemes 2006-2010 per a 
Agbar Aigua i per a Agbar Holding, que consisteix en un diagnòstic i pla de millores 
dels sistemes actuals, i en l’especifi cació de requeriments i projectes de les dife-
rents àrees. També s’ha elaborat i presentat el pla de sistemes efectuat per a Aigües 
Segarra Garrigues, S.A., en el qual s’ha inclòs una proposta de solucions comer-
cials, fi nanceres i tècniques. Finalment, també es treballa en el desenvolupament 
d’una aplicació comercial comuna que donarà solució a Agbar i Aguas Andinas, i a 
la resta d’empreses d’Agbar Aigua.

SERVEIS DE TELECONTROL
El Grup Agbar ha subministrat i instal·lat quadres de maniobra, estacions remotes, 
equips d’instrumentació, material elèctric i centres de control en instal·lacions de 
potabilització, depuració, transport i distribució d’aigües potables i residuals: Aguas 
de La Habana, Aigües d’Elx, Mancomunitat del Riu Eresma, Cartagena, Torrepache-
co, Estepona, Manilva i Alcantarilla, entre d’altres.
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SERVEIS DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENTS
Respecte als processos de compres, s’han obtingut els primers acords amb 
proveïdors per a la seva aplicació a Bristol Water plc. A més de formalitzar con-
tractes amb 129 proveïdors, s’han tancat una part important dels acords anuals 
de compra per al 2007. En el marc de millora contínua del servei, s’està realitzant 
un esforç per obtenir una reducció del conjunt d’existències, per a la qual cosa 
s’ha procedit a la compra i optimització dels magatzems de la Direcció Territorial 
Centre d’Agbar Aigua.

SERVEIS DE GESTIÓ D’EDIFICIS
Aserco ha executat projectes de remodelació d’oficines i naus en diferents 
municipis servits per Agbar Aigua: Begur, Girona, Granollers, Maó, Palafrugell, 
Sant Cugat del Vallès i Torroella de Montgrí. A més a més, ha realitzat la direc-
ció d’obra del projecte de construcció de la nova seu del departament d’Interi-
or de la Generalitat de Catalunya (passeig de Sant Joan / Diputació). Pel que fa 
als serveis de gestió operativa de centres de treball, també ha atès l’explotació 
de les instal·lacions de la seu del Grup a la Torre Agbar i dels diferents edificis 
situats a l’àrea de Barcelona.

_ 2 Grup ASM

INCREMENT DE L’ACTIVITAT
Durant el 2006, el grup ASM ha aconseguit un increment de vendes del 12,04%. 
Aquest creixement ha tingut especial rellevància en llocs amb poc pes en el Grup, 
la qual cosa permet ampliar l’àmbit d’actuació i les expectatives de creixement. En 
concret, Andalusia, Aragó i Canàries han experimentat creixements sobre l’exercici 
anterior del 41,4%, 53,8% i 87,3%, respectivament.
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OBERTURA DE NOVES DELEGACIONS 
A fi  de reforçar la presència d’ASM a Andalusia, al mes de juny ASM Andalucía 
va procedir a l’obertura de la delegació de Marbella, amb el doble objectiu de 
racionalitzar les estructures de distribució de la província de Màlaga i explotar 
el potencial comercial de l’àrea. Posteriorment, a l’octubre, es va obrir la dele-
gació de Sevilla. Aquestes accions s’emmarquen en l’estratègia de consolidar 
una posició forta a la regió, per complir amb el nivell de compromisos amb tots 
els clients de la xarxa ASM, i aprofi tar sinergies amb la resta d’estructures de 
producció ja instal·lades a la zona.

INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES
Durant el 2006 es va completar la centralització de les aplicacions operatives de 
la companyia amb tecnologia CITRIX, procés que es va iniciar l’any 2005. Així ma-
teix, s’ha iniciat la implantació d’ACD (Automatic Call Directory) per al departament 
global d’Atenció al Client, amb aplicació per a tot el grup ASM, juntament amb la 
migració a tecnologia veu IP. Aquest procés és una primera fase que culminarà l’any 
2007 amb la implantació d’una nova aplicació CTI/CRM.

COMPROMÍS DE QUALITAT
Al febrer del 2005 es va iniciar el procés per obtenir la certifi cació ISO-9001:2000 a 
tota l’organització pròpia ASM. El desenvolupament de les auditories i la certifi cació 
multiemplaçament fi nal es va encomanar a Applus+. Aquesta operació va culminar 
l’abril passat amb l’obtenció de la certifi cació.

MÀRQUETING RELACIONAL
ASM ha organitzat i participat en fires i congressos professionals del sector del 
transport i la logística, i de sectors vinculats a potencials clients. La presència 
en aquests fòrums permet abordar els últims avenços en matèria logística i les 
tendències de futur en el sector, contactar amb nous clients i accedir a nous 
mercats geogràfics i sectorials, refermant les relacions entre ASM i els seus 
partners i clients.
ASM va organitzar, d’altra banda, el III Congrés de Logística i Transport d’Òptica 
i Audiologia, celebrat a l’illa de Gran Canària a principis de març. Aquest congrés 
s’ha consolidat com un fòrum de debat obert i plural on anualment s’aborden 
els últims avenços en matèria logística, i s’hi donen cita, de manera continuada, 
els principals protagonistes que intervenen en les diferents elements de la ca-
dena logística. El debat es va acompanyar de la visió dels principals experts en 
cada matèria, que són els mateixos assistents. D’aquesta manera, van sortir a 
la llum moltes preguntes i les conclusions van ser positives.
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El grup ASM ha 
augmentat
la seva implantació  
a Andalusia,
Aragó i Canàries

Aquest any ASM també va estar present a la segona edició de la fi ra Transport Lo-
gistic China 2006, que es va celebrar al setembre a Xangai, amb l’objectiu de bus-
car empreses xineses que vulguin localitzar una companyia com ASM per distribuir 
els seus productes a Espanya, Andorra i Portugal, així com el contacte amb pos-
sibles partners i la possibilitat de compartir experiències i convivència amb altres 
empreses espanyoles del sector també presents en aquest certamen. A l’esdeve-
niment, hi van acudir els líders del sector de serveis de transport, ports i operadors 
logístics. Va comptar amb la presència de més de 3.000 exhibidors procedents de 
33 països i la visita de més de 9.000 visitants de 81 països.
Finalment, la Federació de Comerç Electrònic i Màrqueting Directe (FECEMD) va 
celebrar la 26a edició de Concentra, a principis de març, al Palau de Congres-
sos i Exposicions de Madrid. Aquesta fi ra serveix de punt de trobada en el qual 
es reuneixen els professionals més importants del sector del comerç electrònic i 
el màrqueting directe, per presentar futures tendències, nous formats o l’últim en 
publicitat i màrqueting en internet. ASM va presentar a Concentra els seus serveis 
de logística per a campanyes de màrqueting directe adaptats a les necessitats 
específi ques de cada client.

_ 3 Recaptació d’exaccions

El Grup Agbar desenvolupa, a través de l’empresa Tribugest Gestión de Tribu-
tos, les seves fi lials i UTE, un ampli ventall de serveis d’assistència tècnica a 
entitats locals en l’àrea de la gestió tributària i recaptatòria. Uns serveis que in-
clouen la gestió de tot el cicle tributari, des de la determinació dels imports fi ns 
a la seva notifi cació, tramitació i liquidació d’expedients sancionadors, així com 
totes les activitats relacionades (gestió cadastral, inventari de béns, formació, 
inspecció tributària, etc). Tot això, seguint uns estrictes paràmetres de qualitat.
Tribugest està participada en un 60% pel Grup Agbar i en un 40% per BCL 
(Grup BBVA). Aquesta societat ocupa la posició de líder indiscutible del mercat, 
amb un potencial, tant fi nancer com comercial, molt superior al de la resta dels 
competidors, i amb una gran experiència dins l’àmbit de les administracions 
locals, aportant un gran valor en termes d’efi ciència i efi càcia.
Durant el 2006, cal destacar les adjudicacions dels concursos convocats a Me-
lilla i Lugo, contractes en els quals ja s’operava i que posen de manifest la satis-
facció dels clients de Tribugest. Addicionalment, cal destacar les adjudicacions 
de nous contractes a Ciudad Real, Maó i Figueres, així com la renovació del 
contracte de Ponferrada.
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ACTIU  31-12-06 31-12-05

IMMOBILITZAT:
Immobilitzacions immaterials (Nota 5) 42.735 51.359
Concessions, patents, llicències, marques i similars 7.253 7.253
Fons de comerç de fusió 53.310 53.310
Aplicacions informàtiques 53.286 52.372
Drets sobre actius  38.421 38.169
Amortitzacions  (109.535) (99.745)
Immobilitzacions materials (Nota 6) 428.283 413.744
Terrenys i construccions 106.700 104.235
Instal·lacions de conducció 575.129 563.789
Altres instal·lacions, maquinària, utillatge i mobiliari 163.560 151.675
Acomptes i immobilitzacions materials en curs 35.967 24.534
Altre immobilitzat  10.350 9.349
Amortitzacions  (463.423) (439.838)
Immobilitzacions fi nanceres (Nota 7) 1.000.604 1.033.539
Participacions en empreses del Grup 844.495 871.671 
Crèdits a empreses del Grup 2.991 3.491
Participacions en empreses Associades 111.103 115.220
Crèdits a empreses Associades 89.667 17.440
Cartera de valors a llarg termini 29.612 7.282
Altres crèdits  13.120 1.519
Dipòsits i fi ances constituïts a llarg termini 13.172 12.435
Administracions Públiques a llarg termini (Nota 12) 134.372 165.513
Provisions  (237.928) (161.032)

 Total immobilitzat 1.471.622 1.498.642

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS  4.300 34.524

ACTIU CIRCULANT:
Existències  2.228 2.149
Deutors  408.410 159.924
Clients per vendes i prestacions de serveis  50.452 51.317
Empreses del Grup, deutors 229.997 72.368
Empreses Associades, deutors 2.517 2.468
Deutors diversos  118.461 3.534
Personal  60 68
Administracions Públiques (Nota 12) 14.279 37.437
Provisions  (7.356) (7.268)
Inversions fi nanceres temporals (Nota 7e) 98.427 203.779
Crèdits a empreses del Grup 28.862 45.445
Crèdits a empreses Associades - 449
Cartera de valors a curt termini 61.285 155.680
Altres crèdits  8.280 2.205
Tresoreria  10.357 5.372
Ajustos per periodifi cació 1.077 -

 Total actiu circulant 520.499 371.224

TOTAL ACTIU  1.996.421 1.904.390

BALANÇOS DE SITUACIÓ  A 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005

(Milers d’Euros)       

Traducció dels comptes anuals formulats en castellà. En cas de discrepància preval la 
versió castellana.     
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PASSIU  31-12-06 31-12-05

FONS PROPIS (Nota 8)
Capital subscrit  149.966 148.489
Prima d’emissió  178.366 178.366
Reserves de revalorització 128.061 128.061
Reserves-  604.572 554.883
Reserva legal  29.698 29.404
Altres reserves  574.643 525.248
Diferències per ajust del capital a euros 231 231
Benefi ci de l’exercici 142.794 113.559
Dividend a compte lliurat en l’exercici (Nota 8) (25.929) (25.729)
Accions pròpies per a reducció del capital (4.309) -

 Total fons propis 1.173.521 1.097.629

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 31.443 13.837

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES:
Fons de reversió fi nancer 913 760
Altres provisions (Nota 9) 68.832 154.641

 Total provisions per a riscos i despeses 69.745 155.401

CREDITORS A LLARG TERMINI:
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 10) - 43.832
Deutes amb empreses del Grup i Associades (Nota 11) 286.525 286.525
Altres creditors  31.489 22.058
Altres deutes  11.465 1.679
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 12.782 12.097
Administracions Públiques a llarg termini (Nota 12) 7.242 8.282
Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 10.912 7.612
D’empreses del Grup 7.612 7.612
D’empreses Associades 3.300 -

 Total creditors a llarg termini 328.926 360.027

CREDITORS A CURT TERMINI:
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 10) 193.037 47.017
Préstecs i altres deutes 190.245 44.154
Deutes per interessos 2.792 2.863
Deutes amb empreses del Grup i Associades (Nota 11) 42.091 97.829
Deutes amb empreses del Grup 41.980 87.952
Deutes amb empreses Associades 111 9.877
Altres creditors  62.683 50.349
Acomptes rebuts per comandes 1.237 1.154
Deutes per compres o prestacions de serveis 61.446 49.195
Altres deutes no comercials 92.479 80.485
Administracions Públiques (Nota 12) 58.061 44.662
Remuneracions pendents de pagament 3.727 4.050
Altres deutes  30.659 31.741
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 32 32
Provisions per a operacions de tràfi c 1.657 1.252
Ajustos per periodifi cació 839 564

 Total creditors a curt termini 392.786 277.496

TOTAL PASSIU  1.996.421 1.904.390

Les Notes 1 a 21 i els Annexos I i II descrits a la Memòria formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2006. 
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DEURE  2006 2005

DESPESES:

Aprovisionaments 75.864 80.672
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 49.736 51.435
Altres despeses externes 26.128 29.237
Despeses de personal (Nota 14b) 70.391 71.754
Sous, salaris i assimilats 46.643 44.058
Càrregues socials  23.748 27.696
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 37.242 36.765
Variació de les provisions de tràfi c 330 1.190
Altres despeses d’explotació 99.756 122.392
Serveis exteriors  93.433 115.909
Tributs  4.643 4.491
Altres despeses de gestió corrent 1.680 1.992

             Total despeses d’explotació 283.583 312.773

Benefi ci d’explotació 6.613 -

Despeses fi nanceres i despeses assimilades 39.978 29.326
Per deutes amb empreses del Grup 14.866 15.845
Per deutes amb tercers i despeses assimilades 25.076 13.130
Pèrdues per inversions fi nanceres 36 351
Variació provisions d’inversions fi nanceres 1.766 1.829
              Total despeses fi nanceres 41.744 31.155

Resultats fi nancers positius 43.414 46.590

Benefi ci de les activitats ordinàries 50.027 44.661

Variació de les provisions d’immobilitzat
immaterial, material i cartera de control  12.343 -

Pèrdues procedents de l’immobilitzat
immaterial, material i cartera de control 11.558 34.213

Despeses extraordinàries 89.421 96.847
                Total despeses extraordinàries  113.322 131.060

Resultats extraordinaris positius (Nota 14d) 112.624 52.013

Benefi ci abans d’impostos 162.651 96.674

Impost sobre Societats (Nota 12) 19.857 (16.885)

Benefi ci de l’exercici 142.794 113.559

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005    
   

(Milers d’Euros)       

IA 74-119_3.1.indd   Sec1:80IA 74-119_3.1.indd   Sec1:80 13/6/07   12:26:3513/6/07   12:26:35



03_1  COMPTES ANUALS-INFORME DE GESTIÓ

81_
HAVER  2006 2005

INGRESSOS:

Import net de la xifra de negocis (Nota 14a) 233.512 230.318
Vendes   219.313 214.447
Prestacions de serveis 14.199 15.871

Treballs efectuats per l’empresa
per a l’immobilitzat (Nota 14a) 45.922 71.783

Altres ingressos d’explotació 10.762 8.743

            Total ingressos d’explotació 290.196 310.844

Pèrdues d’explotació - 1.929

Ingressos de participacions en capital 79.570 66.151
En empreses del Grup (Annex I) 76.915 64.469
En empreses Associades (Annex II) 2.640 1.636
En empreses fora del Grup 15 46
Altres interessos i ingressos assimilats 5.195 10.575
D’empreses del Grup 1.399 4.859
D’empreses Associades 1.766 1.830
Altres interessos   133 2.605
Benefi cis en inversions fi nanceres  1.897 1.281
Diferències positives de canvi 393 1.019

             Total ingressos fi nancers 85.158 77.745

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

Benefi cis en alienació d’immobilitzat
immaterial, material i cartera de control  113.238 101.322

Benefi cis per operacions amb accions
i obligacions pròpies 4.474 2.758

Ingressos extraordinaris 108.234 31.878

            Total ingressos extraordinaris 225.946 183.073

Les Notes 1 a 21 i els Annexos I i II descrits a la Memòria
formen part integrant del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2006..
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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 escriptura autoritzada pel notari 
de Barcelona, el Sr. Raül Vall Vilardell, el 5 de juny de 1991, amb el número 2.136 del 
seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 8.880, foli 62, full 
B-16.487, inscripció 1.032.
L’objecte social 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:

_ Proveïment d’aigua en les diferents modalitats de subministrament deno-
minades “en alta” i “en baixa”, destinades tant a entitats públiques com a 
privades i particulars, per a usos industrials i domèstics.
_ Recollida, tractament i eliminació de residus sòlids, com també el seu reciclatge.
_ Tractament i depuració d’aigües residuals i de tot tipus de residus líquids, 
com també la reutilització directa d’aquestes aigües.
_  Sistemes de clavegueram.
_  Sistemes de regadiu.
_ Obres hidràuliques i civils. 

B L’explotació i comercialització de tot tipus de brolladors d’aigües naturals, fi ns i 
tot mineromedicinals.
C El foment i la contribució al desenvolupament 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, cibernè-
tiques i de processos automatitzats.
E L’adquisició de tot tipus de fi nques, siguin rústiques o urbanes, com també la 
construcció de tot tipus d’edifi cis, per al seu ús o explotació en venda, renda o sota 
qualsevol altra modalitat.
F L’estudi, projecte, construcció, fabricació, subministrament, manteniment i con-
servació d’obres i instal·lacions, de tot tipus, sistemes i en general de mitjans de 
control, operació i gestió relacionats amb les activitats de l’electricitat, l’electrònica, 
les telecomunicacions, la producció d’energia, la captació, la transferència i la tele-
transmissió de dades.
Així mateix, la Societat podrà desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions infor-
màtiques, telemàtiques, d’automatismes i telecontrol, de recepció i transmissió de 
veu i dades, de teledetecció, i en general, de captació, procés i transferència d’in-
formació en tot tipus d’àmbit d’activitat econòmica.
G La prestació de serveis d’inspecció tècnica, auditoria tècnica i control de qualitat, 
assaig, anàlisi, recerca i desenvolupament, homologació i certifi cat en qualsevol 
sector de la indústria o dels serveis.
H La realització de manera indirecta, és a dir, mitjançant la titularitat d’accions o de 
participacions en altres societats constituïdes a l’efecte, d’operacions d’asseguran-
ça privada de conformitat amb les previsions de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.

MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2006

IA 74-119_3.1.indd   Sec1:82IA 74-119_3.1.indd   Sec1:82 13/6/07   12:26:3513/6/07   12:26:35



03_1  COMPTES ANUALS-INFORME DE GESTIÓ

83_

d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, complint tots els requisits 
aplicables a aquestes.
I L’adquisició i explotació, de manera indirecta, d’establiments sanitaris d’hospita-
lització i d’assistència medicoquirúrgica, així com tota activitat mèdica i assistencial 
relacionada amb aquest objecte, mitjançant la titularitat d’accions o participacions en 
altres societats.
J L’actuació com a societat holding, i a l’efecte poder constituir o participar, en con-
cepte de soci o accionista, en altres societats, qualssevol que sigui la seva natura-
lesa o objecte, fi ns i tot en associacions i empreses civils, mitjançant la subscripció 
o adquisició i tinença d’accions o participacions, sense envair les activitats pròpies 
de les institucions d’inversió col·lectiva, societats i agències de valors, o d’aquelles 
altres entitats regides per Lleis especials.
K La compravenda d’accions, obligacions i la resta de títols de renda fi xa o variable, 
nacionals i estrangers, relatius a les activitats anteriorment relacionades, com també 
la participació en qualitat de fundadors de societats o entitats que s’hagin de cons-
tituir amb les mateixes fi nalitats. 
Queda exclòs l’exercici directe, i l’indirecte quan sigui procedent, de totes aquelles 
activitats reservades per la legislació especial. La Societat no desenvoluparà cap 
activitat per a la qual les lleis exigeixin condicions o limitacions específi ques, mentre 
no les acompleixi de forma exacta.”
Agbar té com a principal activitat la distribució i subministrament d’aigua a Barcelona, 
servei del qual és titular amb caràcter indefi nit.  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 Societat va subscriure un acord marc amb 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 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 pro-
moure i assegurar als ciutadans una gestió del servei basada en criteris de qua-
litat, sostenibilitat i màxim respecte mediambiental. La primera conseqüència 
d’aquest acord va ser la nova orientació de la política d’inversions, amb la pro-
moció 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’infraes-
tructures i d’increment de l’efi ciència. En aquest sentit, la Societat ha realitzat 
inversions per import de 37.648 milers d’euros durant l’exercici 2006.  Amb data 
1 de febrer de 2007, l’Entitat Metropolitana va aprovar una pròrroga a l’actual 
acord marc tarifari per un període de dos anys, amb la possibilitat de dos anys 
més de pròrroga.

_ 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’Eco-
nomia i Hisenda de 10 de desembre de 1998, per la qual s’aproven les nor-
mes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses del sector de 
proveïment i sanejament d’aigua, i d’acord amb la Llei de Societats Anònimes, 
de manera que mostren la imatge fi del del patrimoni, de la situació fi nancera i 
dels resultats de la Societat. Aquests comptes anuals de l’exercici 2006, que 
han estat formulats pel Consell d’Administració de la Societat, es sotmetran a 
l’aprovació per la Junta General Ordinària d’Accionistes. La Societat estima que 
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seran aprovats sense cap modifi cació. D’altra banda, els comptes anuals cor-
responents a l’exercici 2005 foren aprovats per la Junta General d’Accionistes 
celebrada el 19 de maig de 2006.

_ 3 Distribució de resultats i dividends

La Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, en la sessió celebrada el 
19 de maig de 2006, va acordar el pagament d’un dividend complementari dels 
benefi cis de l’exercici 2005 de 0,26 euros bruts per acció, que es va fer efectiu a 
partir del dia 6 de juliol de 2006. 
Amb data 12 de desembre de 2006 el Consell d’Administració de la Societat va 
acordar distribuir a les accions en aquest moment en circulació amb dret a per-
cebre’l un dividend a compte dels benefi cis de l’exercici 2006, de 0,175 euros 
bruts per acció (codi ISIN ES0141330C19), que es va fer efectiu a partir de l’11 
de gener de 2007. 
L’estat comptable previsional de liquiditat de la Societat, elaborat d’acord amb els 
requisits legals, i en el qual es posa de manifest l’existència de resultats i liquiditat 
sufi cient per distribuir el dividend a compte, és el següent, en milers d’euros:

2006

Benefi ci abans d’impostos del període 
de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2006 (*)

99.172

Impost sobre Societats estimat 128

Dotació prevista a reserva legal (295)

LÍMIT PER A DISTRIBUCIÓ DIVIDENDS A COMPTE 99.005

Tresoreria disponible en la data de l’acord
 de distribució del dividend a compte
  (12/12/2006) (**)

444.032

Augments de tresoreria en el període d’un any 1.026.667

Disminucions de tresoreria en el període d’un any (1.247.994)

TRESORERIA PREVISIBLE EL DESEMBRE DE 2006  222.705

 Milers d’euros
(*) Últim tancament comptable disponible a 12 de desembre de 2006.

  (**) S’inclouen com a tresoreria els saldos disponibles de comptes de crèdit.

MILERS DE EUROS

Dividend a compte repartit 25.929

Dividend complementari 41.486

Reserves voluntàries 75.084

Reserva legal 295

BENEFICI NET DE L’EXERCICI 2006  142.794

La proposta de distribució del benefi ci net de l’exercici 2006 d’Agbar és la següent:

_ 4 Normes de valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels 
seus comptes anuals per a l’exercici 2006, d’acord amb les establertes pel Pla Ge-
neral de Comptabilitat adaptat a les empreses del sector de proveïment i saneja-
ment d’aigua, han estat les següents:

IA 74-119_3.1.indd   Sec1:84IA 74-119_3.1.indd   Sec1:84 13/6/07   12:26:3713/6/07   12:26:37



03_1  COMPTES ANUALS-INFORME DE GESTIÓ

85_

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

_ Les concessions administratives s’amortitzen linealment en funció del pe-
ríode de durada d’aquestes.
_ Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en un període de 
cinc anys.
_ Els drets de superfície sobre fi nques urbanes s’amortitzen linealment en el 
termini de durada dels esmentats drets.
_ Els drets d’ús per ubicar instal·lacions de conducció s’amortitzen lineal-
ment en un període de cinquanta anys.
_ Els drets d’ús d’actius en lloguer s’amortitzen linealment en el pe-
ríode menor entre la vida útil del bé i el termini mínim dels contractes 
associats.

Els costos salarials del personal propi, com també els costos associats al projecte, 
la instal·lació i la posada en marxa dels elements de l’immobilitzat immaterial, es 
capitalitzen com a major cost dels corresponents béns. Els costos activats per 
aquest concepte a l’exercici 2006 es presenten com a “Treballs efectuats per l’em-
presa 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 fi nalitzat el corresponent període 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 disposicions 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 efi ciència, o un allargament de la vida útil dels béns, es 
capitalitzen com a major cost dels corresponents béns.
Els costos salarials del personal propi, com també els costos associats al
projecte, la instal·lació i la posada en marxa dels elements de l’immobilitzat ma-
terial (consums de materials de magatzem i altres despeses externes aplicables), 
es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns. Els costos activats 
per aquest concepte a l’exercici 2006 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:

ANYS 

Construccions 20 a 50

Instal·lacions de conducció 20 a 34

Maquinària 12

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 4 a 20

Altre immobilitzat material 12,5

VIDA ÚTIL
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C IMMOBILITZACIONS FINANCERES
I INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
La Societat segueix els criteris següents en la comptabilització de les seves inver-
sions en valors mobiliaris, tant si es tracta de valors de renda fi xa com de renda 
variable, i tant si són a curt com a llarg termini:

_ 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, corregit 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 consoli-
dats, si s’escau, de la societat participada.
_ Títols amb cotització oficial (excepte participacions en el capital 
de societats del Grup o Associades):  es comptabilitzen al menor en-
tre el cost d’adquisició i el valor de mercat.  Com a valor de mercat es 
considera, de la cotització oficial mitjana de l’últim trimestre de l’exerci-
ci o de la cotització al tancament, la que resulti inferior.  Quan hi hagi in-
teressos, explícits o implícits, meritats i no vençuts al final de l’exercici, 
la correcció valorativa es determina comparant el preu de mercat amb 
la suma del preu d’adquisició dels valors i dels interessos meritats i no 
vençuts al tancament de l’exercici. 
_ Títols sense cotització ofi cial (excepte participacions 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 depreciació, per 
l’excés del cost sobre el seu valor teoricocomptable al tancament de l’exer-
cici corregit en l’import de les plusvàlues tàcites existents en el moment de 
l’adquisició que subsisteixin a la data del tancament.
_ Títols en societats estrangeres: s’apliquen els criteris descrits en els tres 
punts anteriors, segons les característiques de la Societat.  Per al càlcul del 
valor teoricocomptable o valor de mercat, segons correspongui, s’aplica el 
tipus de canvi vigent a la data de tancament per a la conversió de la moneda 
original a euros.
_ Els excedents de tresoreria que es materialitzen en valors de renda fi xa a 
curt termini es registren al preu d’adquisició. Els ingressos per interessos es 
computen a l’exercici en què es meriten, seguint un criteri fi nancer.

Les minusvàlues detectades seguint els anteriors criteris de valoració que sub-
sisteixin al tancament de l’exercici es registren a l’epígraf “Provisions” dels ca-
pítols “Immobilitzacions fi nanceres” i d’“Inversions fi nanceres temporals” del 
balanç de situació adjunt.
Els comptes anuals adjunts es refereixen a la Societat individualment, i s’han formu-
lat separadament els comptes anuals consolidats del Grup Agbar, per la qual cosa 
aquests comptes anuals no refl ecteixen els efectes que resultarien d’aplicar crite-
ris de consolidació. Les principals magnituds dels comptes anuals consolidats del 
Grup Agbar de l’exercici 2006 preparats d’acord amb el que estableixen les Normes 
Internacionals d’Informació Financera aprovades pels Reglaments de la Comissió 
Europea (NIFF-UE) són les següents, en milers d’euros:
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TOTAL ACTIU 6.302.688

PATRIMONI NET: 2.648.132

De la Societat Dominant 1.679.629

Dels minoritaris 968.503

XIFRA DE NEGOCI 3.043.988

RESULTAT NET: 308.017

Atribuït a la Societat Dominant 167.253

Atribuït a minoritaris 140.764

IMPORTS CONSOLIDATS GRUP AGBAR

 Milers d’euros

D ACCIONS PRÒPIES
Les accions de la Societat en autocartera, les quals cotitzen a la Borsa, es compta-
bilitzen per l’import menor entre el preu d’adquisició, la cotització de l’últim dia de 
l’exercici i la cotització mitjana de l’últim trimestre. 
En el cas que la Junta General d’Accionistes de la Societat decideixi formalment 
que les accions pròpies s’apliquen a una reducció de capital, aquestes accions es 
presenten minorant el patrimoni net de la Societat pel seu cost d’adquisició.

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 comp-
te 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 provisions necessàries per refl ectir la pèrdua de 
valor de les existències per la seva obsolescència o per refl ectir adequadament el 
seu valor de realització.

F COMPROMISOS PER A PENSIONS
La Societat té establert un compromís de pensions de prestació defi nida, la fi nalitat 
del qual consisteix a garantir als empleats, amb antiguitat anterior a l’1 de gener de 
1991, una pensió de jubilació (i les seves possibles derivades: viduïtat i orfandat) 
complementària a les prestacions de la Seguretat Social. 
A més, el conveni col·lectiu vigent a Agbar estableix que tot el personal fi x, in-
corporat a partir de l’1 de gener de 1991, i que hagi superat el període de prova, 
té dret a ser partícip en un pla de pensions d’aportació defi nida 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 vigent 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 compromi-
sos per pensions de les empreses amb els treballadors i benefi ciaris- 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 contingències cobertes (d’apor-
tació defi nida per a la jubilació i de prestació defi nida per als riscos d’invalidesa i 
mort durant la vida laboral activa) amb una entitat gestora. Així mateix, i per com-
pletar el fi nançament de la resta de compromisos de prestació defi nida, va formalit-
zar les corresponents pòlisses d’assegurança. Finalment, la Societat va culminar el 
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procés d’exteriorització a l’exercici 2005 en contractar una pòlissa d’assegurança 
destinada a la cobertura del premi de jubilació.
L’import dels compromisos de prestació defi nida per a la jubilació ha estat determi-
nat aplicant els criteris següents:

_ Mètode de càlcul: el mètode de càlcul utilitzat en les valoracions ac-
tuarials ha estat el d’”acreditació proporcional any a any”. El valor de les 
obligacions per pensions es calcula sobre la base del valor actual de les 
prestacions compromeses i es té en compte el nombre d’anys que el 
personal ha prestat servei.
_ Hipòtesis actuarials utilitzades: sense que estiguin esbiaixades i con-
sistents entre si. Concretament, les hipòtesis actuarials més signifi catives 
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, tenint en 
compte, si s’escau, els acords laborals que puntualment es puguin aconse-
guir dins el marc legal vigent.

Les aportacions regulars de l’exercici, constituïdes bàsicament pel cost normal 
i, si s’escau, la prima de risc, es registren contra el compte de pèrdues i guanys 
de l’exercici. 

G IMPOST SOBRE SOCIETATS
La despesa per Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció del 
resultat econòmic o comptable abans d’impostos, augmentat o disminuït, segons 
s’escaigui, per les diferències permanents, amb el resultat fi scal, entès aquest com 
la base imposable de l’esmentat impost, i minorat per les bonifi cacions i deduccions 
en 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’in-
grés o despesa comptabilitzada, es registren com a impostos diferits o anticipats, 
segons la seva naturalesa. 
A més, basant-se en la normativa actualment aplicable respecte a les deduccions 
i crèdits fi scals, només es registra comptablement l’import dels crèdits fi scals i im-
postos anticipats que s’estimen que podran ser aplicats en els propers 10 anys.

H TRANSACCIONS EN MONEDA DIFERENT DE L’EURO
_ Els canvis en el valor de mercat dels instruments fi nancers designats com de 
cobertura de risc de tipus de canvi sobre les inversions en societats estrangeres es 
registren com a resultats extraordinaris de l’exercici compensant els efectes con-
traris derivats de la correcció de valor d’aquestes inversions, fi ns al límit d’aquesta 
correcció.  L’excés, si n’hi hagués, es registra en comptes de despeses o ingressos 
a distribuir en diversos exercicis del balanç, segons s’escaigui.
_ Per a la resta de deutes i crèdits en moneda diferent de l’euro, la conversió a euros 
és realitzada aplicant el tipus de canvi vigent en el moment d’efectuar la correspo-
nent operació, i es valora al tancament de l’exercici d’acord amb el tipus de canvi 
vigent en aquest moment.

HIPÒTESI 

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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Les diferències de canvi positives o negatives es classifi quen en funció de l’exer-
cici de venciment i de la moneda. Les diferències negatives que es produeixen 
en cada grup s’imputen a resultats, mentre que les diferències positives no re-
alitzades es recullen en el passiu del balanç com a “Ingressos a distribuir en 
diversos exercicis”. No obstant això, les diferències positives no realitzades es 
porten a resultats quan per a cada grup homogeni s’hagin imputat a resultats en 
exercicis anteriors o en el propi exercici diferències negatives de canvi, amb el 
límit 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 independència del moment en què es produeix el corrent monetari o fi nancer 
que se’n deriva (Nota 14).
No obstant això, seguint el principi de prudència, la Societat únicament comp-
tabilitza els benefi cis realitzats a la data del tancament de l’exercici, mentre que 
els riscos i les pèrdues previsibles, fi ns i tot els eventuals, es comptabilitzen tan 
bon punt són coneguts.

J SUBMINISTRAMENTS PENDENTS DE FACTURACIÓ
La Societat registra com a venda d’aigua els subministraments realment efectuats, 
i inclou l’import de l’aigua subministrada que, a 31 de desembre, està pendent de 
facturació.  Aquest import és a 31 de desembre de 2006 de 28.355 milers d’euros i 
fi gura 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 mediambiental els béns que són utilitzats de 
forma duradora en l’activitat de la Societat, la fi nalitat principal dels quals són la 
minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient 
incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura de les operacions de 
l’Entitat (Nota 18).
Aquests actius es troben valorats, igual que qualsevol actiu material, a preu d’ad-
quisició 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 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 4b.
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_ 5 Immobilitzacions immaterials

El detall i el moviment de l’exercici 2006 d’aquest epígraf del balanç de situació 
adjunt és, en milers d’euros, el següent:

  Saldo a Addicions o Retirs o Traspassos Saldo a
  1-1-2006 dotacions reduccions  31-12-2006

Concessions, patents, llicències marques i similars:
     
Cost  7.253 - - - 7.253
Amortització acumulada (2.593) (123) - - (2.716)
  4.660 (123) - - 4.537

Fons de comerç de fusió:     
Cost  53.310 - - - 53.310
Amortització acumulada (53.310) - - - (53.310)
  - - - - -

Aplicacions informàtiques:     
Cost  52.372 95 (2) 821 53.286
Amortització acumulada (41.781) (5.760) 2 - (47.539)
  10.591 (5.665) - 821 5.747

Drets sobre actius:     
Drets sobre actius cedits en ús     
Cost  1.539 144 - 108 1.791
Amortització acumulada (118) (22) - - (140)

  1.421 122 - 108 1.651

Drets sobre béns en actius en lloguer:     
Cost  36.630 - - - 36.630
Amortització acumulada (1.943) (3.887) - - (5.830)

  34.687 (3.887) - - 30.800
  36.108 (3.765) - 108 32.451

Total:     
Cost  151.104 239 (2) 929 152.270
Amortització acumulada (99.745) (9.792) 2 - (109.535)

Total  51.359 (9.553) - 929 42.735

Milers d’euros

A 31 de desembre de 2006, s’inclou a l’epígraf “Concessions, patents, llicències, 
marques i similars” l’aportació efectuada per la Societat a l’Institut Municipal de Pro-
moció 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 4.165 milers d’euros.
La Societat va registrar a l’exercici 2005 com a immobilitzat immaterial algunes 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 elements d’interiorisme, i a condicionament de les instal·lacions.
Els traspassos realitzats durant l’exercici (929 milers d’euros) corresponen al cost de 
determinats projectes que es trobaven comptabilitzats com a immobilitzat material 
en curs i que, en part, han estat reclassifi cats a l’epígraf corresponent d’immobilitzat 
immaterial en funció de la seva naturalesa (Nota 6).
L’import de l’immobilitzat immaterial totalment amortitzat a 31 de desembre de 2006 
és de 84.646 milers d’euros.
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  Saldo a Addicions o Retirs o Traspassos Saldo a
  1-1-2006 dotacions reduccions  31-12-2006

Terrenys i construccions: 
Cost  104.235 2.215 (1.057) 1.307 106.700
Amortització acumulada (42.915) (2.442) 241 - (45.116)
  61.320 (227) (816) 1.307 61.584

Instal·lacions de conducció:
Cost  563.789 9.690 (3.420) 5.070 575.129
Amortització acumulada (311.284) (18.263) 2.485 - (327.062)
  252.505 (8.573) (935) 5.070 248.067

Maquinària:     
Cost  156 - - - 156
Amortització acumulada (48) (18) - - (66)
  108 (18) - - 90

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari:
Cost  151.519 8.987 (1.110) 4.008 163.404
Amortització acumulada (79.173) (5.958) 657 (34) (84.508)
  72.346 3.029 (453) 3.974 78.896

Acomptes i immobilitzacions materials en curs:
Cost  24.534 23.980 (654) (11.893) 35.967
  24.534 23.980 (654) (11.893) 35.967

Altre immobilitzat:
Cost  9.349 930 (508) 579 10.350
Amortització acumulada (6.418) (769) 482 34 (6.671)
  2.931 161 (26) 613 3.679

Total:     
Cost  853.582 45.802 (6.749) (929) 891.706
Amortització acumulada (439.838) (27.450) 3.865 - (463.423)

Total  413.744 18.352 (2.884) (929) 428.283

_ 6 Immobilitzacions materials

El detall i moviment de l’exercici 2006 d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt 
és el següent:

Milers d’euros

Les addicions més signifi catives de l’exercici corresponen a la renovació de la xar-
xa de distribució i transport (per import de 27.542 milers d’euros), a les obres de 
l’edifi ci que albergarà la gerència de Barcelona sud i els departaments d’operacions 
tècniques (per import de 7.199 milers d’euros) i a l’ampliació i renovació de les instal-
lacions de producció (per import de 6.108 milers d’euros).
El saldo net dels traspassos realitzats durant l’exercici (929 milers d’euros) cor-
responen al cost de determinats projectes que es trobaven en curs i que han 
estat reclassifi cats a l’epígraf corresponent d’immobilitzat immaterial en funció 
de la seva naturalesa (Nota 5).
La Societat va actualitzar el 1996 el seu immobilitzat material a l’empara del 
Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, amb pagament d’un gravamen únic del 
3%. L’actualització es va practicar aplicant els coefi cients 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 contrapartida de la plusvàlua es varen utilitzar els comptes 
corresponents als elements patrimonials actualitzats, sense variar l’import de 
l’amortització acumulada comptabilitzada.
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Els comptes afectats per l’actualització i el seu efecte a 31 de desembre de 2006 
són:

INCREMENT 
DE COST

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA

EFECTE 
NET

Terrenys i construccions 11.492 (3.828) 7.664

Instal·lacions
de conducció

97.967 (67.672) 30.295

Altres instal·lacions, utillatge i 
mobiliari

7.681 (6.946) 735

Altre immobilitzat 218 (217) 1

TOTAL 117.358 (78.663) 38.695
Milers d’euros

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 2006 de 4.990 milers d’euros, i es preveu que a l’exercici 2007 aquest 
efecte sigui aproximadament de 3.159 milers d’euros.
L’immobilitzat material totalment amortitzat a 31 de desembre de 2006 és de 
231.075 milers d’euros. 
El pressupost d’inversions en immobilitzat material per a l’exercici 2007 és de 
43.313 milers d’euros.

_ 7 Immobilitzacions fi nanceres i inversions
fi nanceres temporals

El  moviment  produït durant l’exercici 2006 en els diversos comptes 
d’“Immobilitzacions fi nanceres” i d’“Inversions fi nanceres temporals” ha estat el 
següent:

  Saldo a Addicions o Baixes o Traspassos Saldo a
  1-1-2006 dotacions reversions  31-12-2006

Immobilitzacions fi nanceres:     
Participació en empreses del Grup 871.671 264.181 (291.360) 3 844.495
Crèdits a empreses del Grup 3.491 - (500) - 2.991
Participació en empreses associades 115.220 3.558 (10.542) 2.867 111.103
Crèdits a empreses associades 17.440 - (88) 72.315 89.667
Cartera de valors a llarg termini-     
 Participació en altres empreses 5.000 - (38) (2.870) 2.092
 Derivats - 25.238 - - 25.238
 Altres 2.282 - - - 2.282
Altres crèdits 1.519 11.834 (233) - 13.120
Dipòsits i fi ances 12.435 754 (17) - 13.172
Administracions Públiques a llarg termini 165.513 12.037 (43.178) - 134.372
Provisions (161.032) (84.452) 7.556 - (237.928)

Total immobilitzat fi nancer 1.033.539 233.150    (338.400) 72.315 1.000.604

Inversions fi nanceres temporals 203.779 8.527 (112.301) (1.578) 98.427
Milers d’euros

A PARTICIPACIÓ EN EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES
En els Annexos I i II es presenta una relació de les empreses del Grup i Associa-
des, respectivament, i la informació relacionada amb aquestes a 31 de desembre 
de 2006.
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Les variacions dels epígrafs “Participació en empreses del Grup i Associades” du-
rant l’exercici 2006 es resumeixen, en milers d’euros, en el detall següent:

SOCIETAT COMPRA

CONSTI-
TUCIÓ/

AMPLIA-
CIÓ DE 

CAPITAL

TOTAL 
ALTES

VENDA/
BAIXES

TRASPA-
SSOS

Empreses del Grup:

Bristol Water Group, Ltd 256.622 - 256.622 - -

Compañía de Seguros
Adeslas, S.A.

2 - 2 - -

Agbar Latinoamérica, S.A. - 57 57 - -

Tribugest, Gestión
de Tributos, S.A.

- 7.500 7.500 - -

Agbar Chile, S.A. - - - (142.422) -

Emte, S.A. - - -   (65.583) -

Inversiones Aguas del
Gran Santiago, S.A.

- - -   (65.002) -

Applus Servicios
Tecnológicos, S.L.

- - -   (10.941) -

Aguas de la Costa, S.A. - - -     (5.808) -

Reneva, S.A. - - - (1.604) -

Aquagest Levante, S.A. - - - - (16.059)

Aquagest Región de Murcia, S.L. - - - - 16.059

Aguas de la Plata, S.L. - - - - 3

TOTAL Empreses del Grup 256.624 7.557 264.181 (291.360) 3

Empreses Associades:

Aigües de Segarra Garrigues, S.A. 3.443 - 3.443 - 2.867

Mina Pública d´Aigües
de Terrassa, S.A.

66 - 66 - -

Aguas de Sabadell, S.A. 49 - 49 - -

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

Aguas Cordobesas, S.A. - - -     (3.655) -

Clavegueram de Barcelona, S.A. - - - (217) -

TOTAL Empreses Associades 3.558 - 3.558     (10.542) 2.867
Milers d’euros

_ Empreses del Grup  
_ Bristol Water Group Ltd. Amb data 21 d’abril de 2006, la Societat va anunciar el 
llançament d’una Oferta Pública d’Adquisició (OPA) sobre el 100% del capital social 
de la companyia britànica Bristol Water Group, Ltd, que gestiona el proveÏment de 
la ciutat de Bristol i part dels comtats de Somerset, Bath i South Gloucestershire. 
Aquesta oferta d’adquisició s’adreçava a tots els accionistes i titulars d’opcions 
sobre accions emeses per l’esmentada societat, i es va formular com a compraven-
da en metàl·lic, essent la contraprestació de 10,6 lliures esterlines per cada acció. 
Addicionalment, els accionistes van tenir dret a rebre un dividend complementari 
especial de 22,5 penics per acció. La inversió total per adquirir el 100% d’aquest 
grup ha estat de 256.622 milers d’euros.
_ Tribugest Gestión de Tributos, S.A. Amb data 26 de desembre de 2006, Tribu-
gest Gestión de Tributos, S.A. ha augmentat el capital social, mitjançant la compen-
sació de crèdits que té atorgats pels accionistes mercantils Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, S.A. i Banco de Crédito Local de España, S.A.
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_ Agbar Chile, S.A. i Inversiones Aguas del Gran Santiago, S.A. Com a conse-
qüència de la reordenació de la cartera xilena realitzada l’any 2006, en el mes de 
desembre la Societat ha procedit a la venda d’un 13,40% d’Inversiones Aguas 
del Gran Santiago, S.A. i d’un 49,98% d’Agbar Chile, S.A. a Agbar Conosur Li-
mitada (participada indirectament per Agbar en un 100%), mantenint el control 
sobre aquestes societats. Aquestes operacions han suposat una plusvàlua con-
junta de 18.483 milers d’euros (Nota 14d). A 31 de desembre de 2006 a l’epígraf 
“Empreses del Grup, Deutors” del balanç de situació adjunt es troba registrat el 
deute pendent de cobrament en relació amb aquestes operacions per un import 
de 225 milions d’euros.
_ Grup Emte. Amb data 22 de desembre de 2006, el Grup Agbar ha subscrit un 
contracte de compravenda amb Solduga, S.A. mitjançant el qual transmet a aquesta 
última la totalitat de les accions de la seva titularitat al capital d’Emte, S.A., repre-
sentatives del 50%. Aquesta operació ha generat un benefi ci abans d’impostos de 
38.796 milers d’euros (Nota 14d). 
_ Applus Servicios Tecnológicos, S.L. Durant l’exercici 2006 s’han produït dues 
operacions de venda de participació d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. emmar-
cades en els acords globals assolits el mes de novembre de 2005 entre Agbar, Unión 
Fenosa, S.A. i Sociedad de Promoción y Participación Empresarial, S.A. (SPPE). En 
aquests acords es va donar entrada a la Corporación Financiera Caja de Madrid, S.A. 
(a través de SPPE) al capital social d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L.
En el mes de gener de 2006, s’ha realitzat la venda d’un 2,32% d’Applus Servicios 
Tecnológicos, S.L. a la societat Unión Fenosa, S.A. que ha generat una plusvàlua 
abans de l’efecte fi scal d’11.377 milers d’euros (Nota 14d).
En el mes d’abril de 2006, s’ha venut el 2,90% d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. 
a Sociedad de Promoción y Participación Empresarial, S.A., que ha generat una plus-
vàlua abans d’impostos de 14.360 milers d’euros (Nota 14d).
De resultes d’aquesta transacció, Applus passa a ésser participada per Agbar en un 
53,1%, per Unión Fenosa, S.A. en un 25% i per SPPE en un 21,9%.
_ Aguas de la Costa, S.A. Amb data 8 de setembre de 2006 la Societat ha venut 
la participació que tenia d’Aguas de la Costa, S.A. (representativa d’un 60% del 
seu capital social) a l’empresa pública d’Uruguai Administración de las Obras 
Sanitarias del Estado. Aquesta operació ha generat un benefi ci abans d’impos-
tos de 709 milers d’euros.
_ Aquagest Región de Murcia, S.A. Durant l’exercici 2006 s’ha produït una escissió 
parcial d’Aquagest Levante, S.A. mitjançant la segregació de part del seu patrimoni, 
per al seu traspàs en bloc a la societat benefi ciària de nova creació, denominada 
Aquagest Región de Murcia, S.A.

_ Empreses Associades
_ Acsa – Agbar Construcción, S.A. Amb data 10 de novembre de 2005, la Soci-
etat va formalitzar la venda a la societat Finycar, S.L. (Grup Sorigué) del 60% del 
capital social de la societat Acsa - Agbar Construcción, S.A.  Aquest acord de 
venda incloïa una opció sobre el restant 40% a executar en anys posteriors.  Amb 
data 23 de juny de 2006 s’ha acordat i s’ha procedit a executar aquesta opció an-
ticipadament.  Aquesta venda ha generat una plusvàlua de 17.991 milers d’euros 
abans de l’efecte fi scal (Nota 14d).

B CRÈDITS A EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES
L’increment per traspassos en el capítol “Crèdit a empreses Associades” recull els 
conceptes següents: 
_ La compra dels crèdits garantits que Aguas Argentinas, S.A. mantenia amb en-
titats multilaterals, que s’ha realitzat amb un descompte del 27% i ha suposat un 
desemborsament per a Agbar de 64 milions d’euros. Això ha motivat el registre d’un 
resultat positiu, com a conseqüència de l’excés de les provisions constituïdes, de 
15.829 milers d’euros abans d’impostos (Nota 14d).
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_ El pagament de la garantia de la concessió (performance bond) d’Aguas Ar-
gentinas, S.A., corresponent a Agbar per un import de 8,5 milions d’euros, com a 
conseqüència de la decisió del Govern d’Argentina, establerta mitjançant un de-
cret presidencial, de rescindir el contracte de concessió del servei d’aigua potable 
i sanejament de la ciutat de Buenos Aires i de transferir la seva gestió a una entitat 
pública de nova creació (Agua y Saneamientos Argentinos, S.A.). 
Les baixes del capítol “Crèdits a empreses del grup” corresponen a l’amortització 
anticipada de 500 milers d’euros amb la Fundació Agbar. 

C ALTRES CRÈDITS
L’addició de l’epígraf “Altres crèdits” correspon a l’import pendent de cobrament de 
la venda del 40% d’ACSA-Agbar Construcción, S.A. per part de Finycar, S.L. (Grup 
Sorigué) per 11.834 milers d’euros previst per a l’exercici 2009.  La resta de l’import 
pendent de cobrament amb venciment l’any 2007 està registrat a l’epígraf de “Deu-
tors diversos” per import de 13.578 milers d’euros.

D ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A LLARG TERMINI
L’epígraf “Administracions Públiques a llarg termini” inclou els impostos antici-
pats i els crèdits fi scals detallats a la Nota 12. Les addicions inclouen bàsica-
ment els drets per noves deduccions pendents d’aplicació.  Les baixes i rever-
sions corresponen principalment a la deducció fi scal de dotacions realitzades 
en el passat per sistemes de previsió social i per provisions de cartera de les 
societats argentines, com també per l’impacte del canvi de normativa fi scal per 
import de 10.642 milers d’euros (Nota 12). 

E PROVISIONS
Les participacions en Aguas Argentinas, S.A., Aguas Provinciales de Santa 
Fe, S.A. i Aguas Cordobesas, S.A. es troben totalment provisionades per im-
ports de 85.253, 7.900 i 1.497 milers d’euros, respectivament. Addicionalment, 
aquest epígraf inclou 20.992 milers d’euros de provisió per la participació en 
Interagua, S.A. derivada, bàsicament, de la participació que posseeix aquesta 
societat a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. (Nota 19).  Igualment es recull 
un import de 89.667 milers d’euros en concepte de provisió per tots els crèdits 
concedits a empreses associades argentines, entre els quals es troben els es-
mentats a l’apartat b) d’aquesta nota.

F INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
El detall del saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2006 és el següent:

Milers d’Euros

Tribugest – Gestión de Tributos, S.A.  12.000
Agbar Global Market, S.A., Societat Unipersonal  9.000
Agencia Servicios Mensajería, S.A.   7.500
Inusa Sociedad de Inmuebles, S.A.  350
Interessos meritats  12

 Total crèdits empreses del Grup  28.862

Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A.  8.839
Interessos meritats  1.949
Provisions   (10.788)

 Total crèdits empreses Associades  -

CARTERA DE VALORS A CURT TERMINI  61.285

ALTRES CRÈDITS  8.280

TOTAL INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS  98.427
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Els saldos nets registrats en els epígrafs “Crèdits a empreses del Grup” i “Crèdits a 
empreses Associades” meriten tipus d’interès de mercat, i no hi ha dubtes sobre la ca-
pacitat de les Societats participades per retornar-los en la forma i terminis previstos.
A l’epígraf “Cartera de valors a curt termini” s’inclouen les col·locacions temporals 
d’excedents de tresoreria amb entitats bancàries.

_ 8 Fons propis

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

 Capital Prima  Reserves  Reserva Reserves Diferència Benefi ci Dividend  Dividend  Accions Total
  subscrit d’emissió revalor. legal volun- per ajust  de a compte complem. pròpies 
     tàries del capital  l’exercici   per 
      a euros    a reducció 
          de capital

Saldos a 1 de gener de 2006

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

Distribució de benefi cis del 2005

 - - - 294 49.311 - (113.559) 25.729 38.225 - -

Dividend complementari del 2005

 - - - - 84 - - - (38.225) - (38.141)

Ampliació de capital (Sèrie A)

 1.477 - - - - - - - - - 1.477

Benefi ci de l’exercici 2006

 - - - - - - 142.794 - - - 142.794

Pla d’opcions sobre accions

 - - - - - - - - - (4.309) (4.309)

Dividend a compte de l’exercici 2006
 
 - - - - - - - (25.929) - - (25.929)

Saldos a 31 de desembre de 2006 

 149.966 178.366 128.061 29.698 574.643  231 142.794 (25.929) - (4.309) 1.173.521

Milers d’euros

A CAPITAL SUBSCRIT I ACCIONS PRÒPIES
PER A REDUCCIÓ DEL CAPITAL
El capital subscrit a 31 de desembre de 2006 és de 149.965.688 euros i està repre-
sentat per 149.965.688 accions ordinàries, 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 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 fi nalitat de servir de cobertura a la Societat per al Pla Maig 2001. 
L’ampliació de capital va ser parcialment subscrita per l’entitat fi nancera “la Caixa” 
que va subscriure 1.800.375 accions, i aquestes varen restar totalment desembor-
sades. Aquesta entitat fi nancera mantenia aquests títols fi ns que fossin executades 
les opcions per part dels benefi ciaris del Pla Maig 2001 o fi ns que vencés el pla.
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Com a conseqüència de la fi nalització del dotzè i últim dels períodes del “Pla 
d’Opcions Maig 2001”, la Societat va exercir l’opció de compra sobre la totalitat 
de les 584.442 accions rescatables classe B i aquestes es van convertir en ac-
cions classe A. Així es va eliminar la distinció de classe, ja que totes les accions 
representatives del capital social van sobrevenir de la mateixa classe. De les re-
ferides 584.442 accions, 260.461 accions corresponen a opcions exercides pels 
benefi ciaris del referit Pla d’Opcions en l’últim període de comunicació i 323.981 
accions van resultar “sobrants”, per la qual cosa es mantenen en autocartera amb 
la fi nalitat de procedir a la seva amortització, prèvia reducció del capital social en 
l’import nominal que sigui procedent.
El Consell d’Administració d’AGBAR, en la seva reunió de 29 de setembre de 2006, 
fent ús de la delegació conferida per la Junta General d’Accionistes celebrada el 
30 de maig de 2003, va acordar ampliar el capital social en la quantia d’1.481.653 
euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació d’1.481.653 accions ordinàries de 
classe A, de valor nominal d’1 euro cadascuna, representades per anotacions en 
compte. L’entitat designada per portar el seu registre comptable és la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iber-
clear). El període de subscripció preferent va ser del 31 d’octubre al 14 de novem-
bre de 2006, ambdós inclusivament. Transcorregut el referit termini de subscripció, 
havien estat realment subscrites i desemborsades 1.476.477 accions. L’escriptura 
pública d’augment de capital va ser atorgada el 20 de novembre de 2006.
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 2006, l’únic accionista de la Societat amb participació igual o 
superior al 10% és HISUSA, Holding de Infraestructuras 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 percentatge, calculat descomptant les 
accions en autocartera, del 47,97%.

B CAPITAL AUTORITZAT
La Junta General d’Accionistes de la Societat celebrada el dia 30 de maig de 2003 
va aprovar delegar en el Consell d’Administració, per tal que dins del 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 fi ns 
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 necessari, 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 2006 estan pendents d’exercir ampliacions de capital 
per un import total de 66.376 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 
delegació, 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, fi ns a 500 milions d’euros en 
obligacions o altres valors de renda fi xa, simples, amb garantia hipotecària i 
convertibles i/o canviables en accions de la mateixa Societat, 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 per la Junta de 20 de maig 
de 1998. La Junta va acordar augmentar, des d’ara i en el seu moment, el capital 
social fi ns 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 fi xa conver-
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tibles en accions que es puguin emetre a l’empara d’aquesta autorització. Un 
cop transcorregut el termini de vigència de l’autorització, aquesta quedarà sense 
cap valor en la part que no hagi estat disposada. A 31 de desembre de 2006 el 
Consell d’Administració no ha exercit aquesta facultat. 

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 
específi ca 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’im-
postos, a eliminar els resultats comptables negatius, tant els acumulats d’exer-
cicis 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’amortització 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’ar-
rendament fi nancer, 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 forma 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 benefi ci de l’exercici a la reserva legal fi ns que aquesta assoleixi, 
almenys, el 20% del capital social.
La reserva legal podrà utilitzar-se per augmentar el capital social en la part del seu 
saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat.  Excepte per a la fi nalitat es-
mentada anteriorment i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta reserva 
només es podrà destinar a la compensació de pèrdues sempre que no hi hagi altres 
reserves disponibles sufi cients per a aquest fi .

F RESERVES VOLUNTÀRIES
La totalitat de les reserves voluntàries a 31 de desembre de 2006 és de lliure disposició, 
excepte per l’import associat a despeses d’establiment, despeses de recerca i desen-
volupament i fons de comerç de fusió del balanç de situació adjunt, si n’hi hagués, tal 
com estableix l’article 194 del Text Refós de la Llei sobre Societats Anònimes.
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_ 9 Altres provisions

El moviment produït en el compte de “Provisió per a riscos i despeses - Altres pro-
visions” a l’exercici 2006 ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo inicial   154.641

Dotacions    10.130

Aplicacions   (2.537)

Traspassos   (505)

Reversions   (92.897)

SALDO FINAL   68.832

Dins de l’apartat de dotacions, s’inclouen bàsicament 6.796 milers d’euros de dota-
cions per aspectes contingents de les vendes de societats participades efectuades 
durant l’exercici i 1.466 milers d’euros de dotacions de l’exercici per a provisions de 
cànons associats a la compra d’aigua.
L’apartat de reversions inclou bàsicament la cancel·lació de les provisions per les in-
versions de l’Argentina (Nota 19), per import de 88.144 milers d’euros, a causa de la 
compra de deute garantit i al pagament de la garantia de la concessió (performance 
bond) corresponent a la societat Aguas Argentinas, S.A. (Nota 7b).

_ 10 Deutes amb entitats de crèdit

La composició dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2006 és la 
següent:

Milers d’euros

  Límit A curt termini Total

Préstecs  - 37.243 37.243

Pòlisses de crèdit  597.150 153.002 153.002

Interessos  - 2.792 2.792

TOTAL  - 193.037 193.037

L’apartat de préstecs inclou, a 31 de desembre de 2006, 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 contractats swaps de tipus d’interès (Nota 13c). 
De l’import límit total de les pòlisses de crèdit, 537.150 milers d’euros vencen l’any 
2007 i 60.000 milers d’euros vencen l’any 2008. 
L’import disposat de les pòlisses de crèdit correspon a les disposicions en lliures 
esterlines realitzades per fi nançar parcialment l’adquisició del Grup Bristol Water 
(Nota 7a). Aquestes pòlisses meriten un tipus d’interès Líbor més un diferencial 
i vencen l’any 2007.

_ 11 Deutes amb empreses del Grup i Associades

El saldo de l’epígraf “Deutes amb empreses del Grup i Associades a llarg termi-
ni” correspon a préstecs presos per la Societat de la seva fi lial Agbar Internati-
onal, BV., corresponents a emissions d’Euronotes per import de 286.525 milers 
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_ 12 Situació fi scal

Des de 1993 la Societat es troba subjecta a l’Impost sobre Societats sota el règim 
de consolidació fi scal, com a societat dominant del Grup Agbar.  Aquest grup de 
societats está vinculat actualment a tributar per aquest règim de forma indefi nida 
mentre no es renunciï a la seva aplicació.
L’Impost sobre Societats es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, ob-
tingut per l’aplicació de principis de comptabilitat generalment acceptats, que no 
necessàriament ha de coincidir amb el resultat fi scal, entès aquest com a la base 
imposable de l’impost.
La conciliació del resultat comptable individual d’Agbar amb la base imposable indi-
vidual de l’Impost sobre Societats a 31 de desembre de 2006 és com segueix:

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

162.651

Diferències permanents (9.302)

Base comptable de l’impost 153.349

Diferències temporals (65.138)

BASE IMPOSABLE (RESULTAT FISCAL) 88.211

Milers d’euros

Milers d’euros

Inversions fi nanceres temporals a 31 de desembre de 2006

Deutes comercials:  
Agbar Servicios Compartidos, S.A.  5.544
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.  706
Agbar Mantenimiento, S.A.  303
Aguas de Levante, S.A.  177
Adasa Sistemas, S.A.   60
Altres  76

 Total deutes comercials empreses del Grup  6.866

Préstecs i comptes corrents rebuts d’empreses del Grup: 
Agbarex, S.L., Sociedad Unipersonal  17.745
Agbar Mantenimiento, S.A.  6.362
Agbar International B.V.  4.760
Applus Servicios Tecnológicos, S.L.  3.032
Altres  1.086

 Total préstecs i comptes corrents rebuts d’empreses del Grup   32.985

Interessos a curt termini de deutes amb empreses del Grup:  
Agbar International B.V.  1.981
Altres   148

 Total interessos a curt termini de deutes amb empreses del Grup   2.129

TOTAL DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP  41.980

TOTAL DEUTES COMERCIALS EMPRESES ASSOCIADES  111

TOTAL DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES  42.091

d’euros i venciment l’any 2009. 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 venciment l’exercici 2009 que merita un 
tipus d’interès fi x del 6,205% anual.
El detall del saldo de l’epígraf “Deutes amb empreses del Grup i Associades a curt 
termini” és el següent:
Els préstecs rebuts d’empreses del grup meriten un tipus d’interès referenciat a 
l’Euríbor.
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Les diferències permanents positives més signifi catives corresponen a les donaci-
ons a la Fundació Agbar per 8.649 milers d’euros (sense efecte impositiu net ja que 
s’apliquen deduccions per aquest concepte) i a les aportacions al sistema de previ-
sió social per import de 6.480 milers d’euros. Les diferències permanents negatives 
es deuen bàsicament a l’exempció de la renda derivada de la venda del 49,98% 
d’Agbar Chile, S.A. per 28.503 milers d’euros. 
Les diferències temporals inclouen la recuperació del 10% de l’exteriorització en 
l’exercici 2002 dels compromisos per pensions, per import de 19.663 milers d’euros 
i la recuperació de les provisions, per depreciació de la cartera argentina per 16.419 
milers d’euros i per risc màxim a l’Argentina per 15.829 milers d’euros.  La seva 
dotació no va ser fi scalment deduïble.
El càlcul de l’impost sobre societats de l’exercici s’ha efectuat de la manera 
següent:

Base comptable de l’impost 153.349

Quota al 35% 53.672

Deduccions exercici 2006 (50.413)

Regularització despesa Impost Societats 2005 (2.250)

Modifi cació tipus impositiu 10.642

Altres ajustos 8.206

IMPOST SOBRE SOCIETATS 19.857

Milers d’euros

La Societat ha registrat com a despesa per l’Impost sobre Societats de l’exercici 2006 
l’impacte sobre el saldo dels impostos anticipats i diferits derivat del canvi de tipus de gra-
vamen: del 35% a l’exercici 2006, al 32,5% a l’exercici 2007 i al 30% a partir de l’exercici 
2008. A aquests efectes, aquests impostos anticipats i diferits s’han reestimat aplicant el 
tipus impositiu de l’exercici en què s’espera la seva reversió. Aquest impacte suposa un 
despesa neta per Impost sobre Societats de 10.642 milers d’euros.
A “Altres ajustos” s’inclou la tributació a Xile derivada de la venda de participaci-
ons en Agbar Chile, S.A. i Inversiones Aguas del Gran Santiago, S.A., per 7.992 
milers d’euros.
El detall de les deduccions aplicades és el següent:

Per doble imposició de dividends 35.297

Per reinversió de resultats extraordinaris 11.748

Altres deduccions 3.368

TOTAL DEDUCCIONS  50.413

Milers d’euros

Les rendes obtingudes a l’exercici acollides a deduccions per reinversió de resultats 
extraordinaris, juntament amb la data de reinversió, han estat les següents:

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

58.738 11.748 2006 2009
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El detall i concepte d’aquestes rendes és el següent:

Venda accions d’Applus Servicios
Tecnológicos, S.A.

25.737

Venda accions de Emte, S.A. 20.849

Venda accions de Acsa, S.A. 11.060

Altres 1.092

TOTAL 58.738
Milers d’Euros

Tot seguit s’adjunta el detall de les deduccions per reinversió de resultats extra-
ordinaris per rendes generades en exercicis anteriors, els elements patrimonials 
de les quals, objecte de la reinversió, encara estan obligats a romandre en el 
patrimoni de la Societat: 

EXERCICI DE
GENERACIÓ
DE LES RENDES

IMPORT 
(MILERS 

D’EUROS)

DATA DE LA 
REINVERSIÓ

DATA DE
VENCIMENT DE 

L’OBLIGACIÓ DE 
PERMANÈNCIA

2003 2.575 2003 2008

2003 10.819 2004 2007

2004 11.792 2004 2007

2004 1.594 2004 2009

2005 3.348 2005 2008

2005 11.161 2006 2009

41.289

  Diferències acumulades  Efecte acumulat 
  en les bases imposables en la quota

Impostos anticipats:    
Fons de pensions 100.623 30.793
Provisió risc màxim Argentina 106.791 32.102
Provisió depreciació cartera Argentina 6.551 2.030
Provisió insolvències Argentina 4.109 1.233
Amortització fons de comerç de fusió 7.994 2.465
Provisió aspectes contingents 10.606 3.182
Altres 10.991 3.495
Crèdits fi scals:    
Deduccions no aplicades fi scalment - 59.072

 Total impostos anticipats i crèdits fi scals: 247.665 134.372

Impostos diferits:    
Individuals-    
  Amortització REL. 2/85 i Llei 12/88 3.434 1.030
  Amortització RDL 3/93 14.560 4.396
Derivats d’eliminacions en consolidació fi scal 4.817 1.816

 Total impostos diferits: 22.811 7.242
Milers d’euros

A causa de les diferències temporals entre els criteris d’imputació comptables i els 
fi scals de determinats ingressos i despeses, en relació amb l’Impost sobre Socie-
tats, a 31 de desembre de 2006 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:
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Tal com s’ha indicat anteriorment, l’efecte acumulat en la quota de les diferències 
temporals ha estat calculat aplicant el tipus de gravamen que s’estima que serà 
aplicable en l’exercici de la seva reversió.
El detall dels saldos a curt termini amb Administracions Públiques és el següent:

DEUTORS CREDITORS

Impost sobre Societats 5.529 -

I.V.A. 8.750 -

I.R.P.F. - 1.270

Seguretat Social creditora - 1.111

Taxes - 38.638

Altres - 17.042

TOTAL 14.279 58.061

Milers d’euros

Com a resultat de la comprovació fi scal de l’Impost sobre Societats dels exercicis 
1995 a 1998 es van incoar actes per un import aproximat de 28 milions d’euros. A 
31 de desembre de 2006 aquestes actes es troben recorregudes davant el Tribunal 
Econòmic Administratiu Central. De la resolució del procediment no s’estima que 
puguin posar-se de manifest impactes rellevants no considerats.
Així mateix, i en relació amb les actes incoades a la Societat corresponents a l’Im-
post sobre Societats dels exercicis 1999 a 2001, per les quals es reclama un import 
aproximat de 41 milions d’euros, també es continua el procediment davant l’esmen-
tat Tribunal Econòmic Administratiu Central. De la seva resolució tampoc no s’esti-
ma que puguin posar-se de manifest impactes rellevants no considerats.
D’altra banda, a 31 de desembre de 2006 es troben en litigi davant el mateix Tribu-
nal Econòmic Administratiu Central les sancions proposades per l’Ofi cina Nacional 
d’Inspecció (ONI) a la Societat per un import de 12 milions d’euros, en relació amb 
l’Impost sobre Societats dels exercicis 1995 a 1998, i per un import de 25 milions 
d’euros, en relació amb l’Impost sobre Societats dels exercicis 1999 a 2001. La 
Societat compta amb sengles dictàmens realitzats per assessors fi scals externs, un 
per cada bloc inspeccionat, en els quals es posa de manifest la improcedència de 
les sancions proposades i per aquesta raó no ha registrat cap provisió en els seus 
comptes per aquests conceptes.
Addicionalment, la Societat té oberts a inspecció els impostos següents: IVA i IRPF 
exercicis 2003 al 2006, i Impost sobre Societats exercicis 2002 al 2005. No s’espera 
que, com a conseqüència dels anys oberts a inspecció, es posin de manifest impac-
tes rellevants no considerats en la formulació d’aquests comptes.
En els comptes anuals de l’exercici 1992 es varen incloure els requisits d’informació 
comptable, aplicables a les fusions, escissions, aportacions d’actius i canvis de va-
lors, establerts per la Llei 29/1991, de 16 de desembre, d’adequació de determinats 
conceptes impositius a les Directives i Reglaments de les Comunitats Europees 
per acollir-se als benefi cis fi scals 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 
comptable 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
El detall de les garanties més signifi catives és el següent:

_ Agbar ha assumit el compromís davant de Banco Santander de Chile 
per un límit màxim d’1,97 milions d’UF (51,5 milions d’euros) respecte a 
les línies de crèdit que reben les societats concessionàries Intermodales 
La Cisterna (1,72 milions d’UF) i Quinta Normal (0,25 milions d’UF).
_ Agbar ha emès garanties davant de JPMorgan (1 milió d’UF) i Banco 
Santander (0,3 milions d’UF) pels swaps de tipus d’interès que la societat 
concessionària Intermodales La Cisterna ha contractat pels mateixos im-
ports que sumen 1,3 milions d’UF (34 milions d’euros).
_ Agbar garanteix el risc de construcció de les obres del canal de rega-
diu que executa ACSA Sorigué, davant les entitats bancàries que fi nancen 
aquestes obres a Aigües Segarra Garrigues. A tancament de 2006 aquesta 
garantia té un import màxim de 18,1 milions d’euros.
_ Les garanties davant de les institucions fi nanceres multilaterals (Corpo-
ración Financiera Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo i Ban-
co Europeo de Inversiones), derivades dels seus fi nançaments en societats 
participades a l’Argentina, sumen fi ns a un import màxim de 7,3 milions de 
dòlars nord-americans (5,6 milions d’euros), dels quals 3,6 milions de dòlars 
nord-americans corresponen a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., i 3,7 
milions de dòlars nord-americans a Aguas Cordobesas, S.A.  
_ Agbar manté la garantia presentada davant de Santander Central Hispano 
per import de 50 milions de pesos mexicans (3,5 milions d’euros), en relació 
amb el fi nançament d’InterAgbar de México, S.A. de C.V.

B EMISSIÓ EURO MEDIUM TERM NOTES
_ Agbar International, B.V. Les emissions de bons sota el programa Euro Me-
dium Term Notes són realitzades per Agbar International B.V., que és una fi lial al 
100% d’Agbar, les emissions i instruments derivats associats de la qual compten 
amb la garantia solidària i irrevocable d’Agbar, segons s’indica en el fullet infor-
matiu del programa.
Durant l’exercici 2006, Agbar International, B.V. no ha efectuat noves emissions i 
ha amortitzat l’emissió de 25 milions de dòlars realitzada l’agost de 2001 i la de 
3.000 milions de iens japonesos realitzada el mes de desembre de 2002.
Es manté en vigor una emissió d’obligacions per import de 500 milions d’euros, amb 
un cupó fi x del 6% i venciment el novembre de 2009. Així mateix, la fi lial té con-
tractades amb diverses entitats fi nanceres operacions de permuta fi nancera (swap) 
per un import total de 371 milions d’euros i idèntic venciment i dates de pagament 
que els títols emesos. Aquestes cobertures li permeten rebre un tipus fi x 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. 
_ Agbar Capital, S.A. Amb data 20 de juliol de 2006, Agbar Capital, S.A., fi lial de la 
Societat, ha formalitzat un programa d’emissió d’Euronotes (EMTN) per un import 
màxim de 2.000 milions d’euros, del qual no ha estat disposat cap import a 31 de 
desembre de 2006. Qualsevol emissió futura d’Euronotes per part d’aquesta soci-
etat comptarà amb la garantia solidària i irrevocable d’Agbar, segons s’indica en el 
fullet informatiu del programa.
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C OPERACIONS DE COBERTURA SOBRE TIPUS
D’INTERÈS I TIPUS DE CANVI
Tot seguit s’adjunten taules amb el resum de les cobertures que la Societat té con-
tractades:
_ Cobertures de divisa. Les cobertures de divisa tenen com a objectiu protegir el 
valor de la cartera internacional de diferències de conversió en crear sintèticament 
un fi nançament en la mateixa divisa de la inversió a l’estranger.

MONEDA 
ORIGINAL

NOCIONALS VENCIMENTS

Moneda 
Original

Contravalor 
Euros

2007 2008 2009 Posterior

Cobertura
Cartera

CLP 112.637.192 160.581 - 7.753 51.323 101.505

Cobertura
Comptes a cobrar

CLP 154.996.335 220.971 110.727 67.474 42.770  

Total Peso
xilè  267.633.527 381.552 110.727 75.227 94.093 101.505

Cobertura
Cartera

GBP 65.000 96.700 96.700 - -

Total Lliura 
esterlina  65.000 96.700 96.700 - - -

Total Vendes
de divisa  - 478.252 207.427 75.227 94.093 101.505

Cobertura
Comptes a Pagar

USD 2.100 1.595 1.595 - - -

Total Dòlar
nord-americà  2.100 1.595 1.595 - - -

Total compres
de divisa   - 1.595 1.595 - - -

_ Cobertures de tipus d’interès

NOCIONALS VENCIMENTS

Moneda 
Original

Contravalor 
Euros

2007 2008

Peso Xilè 65.000.000 92.667 51.323 41.344

Total Cobertura a 
Tipus Fix 65.000.000 92.667 51.323 41.344

A més de les cobertures detallades en el quadre anterior, Agbar també té con-
tractats dos swaps de tipus d’interès, lligats a dos préstecs a llarg termini per un 
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 meritar 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% (Nota 10). 
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D ALTRES COMPROMISOS
_ Torre Agbar. El propietari de l’edifi ci denominat “Torre Agbar”, ubicat a l’avinguda 
Diagonal de Barcelona, números 197 a 211, és la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa”, qui al seu torn mantenia un contracte d’arrendament fi nancer 
amb Layetana Inmuebles, S.L. (societat unipersonal). Amb data 25 de novembre 
de 2004, la Societat va subscriure un contracte de subarrendament amb Layetana 
Inmuebles, S.L. (societat unipersonal) sobre aquest edifi ci. 
El contracte de subarrendament es va signar per un període mínim de deu anys, re-
novable  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 Inmuebles, 
S.L. (societat unipersonal).  Si vençut el termini inicial de deu anys, la Societat no pror-
rogués el contracte de subarrendament com a mínim durant deu anys més, la Societat 
hauria d’indemnitzar Layetana Inmuebles, S.L. (societat unipersonal) amb una quanti-
tat equivalent a un any de la renda que estigués vigent en aquell moment. 
Finalitzada, si s’escau, la pròrroga prevista, les parts podran prorrogar automàtica-
ment el contracte per nous períodes de deu anys, sempre que no hi hagi denún-
cia 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 
novembre de 2014. Per part seva, “la Caixa” podrà exercir una opció de venda en el 
mateix termini i condicions que els fi xats per a l’opció de compra. Les taxacions del 
valor de mercat de l’edifi ci encarregades per la Societat han permès verifi car que el 
valor de les opcions de compra i venda de la “Torre Agbar” no difereixen signifi cati-
vament del seu valor de mercat.
Amb data 28 de desembre de 2006, Layetana Inmuebles, S.L. ha subscrit una pòlissa 
de cessió d’arrendament fi nancer i garanties amb l’entitat Azurelau, S.L.U. per la qual 
la primera transmet a la segona la totalitat dels drets i obligacions dimanants del con-
tracte d’arrendament fi nancer sobre la Torre Agbar. Aquesta operació ha comptat amb 
l’aprovació de “la Caixa” en la seva qualitat d’arrendadora fi nancera de l’immoble. 
Com a conseqüència, l’entitat Azurelau, S.L.U. passa a posseir la posició de subarren-
dadora davant de la societat. Layetana Inmuebles, S.L., que, d’altra banda, es manté 
com a responsable solidària davant de Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A. de totes les obligacions i responsabilitats d’Azurelau, S.L.U.
Els Administradors de la Societat han conclòs que no es compleixen les condici-
ons perquè el contracte de lloguer de la “Torre Agbar” pugui ser considerat com a 
arrendament fi nancer, per la qual cosa ha estat considerat comptablement com a 
arrendament operatiu. 
_ Compromisos amb el personal. Durant l’exercici 2002 Agbar va procedir a 
l’exteriorització dels compromisos per pensions amb el seu personal (Nota 4f). 
Aquesta exteriorització va suposar, d’una banda, el rescat de les pòlisses d’asse-
gurança 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 fi nançament de la resta de compromisos de prestació defi nida, es formalitzaren 
les corresponents pòlisses d’assegurança.  Finalment, Agbar va culminar el pro-
cés d’exteriorització en l’exercici 2005 en contractar la pòlissa d’assegurances 
destinada a la cobertura del premi de jubilació.
A 31 de desembre de 2006,  els compromisos per pensions amb el personal segons 
els últims càlculs actuarials són de 214.156 milers d’euros. El valor actual de les 
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obligacions inclou una part dels compromisos adquirits amb els antics membres del 
Consell d’Administració de la Societat. En aquesta data hi ha instruments de previ-
sió formalitzats amb entitats fi nanceres 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 2006 és la se-
güent: 

Milers d’euros

Venda d’aigua 207.628

Ingressos per treballs i drets de presa 11.680

Vendes de subproductes i residus 5

Prestacions de serveis 14.199

TOTAL 233.512

L’apartat “Treballs efectuats per l’Empresa per a l’immobilitzat” de l’exercici 2006 
correspon als conceptes següents:

Milers d’euros

Treballs d’altres empreses 33.382

Consum de materials 3.986

Despeses de personal 3.254

Altres 5.300

TOTAL 45.922

B DESPESES DE PERSONAL
Les despeses de personal a 31 de desembre de 2006 es componen dels conceptes 
següents:

Milers d’euros

Sous i salaris 46.592

Indemnitzacions 51

Seguretat Social a càrrec de l’Empresa 11.105

Pensions i jubilacions 22

Aportació fons de pensions 8.557

Altres despeses socials 4.064

TOTAL 70.391
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Dins l’epígraf d’aportacions al fons de pensions 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 2006 distribuït per catego-
ries ha estat el següent:

Personal titulat 220

Càrrecs intermedis i encarregats 280

Ofi cials 344

Ajudants i auxiliars 161

TOTAL 1.005

La plantilla mitjana ha estat de 1.013 persones durant l’exercici 2006.

C ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ
Els honoraris relatius a serveis d’auditoria de comptes de la Societat per a l’exercici 
2006 són de 175 milers d’euros. Així mateix, els honoraris corresponents a altres 
serveis facturats per l’auditor o per altres societats que s’hi vinculen en aquest exer-
cici han estat de 248 milers d’euros. 

D RESULTATS EXTRAORDINARIS
El detall dels resultats extraordinaris per a l’exercici 2006 és el següent: 

Milers d’euros

INGRESSOS DESPESES NET

Venda Acsa – Agbar Construcción, 
S.A. (Nota 7a)

17.991 - 17.991

Venda Emte, S.A. (Nota 7a) 38.796 - 38.796

Venda Agbar Chile, S.A. (Nota 7a) 28.503 - 28.503

Venda Inversiones Aguas 
del Gran Santiago, S.A. (Nota 7a)

- (10.020) (10.020)

Venda Applus Servicios 
Tecnológicos, S.L. (Nota 7a)

25.737 - 25.737

Aportació Fundació Agbar - (8.649) (8.649)

Provisions Argentina (Nota 9) 88.665 (72.836) 15.829

Altres 26.254 (21.817) 4.437

RESULTATS EXTRAORDINARIS 225.946 (113.322) 112.624

E TRANSACCIONS AMB EMPRESES DEL GRUP
I ASSOCIADES
Les transaccions efectuades per la Societat, durant l’exercici 2006, amb empreses 
del Grup i amb empreses Associades han estat les següents: 

Milers d’euros

INGRESSOS / 
(DESPESES)

EMPRESES
DEL GRUP

EMPRESES
ASSOCIADES

TOTAL

Vendes 5.750 1.443 7.193

Aprovisionaments (4.154) - (4.154)

Serveis prestats 5.302 - 5.302

Serveis rebuts (30.522) - (30.522)

Interessos percebuts 1.399 1.766 3.165

Interessos pagats (14.866) - (14.866)

Dividends rebuts 76.915 2.640 79.555
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_ 15 Retribucions i compromisos amb els membres 
del Consell d’Administració
L’import dels sous meritats a l’exercici 2006 pels membres del Consell d’Adminis-
tració de la Societat ha sumat 444 milers d’euros. Les dietes i atencions estatu-
tàries meritades pels membres d’aquest Consell d’Administració a l’exercici 2006 
han sumat 548 i 1.454 milers d’euros, respectivament. En tots els casos, les retri-
bucions 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 mem-
bres antics i actuals del Consell d’Administració de la Societat a 31 de desembre 
de 2006, que estan cobertes a través de pòlisses contractades per a aques-
ta fi nalitat, sumen 12.900 milers d’euros. Durant l’exercici 2006, la Societat ha 
aportat a aquestes pòlisses 68 milers d’euros en concepte de cobertura dels 
esmentats compromisos.

_ 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 2006 no s’han realitzat operacions alienes al tràfi c ordinari ni fora de 
les condicions normals de mercat, entre els Administradors i les Societats del 
grup Agbar.
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NOM O DENOMINACIÓ 
SOCIAL DEL
CONSELLER

SOCIETAT CÀRREC PARTICIPACIÓ

Sr. Gérard Mestrallet
Suez, S.A. President – Director General 0,002%

Suez Environnement President  0,000%
Sr. Manuel Raventós 
Negra

Caifor, S.A. Conseller 0,000%

Sr. Jean-Louis Chaussade

Suez Environnement Director General 0,000%

Degrémont President 0,000%

Lyonnaise des Eaux France Conseller 0,000% 
Société des Eaux
de Marseille 

Conseller 0,000%

Terralys
President del Consell
(des d’1/març/2006)

0,000%

SITA France Conseller 0,000%

United Water Inc. Director 0,000%

United Water Resources Director 0,000%

Sr. Feliciano Fuster 
Jaume

Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A.

- 0,003%

Endesa, S.A. - 0,000%

Sr. Bernard Guirkinger

Lyonnaise des Eaux France President-Director General  0,000%

Ondeo Industrial Solutions President 0,000%

Degrémont Conseller 0,000%

Sté des Eaux de Marseille Conseller 0,000%

Sté des Eaux du Nord Conseller 0,000%

Lydec Conseller 0,000%

SITA France Conseller 0,000%

Terralys
Conseller
(des d’1/març/2006)

0,000%

Suez Environnement UK Ltd. Conseller (Director) 0,000%

SITA Holdings UK. Ltd.
Conseller (Director)
(fi ns a 7/juliol/2006))

0,000%

Sr. Jean-Pierre Hansen

Suez Environnement Conseller 0,000%

Suez, S.A. Chief Operating Offi cer 0,000%

Acea, S.P.A. Conseller 0,000%

Sr. Gérard Lamarche

Suez Environnement Conseller 0,000%

Leo Holding CY Director 0,000%

Ondeo Northamerica Director 0,000%

Sr. Juan Antonio
Samaranch Torelló

Caifor, S.A. Conseller 0,000%

Nueva Compañía de In-
versiones, S.A. (persona 
física representant
D. Juan Abelló Gallo) 

Sacyr Vallehermoso, S.A. Vicepresident 2n
10,001%

(indirecta)

_ 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 2006, els Consellers Sr. Jordi Mercader Miró, el Sr. Enrique Coromi-
nas Vila, el Sr. Miguel Noguer Planas, i el Sr. Juan Rosell Lastortras 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 nega-
tiu 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:
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Durant l’exercici 2006 els Consellers abans referits Srs. Gérard Mestrallet, Sr. Manuel 
Raventós Negra, Sr. Jean-Louis Chaussade, Sr. Feliciano Fuster Jaume, Sr. Bernard 
Guirkinger, Sr. Jean-Pierre Hansen, Sr. Gérard Lamarche, Sr. Juan Antonio Sama-
ranch 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 d’Agbar.
El Sr. Ricardo Fornesa Ribó, president i conseller de la Societat de l’1 al 31 de gener 
de 2006, no va participar en el capital de societats amb el mateix, anàleg o comple-
mentari gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social d’Agbar, ni va realitzar, 
per compte propi o aliè, aquest gènere d’activitat, si bé va posseir el càrrec de Pre-
sident de la mercantil Caifor, S.A. durant el referit període.

_ 18  Informació sobre medi ambient

A 31 de desembre de 2006, la Societat té diversos elements en el seu immobilitzat, 
la fi nalitat dels quals és ajudar a la minimització de l’impacte mediambiental i la 
protecció i millora del medi ambient. El detall dels elements individualitzats més 
rellevants és el següent:

Milers d’euros

Pla millora rendiment xarxa 11.626

Planta tractament fangs ETAP St. Joan Despí 4.129

Altres actius mediambientals 3.255

TOTAL 19.010

Així mateix durant l’exercici 2006, la Societat ha produït diverses despeses amb l’ob-
jectiu de protegir i millorar aquest àmbit.  Les despeses corresponents a les activitats 
recurrents de manteniment sumen un total de 1.463 milers d’euros.  A més, la Societat 
ha realitzat aportacions en l’exercici 2006 per un import total de 8.649 milers d’euros a 
la Fundació Agbar.  Aquesta fundació dedica una part signifi cativa del seu pressupost 
anual a projectes relacionats amb la protecció i millora del medi ambient.
A 31 de desembre de 2006, la Societat no té registrada cap provisió per possibles 
riscos mediambientals, ja que s’estima que no hi ha contingències signifi catives 
relacionades amb possibles litigis, indemnitzacions o altres conceptes. A més, la 
Societat disposa de pòlisses d’assegurances, com també de plans de seguretat que 
permeten assegurar raonablement la cobertura de qualsevol possible contingència 
que es pugui derivar de la seva actuació mediambiental.

_ 19 Situació de les inversions en negocis d’aigua 
a l’Argentina

IMPACTE DE LA CRISI ARGENTINA
A l’exercici 2002, la crisi a l’Argentina va donar lloc a la derogació de la Llei de Con-
vertibilitat, Llei 25.561, de 6 de gener de 2002, que va declarar l’estat d’emergència. 
Així mateix, va suposar l’eliminació de la indexació de tarifes de serveis públics 
i va donar lloc al fet que Agbar, seguint un criteri de prudència, dotés provisions 
per tal de sanejar totalment el valor de les participacions en aquest país, com de 
cobrir l’import total màxim de les obligacions que contractualment li poguessin ser 
exigides. El saldo restant d’aquestes provisions al tancament de l’exercici 2006 és 
d’11.805 milers d’euros i dóna cobertura a totes les responsabilitats contretes roma-
nents en relació amb els negocis de l’aigua a l’Argentina.
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RECLAMACIONS INTERPOSADES PER AGBAR
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 Cor-
dobesas, S.A. davant del Centre Internacional d’Arbitratge de Disputes sobre Inver-
sions (CIADI).  S’ha de destacar que en els casos d’Aguas Argentinas, S.A. i d’Aguas 
Provinciales de Santa Fe, S.A., el Tribunal s’ha declarat competent durant l’exercici 
2006. En el cas d’Aguas Cordobesas, S.A. la demanda ha estat retirada amb ocasió 
de la venda d’un 12% de participació el mes de desembre de 2006.

ESTAT ACTUAL D’AGUAS ARGENTINAS
Amb data 21 de març de 2006, Aguas Argentinas, S.A. va ser notifi cada 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 sanejament de la ciutat de 
Buenos Aires i de transferir-ne la gestió a una entitat pública de nova creació (Agua 
y Saneamientos Argentinos, S.A.).  Això ha suposat l’execució de la garantia de la 
concessió (performance bond) corresponent a Agbar de 8,5 milions d’euros. 
Com a conseqüència d’aquesta rescissió, Aguas Argentinas, S.A. s’ha declarat 
en concurs preventiu amb data 28 d’abril de 2006. Les actuacions processals han 
estat les pròpies d’aquest procediment, i al tancament de l’exercici 2006 són en 
fase de verifi cació de creditors.
Paral·lelament, Aguas Argentinas, S.A. ha iniciat davant els Tribunals argentins 
totes les accions necessàries contra l’Estat Argentí en reclamació dels perjudicis 
econòmics causats per l’esmentada rescissió.
Agbar i la resta dels accionistes garants d’Aguas Argentinas, S.A. han procedit en 
el primer trimestre de l’exercici 2006 a comprar els crèdits garantits que la conces-
sionària mantenia amb entitats multilaterals. L’adquisició, que s’ha realitzat amb un 
descompte del 27%, ha suposat un desemborsament per a Agbar de 64 milions 
d’euros, i ha motivat el registre d’un resultat positiu, com a conseqüència de l’excés 
de les provisions constituïdes, de 15,8 milions d’euros abans d’impostos.
A l’exercici 2006, determinats creditors d’Aguas Argentinas, fonamentalment 
fons d’inversió, agrupats sota una societat denominada Aguas Lenders Recovery 
Group LLC, han iniciat una demanda davant dels Tribunals de Nova York contra 
el Grup Suez, el Grup Agbar i la successora en la concessió d’Aguas Argentinas. 
Reclamen danys per valor no inferior a 130 milions de dòlars. Segons l’opinió dels 
Administradors d’Agbar i dels seus assessors legals, es tracta d’una demanda 
infundada que difícilment prosperarà.

ESTAT ACTUAL D’AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE
Al principi de l’exercici 2006, Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. es va declarar en 
dissolució com a conseqüència de la seva negativa situació patrimonial. Actualment 
s’està tramitant la seva liquidació. 
Així mateix, a l’exercici 2006, el Govern de la Província ha rescindit la concessió, que 
ha passat a una entitat pública de nova creació denominada Aguas Santafesinas, 
S.A. Igual que en el cas d’Aguas Argentinas, s’ha procedit a reclamar davant els 
tribunals locals els perjudicis econòmics derivats d’aquesta rescissió.

ESTAT ACTUAL D’AGUAS CORDOBESAS
Amb data 22 de desembre de 2006 el Grup Agbar va procedir a la venda al grup lo-
cal Roggio del 12% de les accions d’Aguas Cordobesas, S.A. Després d’això manté 
una participació del 5%. 
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_ 20 Fets posteriors

Amb data 15 de març de 2007 Agbar ha rebut comunicació d’inici d’inspecció de 
l’Impost sobre Societats dels exercicis 2002 a 2004 i d’altres impostos referits als 
exercicis 2003 i 2004. 

_ 21 Quadre de fi nançament

El quadre de fi nançament dels exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2006 i 
2005, en el qual es mostren els orígens i les aplicacions de recursos, pot resumir-se 
d’aquesta manera:

APLICACIONS  2006 2005

Despeses d’establiment
i de formalització deutes 4.300 34.524

Adquisicions d’immobilitzat
 Immobilitzacions immaterials 239 29.163
 Immobilitzacions materials 45.802 43.669
 Immobilitzacions fi nanceres 377.880 8.583

Adquisició d’accions pròpies 4.309
Dividends   64.070 61.830

Cancel·lació o traspàs a curt termini
de deute a llarg termini
 Deutes amb entitats de crèdit 43.832 16.266
 Deutes amb empreses del grup 24.000 32.270
 Altres creditors  - 11.911
 Desemborsaments pendents sobre accions - 1.364
 Cancel·lació impostos diferits a llarg termini 1.256 5.959

Ingressos a distribuir - 3.528

Provisions per riscos i despeses 3.042 5.817

  Total aplicacions 568.730 254.884

Excés d’orígens sobre aplicacions
(augment del capital circulant) 33.985 224.986

 
  TOTAL 602.715 479.870

ORÍGENS  2006 2005

Recursos procedents 
de les operacions  65.284 14.987

Aportacions d’accionistes 1.477 1.469

Deutes a llarg termini
 Emprèstits i altres passius anàlegs - 6.589
 Deutes empreses del grup 24.000 78.200
 Altres creditors l/t  10.687 1.784
 Desemborsaments pendents sobre accions 3.300 -

Alienació d’immobilitzat
 Immobilitzacions immaterials - 12.375
 Immobilitzacions materials 2.491 42.592
 Immobilitzacions fi nanceres 396.219 167.604

Cancel·lació anticipada o traspàs a curt 
termini d’immobilitzacions fi nanceres
 Cancel·lació d’immobilitzacions fi nanceres 870 136.185
 Impostos anticipats Traspassos/Baixes 32.536 14.629

Ingressos a distribuir en diversos exercicis 65.851 3.456

  Total orígens 602.715 479.870

Excés d’aplicacions sobre orígens
(disminució del capital circulant) - -

 
  TOTAL 602.715 479.870

Milers d’euros
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La variació del capital circulant dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 
2006 i 2005 es resumeix tot seguit, en milers d’euros:

2006 2005

AUGMENT DISMINUCIÓ AUGMENT DISMINUCIÓ

Existències 79 - 323 -

Deutors 249.563 - 67.671 -

Creditors - 115.290 29.392 -
Inversions 
fi nanceres
temporals

- 105.352 123.381 -

Tresoreria 4.985 - 4.219 -

TOTAL 254.627 220.642 224.986 -
Variació neta  
del capital 
circulant

33.985 - 224.986 -

Milers d’euros

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

Milers d’euros

2006 2005

RESULTAT COMPTABLE 142.794 113.559

Més:

Dotació a pensions i altres provisions 10.130 38.121

Amortitzacions 37.242 36.765

Pèrdues per alienació d’immobilitzacions
immaterials, materials i fi nanceres

11.558 34.213

Variació de les provisions per a immobilitzacions
immaterials, materials i fi nanceres

12.343 -

Amortització despeses a distribuir en diversos exercicis - 593

Dotació al fons de reversió fi nancer 153 153

Cancel·lació impostos anticipats per canvi de     
normativa fi scal                                          

10.642 -

Menys:

Benefi cis en l’alienació de l’immobilitzat
material i fi nancer

(113.238) (101.322)

Variació de les provisions per a immobilitzacions
immaterials, materials i fi nanceres

- (47.115)

Reversió provisions per a riscos i despeses (20.582) (28.753)

Impostos anticipats registrats (12.037) (28.056)

Ingressos a distribuir en diversos exercicis (13.721) (3.171)

RECURSOS PROCEDENTS DE / 
(APLICATS EN)  LES OPERACIONS 65.284 14.987
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_ 1 Anàlisi de resultats

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici 2006 és de 233.512 milers d’eu-
ros, la qual cosa signifi ca un increment de l’1,39% respecte a l’exercici 2005. El 
factor principal que explica aquest increment és el moderat augment de la tarifa 
mitjana de l’aigua, ja que el consum ha patit una disminució de l’1,18%. El volum 
d’aigua consumida durant l’any 2006 ha assolit els 184,3 Hm3, davant dels 186,5 
Hm3 de l’exercici precedent.
El resultat ordinari de la Societat és de 50.027 milers d’euros davant dels 
44.661 milers d’euros del mateix període de l’exercici anterior. La variació és 
deguda, bàsicament, a un major resultat d’explotació, com a conseqüència 
dels esforços aplicats a la contenció i reducció de costos, i als ingressos supe-
riors provinents de dividends de filials.
Els resultats extraordinaris són de 112.624 milers d’euros i recullen principal-
ment la plusvàlua obtinguda per la venda d’EMTE, S.A. (38.796 milers d’eu-
ros), el resultat procedent de l’alienació, a favor d’una empresa del Grup, del 
49,977% d’Agbar Chile, S.A. (28.500 milers d’euros), la plusvàlua resultant de 
la venda del 5,22% d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. (25.737 milers d’eu-
ros), el benefici de la venda del 40% d’ACSA (17.991 milers d’euros) i les rever-
sions de provisions per a riscos i despeses sobre filials argentines constituïdes 
l’any 2002 (15.829 milers d’euros).
La despesa per impost sobre Societats és de 19.857 milers d’euros. Aquest 
import inclou les deduccions sobre la quota per valor de 50.413 milers d’eu-
ros generades en aquest exercici, com també una despesa extraordinària de 
10.642 milers d’euros en concepte de reestimació dels impostos anticipats i 
diferits, com a conseqüència de la variació dels tipus impositius prevista en les 
recents reformes fiscals a Espanya.
Com a conseqüència, el resultat net de l’exercici assoleix els 142.794 milers d’eu-
ros, la qual cosa representa un increment del 25,74% respecte a l’exercici anterior.

_ 2 Inversions

A l’exercici 2006 el volum d’inversions realitzades per la Societat és de 302.786 
milers d’euros, dels quals 239 milers d’euros corresponen a inversions en immo-
bilitzat immaterial, 45.802 milers d’euros a immobilitzat material i 256.745 milers 
d’euros a immobilitzat fi nancer.  Destaca l’adquisició del Grup Bristol Water per 
256.622 milers d’euros.
Amb data 21 d’abril de 2006, la Societat va anunciar el llançament d’una Oferta 
Pública d’Adquisició (OPA) sobre el 100%  del capital social de la companyia bri-
tànica d’aigua Bristol Water Group, Ltd. Aquesta oferta d’adquisició s’adreçava 
a tots els accionistes i titulars d’opcions sobre accions emeses per l’esmentada 
societat, i es va formular com a compravenda en metàl·lic, essent la contrapresta-
ció de 10,6 lliures esterlines per cada acció de Bristol Water Group, Ltd.  Addici-
onalment, els accionistes de Bristol Water Group, Ltd que van acudir a l’OPA van 
tenir dret a rebre un dividend complementari especial de 22,5 penics per acció. 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.

INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI  
ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 
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El desemborsament fi nal per adquirir el 100% del capital social ha estat de 175 
milions de lliures esterlines (256,6 milions d’euros).
El volum d’inversions previst per a l’exercici 2007 és de l’ordre de 43.313 milers 
d’euros i inclou totes les inversions materials destinades a infraestructures i equips 
per al subministrament d’aigua.

_ 3 Anàlisi de l’evolució dels negocis

Amb data 9 de setembre de 2004, la Societat va subscriure un acord marc amb l’en-
titat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (d’ara endavant, 
EMSHTR) per als següents 4 anys referit al subministrament d’aigua en l’àrea metro-
politana de Barcelona. L’objectiu estratègic d’aquest acord és promoure i assegurar 
als ciutadans una gestió del servei basada en criteris de qualitat, sostenibilitat i 
màxim respecte mediambiental. La primera conseqüència d’aquest acord ha estat 
la nova orientació de la política d’inversions, a través de la qual s’han promogut 
projectes de recuperació de recursos hídrics en l’àmbit metropolità i s’han desenvo-
lupat 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’efi ciència. En aquest sentit, la Societat té compromesos per a l’exercici 2007 amb 
l’EMRHTR la realització d’inversions per un import de 37.512 milers d’euros. Així 
mateix, l’esmentat acord pretén garantir un elevat nivell de servei. Per aquest motiu, 
es defi neixen uns indicadors de gestió per determinar el nivell efectiu del servei i 
impulsar la millora contínua en determinades àrees d’activitat (qualitat de l’aigua, 
gestió mediambiental, gestió del servei i atenció al client). L’increment tarifari mitjà 
autoritzat, a l’empara del conveni anterior, per a l’exercici 2006 va ser del 3,11%. Per 
al proper exercici 2007 aquest increment és del 4,87%.
Durant l’exercici s’ha produït una escissió parcial d’Aquagest Levante, S.A. mitjan-
çant la segregació de part del seu patrimoni, per al seu traspàs en bloc a la societat 
benefi ciària de nova creació, denominada Aquagest Región de Murcia, S.A.
Amb data 8 de setembre de 2006 la Societat ha venut la participació que té a Aguas 
de la Costa, S.A. (representativa d’un 60% del seu capital social) a l’empresa pública 
d’Uruguai Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Aquesta operació ha 
generat un benefi ci abans d’impostos de 709 milers d’euros.
Com a conseqüència de la reordenació de la cartera xilena realitzada el 2006, 
en el mes de desembre la Societat ha procedit a la venda d’un 13,40% d’Inver-
siones Aguas del Gran Santiago, S.A. i d’un 49,98% d’Agbar Chile, S.A. a Agbar 
Conosur Limitada (participada indirectament per Agbar en un 100%), mantenint 
el control sobre aquestes societats. Aquestes operacions han suposat una plus-
vàlua conjunta de 18.483 milers d’euros. A 31 de desembre de 2006, a l’epígraf 
“Empreses del Grup, Deutors” del balanç de situació adjunt, es troba registrat el 
deute pendent de cobrament en relació amb aquestes operacions per un import 
de 225 milions d’euros.
Amb data 22 de desembre de 2006 la Societat ha venut una part de la participació 
que té a Aguas Cordobesas, S.A. (representativa d’un 12,2% del seu capital social) 
a l’empresa Roggio, S.A. Aquesta operació ha generat un benefi ci abans d’impostos 
de 199 milers d’euros.
Respecte a Aguas Argentinas, S.A. cal destacar que durant l’exercici 2006, Agbar i 
la resta dels accionistes garants d’aquesta societat han procedit a comprar els crè-
dits garantits que la concessionària mantenia amb entitats multilaterals. L’adquisi-
ció, que s’ha realitzat amb un descompte del 27%, ha suposat un desemborsament 
per a Agbar de 64 milions d’euros, i ha motivat el registre d’un resultat positiu, com 
a conseqüència de l’excés de les provisions constituïdes, de 15,8 milions d’euros 
abans d’impostos. Addicionalment, s’ha realitzat el pagament de la garantia de la 
concessió (performance bond) d’Aguas Argentinas, S.A. per un import de 8,5 mili-
ons d’euros, com a conseqüència de la decisió del Govern d’Argentina, de rescindir 
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el contracte de concessió  del servei d’aigua potable i sanejament de la ciutat de Bu-
enos Aires i de transferir la gestió d’aquest a una entitat pública de nova creació.
Durant l’exercici 2006 s’han produït dues operacions de venda de participació 
d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. emmarcades en els acords globals assolits el 
mes 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 a la Corporación Financera Caja de Madrid, S.A. (a través de SPPE) en l’ac-
cionariat d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. Durant el mes de gener de 2006, s’ha 
realitzat la venda d’un 2,32% d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. a la societat Unión 
Fenosa, S.A. que ha generat una plusvàlua abans de l’efecte fi scal d’11.377 milers 
d’euros. Durant el mes d’abril de 2006, s’ha venut el 2,90% d’Applus Servicios Tec-
nológicos, S.L. a Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid, 
S.A. que ha generat una plusvàlua abans d’impostos de 14.360 milers d’euros.
Amb data 10 de novembre de 2005, la Societat va formalitzar la venda a la societat 
Finycar, S.L. (Grup Sorigué) del 60% del capital social de la societat Acsa - Agbar 
Construcción, S.A. Aquest acord de venda incloïa una opció sobre el restant 40% 
a executar en anys posteriors. Amb data 23 de juny de 2006 s’ha acordat i procedit 
a executar-la anticipadament. Aquesta venda ha generat una plusvàlua de 17.991 
milers d’euros abans de l’efecte fi scal. En la mateixa operació la Societat ha adquirit 
per 3.300 milers d’euros la participació que Acsa-Agbar Construcción, S.A. mante-
nia en la societat Canal Segarra Garrigues, S.A.
En el mes de desembre del 2006 es va procedir a la venda de la Societat Reneva, 
S.A. i es va obtenir una plusvàlua per un import de 89 milers d’euros. 
Amb data 26 de desembre de 2006, Tribugest, Gestión de Tributos, S.A. ha aug-
mentant el capital social, per un import de 12.500 milers d’euros, mitjançant la com-
pensació de crèdits que té atorgats pels accionistes mercantils, Sociedad General 
de Aguas de Barcelona, S.A. (7.500 milers d’euros) i Banco de Crédito Local de 
España, S.A. (5.000 milers d’euros).
Els recursos propis de la Societat a 31 de desembre de 2006 són d’1.173.521 milers 
d’euros i suposen un grau de cobertura de l’immobilitzat net del 79,74%.

_ 4 Principals riscos i incerteses

La Societat desenvolupa la seva activitat i té una presència tant nacional com inter-
nacional (principalment, Xile i Regne Unit). Això suposa que és subjecta a diferents 
factors crítics que comprenen tant el desenvolupament sostenible del negoci (es-
tratègia, mercat, operacions, tecnologia, medi ambient, fi nançament, etc.), com el 
marc regulatori en el qual es desenvolupa aquest.
La premissa en què es basa la política general de riscos de la Societat és, en la seva 
fi nalitat última, generar valor sostenible per als seus grups d’interès (“stakeholders”). 
Per això, els factors crítics són considerats, sota el prisma de la seva absència de 
certesa, en el seu doble vessant de generadors de riscos (a evitar, reduir, compartir 
o acceptar) i d’oportunitats. 
És un repte permanent dels Òrgans de Govern i Direcció de la Societat, en l’establi-
ment de la seva estratègia, la determinació de l’equilibri òptim entre riscos i oportu-
nitats, que permeti la maximització de valor.
Aquestes polítiques generals han fet que l’estructura de Direcció i Organització de 
la Societat hagi estat concebuda per garantir l’existència dels dispositius de control 
necessaris per poder avaluar, controlar i mitigar els principals riscos.
En aquest sentit, el Consell d’Administració, tant de manera directa com a través de 
les seves comissions (Comissió Executiva i Comissió d’Auditoria i Control), exerceix 
funcions de supervisió de l’evolució del negoci i dels sistemes de control implantats.
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La referida estructura de Govern i Direcció de la Societat, juntament amb els sis-
temes de control establerts, permeten la consideració i seguiment dels diferents 
riscos, que podem englobar-los en les categories següents:

_ Riscos de l’entorn: evolució econòmica (creixement i desacceleració), 
regulatoris i legals (normatives específi ques, laboral, fi scal, LOPD, NIIF, etc.), 
risc país (polític i de sobirania), Accés als mercats fi nancers, competència, 
negoci (negocis madurs i nous negocis) i innovació.
_ Riscos operatius i de processos: operacionals (contractació, renovació, 
prestació de serveis i crèdit de clients), tecnològics i de procés de la infor-
mació, capital humà, integritat i frau.
_ Riscos fi nancers: liquiditat, crèdit, tipus de canvi i tipus d’interès.
_ Riscos d’informació per a la presa de decisions:  associats a informació 
operativa, fi nancera i estratègica.
_ Riscos de reputació corporativa:  transparència (grup cotitzat) i sosteni-
bilitat (riscos mediambientals i de responsabilitat social).

Amb caràcter general, la Societat considera risc qualsevol amenaça que un esde-
veniment, acció o omissió pugui impedir-li assolir els seus objectius i executar les 
seves estratègies amb èxit i, en particular, aquells que puguin comprometre la rendi-
bilitat econòmica de les seves activitats, la seva solvència fi nancera, el compliment 
de les diferents regulacions aplicables i la seva reputació corporativa.

_ 5 Objectius i polítiques de gestió 
del risc fi nancer.

Els objectius principals de gestió del risc fi nancer són assegurar la disponibilitat de 
fons per al compliment puntual dels compromisos fi nancers i protegir el valor en 
euros dels fl uxos econòmics i dels actius i passius de la Societat. 
Aquesta gestió es desenvolupa a partir de la identifi cació dels riscos, la determina-
ció de la tolerància a cada risc, la cobertura dels riscos fi nancers i el control de les 
operacions de cobertura establertes. Per assolir els objectius, la gestió dels riscos 
fi nancers es basa en cobrir totes aquelles exposicions signifi catives i no tolerables 
sempre que hi hagi instruments adequats i el cost de cobertura sigui raonable.

_ 6 Autocartera

En data 20 de juny de 2006 es va realitzar comunicació a CNMV de titularitat per So-
ciedad General de Aguas de Barcelona, S.A. de 323.981 accions. Aquestes accions 
van resultar “sobrants” del Pla d’Opcions Maig 2001, per la qual cosa es mantenen 
en autocartera, amb la fi nalitat de procedir a la seva amortització, prèvia reducció 
del capital social de la Societat en l’import nominal que procedeixi. 

_ 7 Medi ambient i recursos humans

En el marc del moviment cap a un desenvolupament sostenible de la Societat, 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 econò-
mics, 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 professio-
nals. S’hi recullen els valors que identifi quen l’organització, s’estableixen uns precep-
tes sota els quals s’espera que se cenyeixi el seu equip humà, i s’integren aquests en 
la presa de decisions, en les estratègies, en els processos i en les actuacions. 
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SOCIETATS GRUP
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HOLDING I SOCIETATS CORPORATIVES 

*Agbar Capital, S.A. Societat               
Unipersonal                                            F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

61 (2) (14) 45 100 -

*Agbarex S.L., Societat Unipersonal    F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

9.210 27.780 2.351 18.418 100 

*Fundació Agbar, Centre d’Estudis 
i Investigació del Medi Ambient
Ctra. Sant Joan Despí, núm. 1
08940 Cornellà de Llobregat

1.022 68 - - 100 

*Agbar Servicios Compartidos, S.A.      F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

5.121 5.359 193 10.306 100 -

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

1.710 4.444 2.518 - - 75 

*Agbar Global Market, S.A., Societat  
Unipersonal                                            F
Girona, 176 Barcelona

5.054 8.410 (239) 12.360 100 -

**INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A.
Av. Ricardo Soriano, 72, 4ª D
29600 Marbella (Màlaga)

2.000 (690) (64) - - 50 

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

18 2.003 165 2.025 100 -

AIGUA I SANEJAMENT

Nacional

*Agbar Mantenimiento, S.A.                   F
Berguedà, 20-24 
08029 Barcelona

2.193 3.726 2.833 5.278 100 -

*Aquagest Levante, S.A.                        F
Los Doscientos, 6,  entresòl C, esc. Esquerra
03007 Alacant

11.055 12.232 14.540 6.738 100 -

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA I SOCIETATS 
PARTICIPADES QUE FORMEN EL GRUP AGBAR

ANNEXOS ALS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS 
A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 31 DE DESEMBRE DE 2006

(F) Societats a les que s’aplica el règime de consolidación fi scal
 * Societats participades per Agbar directament
** a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells
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y Medio Ambiente, S.L., Sociedad
Unipersonal (SEDELAM)                           F
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3
30008 Múrcia

301 193 385 - - 100 

*Aquagest Región de Murcia, S.A.         F
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3
30008 Múrcia

8.085 7.858 508 16.059 100 -

*Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, 
Fundación Privada
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona

500 - - - 80 -

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

1.455 297 (84) 834 50 -

*Interagua, Servicios Integrales del
Agua, S.A., Sociedad Unipersonal         F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

774 5.290 1.201 14.547 100 -

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

2.062 1.014 153 1.647 50 -

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

1.087 486 204 888 50 -

*SOREA, Sociedad Regional de       
Abastecimiento de Aguas, S.A.             F
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona

110.445 47.589 16.194 126.427 100 -

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

150 1.284 41 - - 80 

**Aigües de Cabrera, S.L.
Comarca, 47 
08700 Igualada (Barcelona)

682 3.503 - - - 100 

***Aigua de Rigat, S.A.
Comarca, 47 08700 
Igualada (Barcelona)

666 7.206 - - - 65 

***Construccions i Rebaixos, S.L.
Minerva, 11 08700 
Igualada (Barcelona)

61 1.124 - - - 100 
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**Aigües Sant Pere de Ribes, S.A.         F
Onze de Setembre, 4 bjs. Dcha.
08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)

1.000 247 191 - - 97 

**Anaigua, Companyia d’Aigües de l’Alt
Penedès i l’Anoia, S.A.,
Societat Unipersonal                              F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

767 (72) (15) - - 100 

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

82.151 4.024 5.506 - - 50 

**Netaigua Serveis de l’Aigüa, S.A.        F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

100 - (1) - - 100 

**Aquagest, Promoción Técnica y
Financiera de Abastecimientos de
Agua, S.A.                                            F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

29.482 28.524 9.535 - - 100 

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

364 2.231 1.335 - - 50 

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

1.743 (538) 150 - - 100 

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

12.000 (1.338) 178 - - 100 

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

570 420 242 - - 100 

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

2.404 51.904 7.178 - - 90 

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

70 1.233 263 - - 100 

Internacional

Regne Unit

*Bristol Water Group, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

1.545 52.114 (251) 256.622 100 -
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123_**Bristol Water Holding, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

11.157 14.291 298 - - 100 

***Bristol Water Core Holding, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

8.923 - - - - 100 

****Bristol Water, plc
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

8.923 86.594 8.472 - - 100 

***Verdan Group, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

1.171 795 (1.242) - - 100 

****Bristol Water Services, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

- (1.161) (35) - - 100 

Amèrica Central

*Interagbar de México, S.A. de C.V.
Avda. Hidalgo, 107 - Centre Històric
Delegació Cuauhtemoc 
06300 Mèxic Districte Federal

2.880 1.225 979 4.612 100 -

Sud-amèrica

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

249.999 98.047 40.583 142.554 100 

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

13.260 (273) 14.061 - - 50 

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

1.938 (460) (63) - - 26 

*Agbar Lationamérica, S.A.
Isidora Goyenechea  N°2939 Depto11 
Las Condes - Santiago de Xile (Xile)

57 28.850 3.170 57 100 -

***Agbar ConoSur, Ltd.
Isidora Goyenechea  N°2939 Depto11 
Las Condes - Santiago de Xile (Xile)

- 28.860 2.980 - - 100 

**S.C. Intermodal La Cisterna
Monjitas, 392 ofi cina 701
Santiago de Xile (Xile)

10.229 20 - - - 69 

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

320.454 107.076 40.310 - - 100 
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***Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Xile (Xile)

623.845 13.604 66.666 - - 57 

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

174.900 211.413 129.238 - - 28 

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

295 1.080 759 - - 28 

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

389 1.649 1.304 - - 28 

*****Gestión y Servicios, S.A. 
Avda.Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Xile (Xile)

866 (1.205) 1.355 - - 28 

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

186.975 (71.197) 6.130 - - 28 

******Aguas Manquehue, S.A.
Avda.Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Xile (Xile)

10.148 7.990 3.242 - - 28 

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

52.380 29.627 18.968 - - 28 

*******Aguas Los Dominicos, S.A. 
Avda.Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Xile (Xile)

3.493 4.875 1.416 - - 28 

SALUT

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

53.060 132.179 58.511 55.380 55 -

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

443 284 1.111 - - 55 

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

91 (28) 265 - - 55 

**General de Inversiones Alavesas, S.A.
Plaza Amárica, 4 
01005 Vitòria

1.200 - (1) - - 55 

**General de Inversiones Tormes, S.A.
Arco, 7-9 Salamanca 5.000 (296) (144) - - 55 

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

313 101 20 - - 55 
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125_**Grupo Iquimesa, S.L., Sociedad
Unipersonal
Plaza Amárica, 4 bajos 
01005 Vitòria

6.000 28.197 1.827 - - 55 

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

205 1.071 13 - - 55 

**Infraestructuras y Servicios de Alzira, S.A.
Carretera de Corbera, Km 1
46600 Alzira (València)

1.250 575 252 - - 28 

**Unión Médica Regional, S.L.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

8.889 44.159 5.600 - - 55 

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

1.418 964 139 - - 43 

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

3.065 3.473 1.263 - - 41 

****Hemodinámica Intervencionista de Ali-
cante, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15 
03013 Alacant

270 248 153 - - 27 

****Tomografía Axial Computerizada de 
Alicante, S.A.
Pl. Dr Gómez Ulla 15 
03013 Alacant

467 845 166 - - 23 

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

325 77 (129) - - 45 

***Clínica Ntra. Sra. de América, S.A.
Arturo Soria, 103 
28043 Madrid

7.020 1.383 1.759 - - 53 

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

3.104 635 916 _ - 54 

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

138 1.031 497 - - 28 

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

1.522 3.446 1.171 - - 55 
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***Plaza Salud 24, S.A.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

225 83 322 - - 27 

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

2.848 (882) 1.672 - - 55 

***Sanatorio Virgen del Mar-Cristóbal Cas-
tillo, S.A,
Ctra. Mami, Km 1 s/n  
04120  Almeria

213 3.924 1.550 - - 54 

***UMR Canarias, S.L., Sociedad Unipersonal
Perojo, 6 Las Palmas de Gran Canària 500 - (11) - - 55 

****Clínica Santa Catalina, S.A.
León y Castillo, 292
Las Palmas de Gran Canària

1.328 7.058 - - - 49 

****Clínica Santa Cruz de Tenerife, S.A.
Enrique Wolfson, 8
Santa Cruz de Tenerife

1.329 (520) - - - 49 

****Limpieza y Mantenimiento Hospitalarios, S.L.
Perojo, 6
Las Palmas de Gran Canària

3 52 - - - 49 

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

Nacional

*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 Vallès
(Barcelona)

134.488 165.320 19.196 111.282 53 -

**Applus Automotive Services, S.L.U.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat de
medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

838 (495) 127 - - 53 

**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 30.941 15.588 - - 53 
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127_***Applus ECA ITV, S.A.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat de
medicina s/n
Bellaterra, Cedanyola del Vallès
(Barcelona)

1.202 5.242 12.260 - - 27 

***Applus Iteuve Andalucía, S.A.
Polígon Industrial Juncaril, Parcel·les 317 y 
318 
18210 Peligros (Granada)

523 3.628 597 - - 31 

***Applus Iteuve Euskadi, S.A.
Lemandabide, 13 
Vitòria

60 3.974 1.302 - - 53 

**Idiada Automotive Technology, S.A.
L’Arbornar, s/n  Apartat de correus 20
43710 Sta. Oliva (Tarragona)

1.500 4.570 3.253 - - 36 

***CTAG-IDIADA Safety Technology, SL.
Polígon Industrial A Granxa, Prc. 249-250 
Porriño (Pontevedra)

300 398 121 - - 18 

**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 (100.047) (3.678) - - 50 

***Applus Norcontrol, S.L.U.
Carretera N-VI, Km 582, C.P. 15.168
15168 Sada ( A Corunya)

120 34.938 (897) - - 50 

****Novotec Consultores, S.A., Societat 
Unipersonal
Campezo,1 Edifi cio 4. Parque Empresarial 
las Mercedes 
28022 Madrid

2.029 7.968 (875) - - 50 

****Indulab 2000, S.L.
Dos de Maig, 283-285 
08025 Barcelona

180 60 36 - - 50 

***** Laboratoris i Serveis Agroalimentaris, S.L.
Pare Gallisa, 19 entresòl 
08500 Vic (Barcelona)

11 73 22 - - 50 

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

1.969 95 (38) - - 44 
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****Applus Agroambiental, S.A.
Partida Setsambs, s/n
Sidamon (Lleida)

1.051 162 59 - - 33 

***Laboratorio de Control de Aguas, S.A. 
(Labaqua)
Alona, 33
03007 Alacant

693 4.676 2.338 - - 52 

Internacional

Alemanya

**Applus Deutschland, Gmbh
Ruwerstrasse, 9, 
41464 Neuss (Alemanya)

500 (403) 72 - - 53 

***Idiada Fahrzeugtechnik, GmbH
Nürnberger Strasse
D-85055 Ingolstadt (Alemanya)

250 (130) (1) - - 36 

***RTD Holding Deutschland GmbH
Industriestr. 34
D-44894 Bochum. (Alemanya)

1.000 6.962 3.652 - - 53 

****Röntgen Technischer Dienst GmbH 
Industriestr. 34
D-44894 Bochum. (Alemanya)

1.586 2.845 - - - 53 

**** Compra GmbH Gesellschaft 
für Qualitätssicherung & Rückbau
Elisabethstr. 8
D-50226 Frechen (Alemanya)

53 1.232 - - - 53 

Dinamarca

***Applus DanmarK A/S
Masnedogade 28, 
2100 Copenhage (Dinamarca)

32.312 112 (3.420) - - 53 

Eslovàquia

****RTD Slovakia, S.R.O.
Vlcie hrdlo SR-824 12
Bratislava, Eslovàquia

6 (4) (2) - - 53 

Finlàndia

**K1 Katsastajat, OY
Tuotekat 8B 21200 Raisio (Finlàndia) 250 5.371 513 - - 53 

França

***RTD France, S.A.S.
14 rue André Sentuc
69200 Venissieux (França)

37 (123) (304) - - 53
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129_Luxemburg

**Applus Automotive Technology 
Luxembourg, SARL
8 rue du Moulin
L-6914 Roodt-sur-Syre (Luxemburg)

100 122 254 - - 42 

Països Baixos

***Röntgen Technische Dienst NV
Energielaan 10a
2950 Kapellen (Belgium)

199 437 356 - - 53 

**Röntgen Technische Dienst Holding, B.V.  
- Rtd
Delftweg 144 
3046 NC  Rotterdam (The Netherlands)

21 22.693 11.097 - - 53 

****RTD International, B.V.
Delftweg 144 
3046 NC  Rotterdam (The Netherlands)

4 44 - - - 53 

***Röntgen Technische Dienst Bv
Delftweg 144
3046 NC  Rotterdam (The Netherlands)

2.723 21.357 7.085 - - 53 

Portugal

****Applus Portugal Ltda.
Largo da Lagoa, 15-H, Linda a Velha
Concelho de Oeiras (Portugal)

130 (173) 30 - - 51 

República Txeca

**Airon TechniK, A.S.
Havlickova, 57
508 01 Horice (Czech Republic)

328 994 325 - - 37 

***RTD Quality Services, S.R.O.
U Stadionu 89
530 02 Pardubice (Czech Republic)

73 1.209 566 - - 53 

Àfrica

***** RTD QUALITY SERVICES NIGERIA, Ltd.
B&B GOS Yard, NPA Express Way, Ekpan, 
Warri, Delta State, Nigèria

11 (151) (5) - - 53 

Amèrica del Nord

****RTD Quality Services Canada, Inc.
1431 – 70 Avenue
Edmonton. Alberta T6P 1N5 (Canadà)

130 329 2.086 - - 53 

**Applus Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400. 
Wilmington (New Castle), Delaware, USA

30.372 (7.454) (837) - - 53 
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***Applus Technologies Inc.
4525 E. Skyline Drive, Suite 121
Tucson, USA

245 23.520 3.975 - - 53 

***Applus Autologic, Inc.
Souht Corporate Circle, suite nº 2
Sussex, Wisconsin 53089, USA

1.150 (1) 30 - - 53 

****RTD Quality Services USA, Inc.
10540 Rockley Road, Suite 300
Houston Texas 770

1 394 471 - - 53 

Amèrica Central

***Applus México, S.A. de CV 
Avda. de las Fuentes 41-A-1003, 
Colonia Lomas de Tecamachalco 
(Naucalpan),  Estat de Mèxic

14 132 150 - - 50 

****Norcontrol Inspección, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho, 88 Piso 9
Loma de Chupultepec Palmas 
y Reformas Miguel Hidalgo 
Mèxic D.F. C.P. 11000

639 (148) (128) - - 50 

****Norcontrol Guatemala, S.A.
18 Calle  5-56 Zona 10 Edif. Unicentro Nivel 
13 Ofi cina 13-02
Departament de Guatemala

399 (106) (737) - - 50 

****Norcontrol Nicaragua, S.A.
Ciudad de Masaya, Rep. de Nicaragua
Centro BAC, piso 6, Km. 4  ½ Carretera a 
Masaya Apdo. LM-249 MANAGUA

66 14 23 - - 50 

***LGAI Panamá, S.A.
Edifi cio Torre Banco General, piso 9
Calle Aquilino de la Guardia
Ciutat de Panamà (Panamà)

30 (15) (10) - - 50 

***LGAI Centro América y Caribe, S.A.
Urbanización Los Colegios, Centro 
Comercial Plaza Dorada, local 9
San José (Costa Rica)

11 7 18 - - 50 

****Norcontrol Panamá, S.A.
Avda. Diógenes de la Rosa, Edifi cio nº 812 
Albrook (Panamà)

220 84 111 - - 50 

Sud-amèrica

***Applus Serviços Tecnológicos do Brasil, Ltda.
Av. Das Naçoes Unidas, 1255 7º
04578-903
Sao Paulo - SP (Brasil)

6.783 121 (133) - - 53 

****Norcontrol Colombia, Ltda.
Carrera, 7, 721 Torre B, puerta 14
Bogota D.C. (Colombia)

1.367 58 400 - - 50 
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**Applus Revisiones Técnicas Chile, S.A.
Santiago de Xile (Xile) 471 48 (195) - - 53 

***Applus Chile, S.A.
El Golf, 40, piso 13
Los Condes, Santiago de Xile (Xile)

3.281 (347) 102 - - 53 

***LGAI Chile, S.A.
Marchant Pereira, 10, piso 14
Providencia, Santiago de Xile (Xile)

90 (71) 5 - - 50 

****Norcontrol Chile, S.A.
Ciudad y Comuna de Santiago.
Calle Teatinos, 333
Santiago de Xile (Xile)

798 106 148 - - 50 

Oceania

RTD Steeltest PTY, Ltd.
2 Thorpe Way
Kwinana WA 6167, Austràlia

60 850 181 - - 53 

ALTRES

*Agencia Servicios Mensajería, S.A.      F
Miguel Fleta, 14-16
28037 Madrid

3.065 1.492 (1.313) 2.437 80 -

**ASM Transporte Urgente Andalucía, S.A.
Lima 7
29006 Màlaga

121 188 230 - - 56 

**Mallorca Servicios Mensajería, S.L.
Gremi Boters, 44 
07009 Palma de Mallorca

10 157 17 - - 56 

*Aguas de Levante, S.A. (ADL)               F
Girona, 176
Barcelona

1.688 444 348 2.474 100 -

*Tribugest, Gestión de Tributos, S.A.
Avda. Diagonal, 309, 2n A
08013 Barcelona

1.470 14.065 (14.508) 616 60 -
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AIGUA I SANEJAMENT

Nacional

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

7.500 3 6 - - - 74 

****Aguas de Arona
Plaza del Cristo de la Salud, 1
38640 Arona (Santa Cruz de Tenerife)

781 66 29 - - - 74 

**Aguas de Cieza, S.A.
José Pérez Gómez, 2 bis
30530 Cieza (Múrcia)

1.503 110 133 - - - 49 

****Aguas de Telde, Gestión Integral del 
Servicio, S.A.
Matías Zurita, 12
35200 Teide (Gran Canària)

7.020  (1.834) 58 - - - 45 

**Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.
Caballero de Rodas, 22  
03180 Torrevieja (Alacant)

1.803 2.698 1.600 - - - 74 

**Aguas Municipalizadas de Alicante
Empresa Mixta (AMAEM)
Alona, 31-33 03007 Alacant

15.887 11.584 4.112 - - - 50 

***Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (AGUASVIRA)
Plaza Cuba, s/n Edifi cio Tres Coronas
18230 Atarfe (Granada)

1.202 240 1.355 - - - 20 

***Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A.
(ASTOSAM)
Loma de los Riscos, 2 
29620 Torremolinos

2.344 1.215 1.198 - - - 25 

***AIE Bahía Gaditana
Carretera Nacional IV, Km 683
11100 San Fernando (Cadis)

4.658 - 532 - - - 11 

**Aigües de l’Alt Empordà, S.A. (ADAMSA)
Lluís Companys, 43 
17480 Roses (Girona)

60 12 57 - - - 49 

**Aigües de Cullera, S.A.
Plaza de la Sal, 4 
46400 Cullera (València)

1.893 83 274 - - - 48 

*Aigües de Segarra-Garrigues, S.A.
Pl. del Carme, 15, 1r, 1a
25300 Tàrrega (Lleida)

15.000  (1.997) 355 6.309 - 22 -

**Aigües d’Osona
Bisbe Morgades, 46 entl. 2a
08500 Vic (Barcelona)

60 28  (8) - - - 46 

**Aigües Municipals de Paterna, S.A.
Plaza Ingeniero Castells, 1 
46920 Paterna (València)

2.116 - 60 - - - 49 

**Aigües i Sanejament d’Elx, E.M.
Joan Carles I, 53 bajos 
03202 Elx (Alacant)

12.261 236 1.202 - - - 49 

 * Societats participades per Agbar directament
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133_*Clavegueram de Barcelona, S.A. (CLABSA)
Acer, 16 
08038 Barcelona

3.606 498 1.085 1.947 323 54 -

**Companyia d’Aigües de Palamós
Pl. Padró, 1 
17230 Palamós (Girona)

1.969 402 90 - - - 56 

**Conducció del Ter, S.L. (CONTER)
Bourg de Peaje, 89-97
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

18 4 54 - - - 48 

**Depuradora d’Osona
Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5
08500 Vic (Barcelona)

210 46 484 - - - 25 

**Drenatges Urbans del Besòs
Avinguda Sant Julià, 241
08400 Granollers (Barcelona)

300 43 82 - - - 50 

**E.M. Aguas de Jumilla
Avenida de Levante, 32
30520 Jumilla (Múrcia)

601 93 207 - - - 49 

**E.M. Aguas de Lorca
Príncipe Alonso, 2 
30800 Lorca (Múrcia)

3.005 471 1.025 - - - 49 

***E. M.  Aguas de Montilla
Antonio Gala, 2 
14550 Còrdova

1.000 19 66 - - - 25 

E.M. d’Aigües de la Costa Brava, S.A.
Plaça Josep Pla, 4 3r, 1a
17001 Girona

600 - 197 - - - 42 

**Empresa Mixta de Aguas Residuales de 
Alicante, S.A. (EMARASA)
Alona, 31-33 03007 Alacant

1.965 1.485 1.147 - - - 50 

**Empresa Mixta d’Aigües de l’Horta, S.A.
Placeta de l’Era, 12  
46900 Torrent (València)

1.803 239 514 - - - 49 

***Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Granada, S.A. (EMASAGRA)
Molinos, 58-60 
18009 Granada

2.656 1.451 2.796 - - - 24 

**Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)
Plaza Circular, 9 30008 Múrcia

6.087 7.261 3.823 - - - 49 

**Empresa Municipal Mixta d’Aigües
de Tarragona, S.A. (EMATSA)
Avinguda Pau Casals, 13-15
43003 Tarragona

361 1.817 2.500 - - - 49 

*Girona, S.A. 
Travessia del Carril, 2, 6è 3a 
17001 Girona

1.200 1.805 440 630 57 31 -
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*Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A.
Societat, 26 08221 Terrassa (Barcelona) 4.856 13.252 1.702 3.497 312 32 -

**Secomsa Aigües, S.L.
Raval de Gràcia, 38
43850 Cambrils (Tarragona)

6 2.500 19 - - - 49 

**Serveis de Cervera i la Segarra
Plaça Major, 1 baixos 25200 Cervera (Lleida) 118 942 139 - - - 49 

**Sorea Rubatec AIE
Passeig de Sant Joan, 43 baixos
08009 Barcelona

240 - 207 - - - 45 

***Simmar-Serveis Integrals del Maresme 
Plaça Miquel Biada, 1
08302 Mataró (Barcelona)

301 61 319 - - - 36 

**Sorea-Searsa-Aqualia AIE
Conde de Jaruco-Deurado
17310 Lloret de Mar (Girona)

400 - - - - - 63 

**Sermubeniel, S.A.
José Antonio, 4 
30130 Beniel (Múrcia)

1.261  (56)  (13) - - - 49 

***Teidagua, S.A. 
San Agustín, 8
38201 La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife)

4.129 137 721 - - - 50 

Internacional

Amèrica Central

**Aguas de Saltillo, Sociedad Anónima de 
Capital Variable
De la Fuente, 433 Zona Centro
25000 Saltillo Coahuaila (Mèxic)

13.670 1.076 2.224 - - - 49 

****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
L'Havana (Cuba)

6.074 76 467 - - - 41 

Sud-amèrica

*Aguas de Cartagena, S.A.,E.S.P. (ACUACAR)
Edif. Chambacú, Piso 2 Torices 
Sector Papayal, Carrera 13B, 26-87
Cartagena de Indias (Colòmbia)

9.864 2.141 3.219 3.056 891 46 -

*Aguas Argentinas, S.A.
Cerrito, 388 planta 1ª
Buenos Aires (Argentina) 
CP1010

39.562 34.048 (125.236) - - 25 -

*Aguas Cordobesas, S.A.
La Voz del interior, 5507
Còrdoba  (Argentina) 
H5008HJY

7.443 3.713 7.668 - - 5 -
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135_*Aguas Provinciales Santa Fe, S.A.
9 de julio, 2824, 1r piso
3000 Santa Fe (Argentina)

14.887  (46.991)  (13.675) - - 25 15 

SALUT

****Iquimesa Seguros de Salud, S.A.U
Pza. América, 3 Bajos
01005 Vitòria

1.055 85 2.240 - - - 14 

***Igualatorio Médico Quirúrgico de Bilbao
Máximo Aguirre, 18
48011 Bilbao

14.326 26.790 9.312 - - - 14 

**Salamanca Análisis  Clínicos, S.A.
Pozo Hilera, 6  
37002 Salamanca

75 1.486 109 - - - 11 

**Sanatorio Médico-Quirúrgico Cristo Rey, S.A.
Paseo de la Estación, 40 
23008 Jaén

103 3.092 124 - - - 21 

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

Internacional

Sud-amèrica

**Iteuve Inspección Técnica de Vehículos 
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires (Argentina)

171  (135)  26 - - - 53

***Applus Iteuve Argentina, S.A.
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires (Argentina)

3.638 (1.407)  188 - - - 53

TOTAL 15.439 1.583 
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BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS A 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005

ACTIU  Nota 31-12-06 31-12-05

Immobilitzat immaterial 8 649.219 614.675

Immobilitzat material 9 2.457.987 2.168.587

Immobilitzat fi nancer 10 308.076 222.372

Participacions posades en equivalència 11 145.465 132.074

Actius per impostos diferits  21 213.702 233.504

Fons de comerç de consolidació 12 972.375 532.096

  Actiu no corrent  4.746.824 3.903.308
  

Existències  13 29.069 28.385
Deutors comercials i altres  14 973.019 782.742
Inversions fi nanceres temporals  15 135.431 221.974
Actius per impostos corrents  15.860 7.528
Pagaments anticipats  10.862 5.893
Efectiu i mitjans equivalents   391.623 435.696
Actius no corrents d’activitats interrompudes  - 218.423

 

  Actiu corrrent  1.555.864 1.700.641

TOTAL ACTIU   6.302.688 5.603.949

Traducció dels comptes anuals formulats en castellà. En cas de discrepància preval la 
versió castellana.     

Milers d’euros
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PATRIMONI NET I PASSIU Nota 31-12-06 31-12-05

Capital   149.642 147.597
Prima d’emissió    174.381 167.390
Reserva de revalorització  128.061 128.061
Altres reserves    1.082.734 869.186
Diferències de conversió  3.487 10.579
Resultat net atribuït a la societat dominant  167.253 252.113
Dividend a compte de l’exercici  (25.929) (25.572)

Patrimoni net de la societat dominant  1.679.629 1.549.354

Patrimoni net dels minoritaris  968.503 1.019.777

  Patrimoni net total 16 2.648.132 2.569.131

Passiu fi nancer no corrent 17 1.602.975 1.217.264
 Emissió d’obligacions i altres valors negociables   818.515 766.662
 Deutes amb entitats de crèdit   702.413 409.349
 Altres passius fi nancers  82.047 41.253
Passius per impostos diferits 21 216.426 120.732
Provisions  18 107.893 178.500
Altres passius no corrents  57.566 52.019

  Passiu no corrent  1.984.860 1.568.515

Passiu fi nancer corrent 17 562.940 367.574
 Emissió d’obligacions i altres valors negociables   19.815 201.798
 Deutes amb entitats de crèdit   536.973 155.532
 Altres passius fi nancers  6.152 10.244
Creditors comercials  1.037.546 924.687
Passius per impostos corrents  50.142 37.389
Provisions    2.524 1.609
Altres passius corrents  16.544 15.826
Passius associats a actius no corrents d’activitats interrompudes  - 119.218

  Passiu corrent  1.669.696 1.466.303

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  6.302.688 5.603.949

Les Notes 1 a 33 descrites a la Memòria i els Annexos I i II, adjunts, formen part integrant
del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2006.

Milers d’euros
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 

Milers d’euros. Les Notes 1 a 33 descrites a la Memòria i els Annexos I i II, adjunts, formen part 
integrant del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 2006.

   Nota 2006 2005

Xifra de negocis   3.043.988 2.682.468
Altres ingressos d’explotació  77.828 66.357

  Ingressos d’explotació 6 3.121.816 2.748.825
 
Aprovisionaments   (1.318.706) (1.153.909)
Despeses de personal 22 (730.220) (689.006)
Altres despeses d’explotació  (585.370) (500.106)
Treballs per al propi immobilitzat  92.396 74.752

  Despeses d’explotació  (2.541.900) (2.268.269)

  CASH-FLOW D’EXPLOTACIÓ  579.916 480.556

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat  (207.827) (177.509)

  RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  372.089 303.047
    
Resultat per deteriorament d’actius  23 (6.359) (4.346)
Resultat fi nancer  24 (74.090) (59.471)
Resultat de participacions posades en equivalència 11 18.439 14.250
Resultat per venda d’actius no corrents 25 90.187 147.679
Altres resultats   17.064 (8.595)

  RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
  DE LES OPERACIONS CONTINUADES  417.330 392.564

Impost sobre Societats  21 (114.986) (65.722)

  RESULTAT NET PROCEDENT
  D’OPERACIONS CONTINUADES  302.344 326.842

Resultat després d’impostos de les activitats interrompudes  5.673 11.228

  RESULTAT NET  308.017 338.070

Resultat net atribuït a minoritaris 16 (140.764) (85.957)

  RESULTAT NET ATRIBUÏT
  A LA SOCIETAT DOMINANT  167.253 252.113

Benefi ci per acció:
  A) Bàsic  26 1,12 1,71
  B) Diluït  26 1,12 1,70
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Milers d’euros. Les Notes 1 a 33 descrites a la Memòria i els Annexos I i II, adjunts, formen part 
integrant de l’estat consolidat d’ingressos i despeses reconeguts de l’exercici 2006.

ESTATS CONSOLIDATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS  
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005   

Nota 2006 2005

De la 
societat 

dominant

Dels
minori-

taris

Total De la 
societat 

dominant

Dels
minoritaris

Total

Resultat net reconegut directament
en patrimoni net  18.365 (89.250) (70.885) 85.461 53.632 139.093

En reserves voluntàries  (5.380) 100 (5.280) 26.789 - 26.789
 - Pèrdues i guanys actuarials
  per pensions 19 (5.439) - (5.439) (6.142) - (6.142)
 - Combinacions de negocis
  a valor de mercat 3b - - - 36.213 - 36.213
 - Efecte fi scal  1.809 - 1.809 (3.282) - (3.282)
 - Ajust canvi normativa fi scal 21 (1.750) 100 (1.650) - - -

En reserves per revaluació d’actius
i passius no realitzats  30.837 770 31.607 48.203 2.167 50.370
 - Inversions disponibles per a la venda  31.438 522 31.960 44.628 - 44.628
 - Instruments fi nancers derivats  (811) 396 (414) 5.500 3.334 8.834
 - Efecte fi scal  210 (148) 61 (1.925) (1.167) (3.092)

En diferències de conversió  (7.092) (90.119) (97.211) 10.469 51.465 61.934
 - Variació de les diferències
  de conversió netes 16f (7.092) (90.119) (97.211) 10.469 51.465 61.934

Resultat net de l’exercici  167.253 140.764 308.017 252.113 85.957 338.070

Total ingressos i despeses reconeguts en l’exercici  185.618 51.514 237.132 337.574 139.589 477.163
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ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CONSOLIDATS  CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005  

  31-12-06 31-12-05

Resultat abans d’impostos 417.330 392.564

Ajustos al resultat: 177.629 80.728
Amortitzacions, depreciacions i provisions 219.736 191.677
Resultat fi nancer  74.090 59.471
Resultat de participacions posades en equivalència (18.439) (14.250)
Resultat venda d’actius no corrents (90.187) (147.679)
Altres resultats que no generen moviment d’efectiu (2.133) (2.349)
Pèrdues i guanys actuarials per pensions (5.439) (6.142)
Flux generat per les operacions 594.959 473.292

Flux per variació en capital circulant (133.940) 13.064

Flux per pagaments per Impostos sobre Societats 6.987 (46.159)

FLUXOS NETS D’EFECTIU D’ACTIVITATS ORDINÀRIES 468.006 440.197

Inversió en immobilitzat material i immaterial (308.349) (229.794)
Inversió en immobilitzat fi nancer (601.172) (143.706)
Flux inversió  (909.521) (373.500)

Desinversió en immobilitzat material i immaterial 22.477 44.076
Desinversió en immobilitzat fi nancer 230.940 514.463
Flux desinversió  253.417 558.539

Flux per variació en inversions fi nanceres temporals 163.898 (90.452)

Interessos cobrats 38.197 26.439
Dividends cobrats de societats posades en equivalència,
activitats interrompudes i tercers 22.786 20.141
Desemborsaments per garanties i pagaments legals (74.566) (15.641)
Altres fl uxos  (13.583) 30.939

FLUXOS NETS D’EFECTIU D’ACTIVITATS D’INVERSIÓ (505.789) 125.526

Ampliacions de capital 9.035 9.399
Ampliacions de capital subscrites per minoritaris 5.429 -
Pagament dividends accionistes societat matriu (63.797) (58.816)
Pagament dividends accionistes minoritaris societats participades (129.846) (62.613)
Flux fi nançament propi (179.179) (112.031)

Variació del passiu fi nancer no corrent 65.408 (143.143)
Variació del passiu fi nancer corrent 221.854 (7.749)
Variació d’altres creditors a llarg termini 7.066 (37.346)
Interessos pagats  (114.894) (87.832)
Flux fi nançament extern 179.435 (276.070)

FLUXOS NETS D’EFECTIU D’ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 256 (388.101)

Efecte de tipus de canvi en l’efectiu (6.546) 4.042

FLUXOS NETS D’EFECTIU TOTALS (44.073) 181.664

Efectiu i equivalents al principi del període 435.696 254.032

Efectiu i equivalents al fi nal del període 391.623 435.696

VARIACIÓ D’EFECTIU I EQUIVALENTS (44.073) 181.664

Les Notes 1 a 33 descrites a la Memòria i els Annexos I i II, adjunts, formen part integrant de l’estat 
de fl uxos d’efectiu consolidats de l’exercici 2006.

Milers d’euros
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SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA
I SOCIETATS PARTICIPADES QUE FORMEN EL GRUP AGBAR

MEMÒRIA CONSOLIDADA CORRESPONENT
A L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2006

_ 1 Activitat del Grup

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (d’ara endavant, Agbar) és la Societat 
Dominant del Grup (d’ara endavant, Grup Agbar) i té el seu domicili social a Barcelona, 
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 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 corres-
ponents 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:

_ 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 domèstics.
_ Recollida, tractament i eliminació de residus sòlids, com també el seu 
reciclatge.
_ Tractament i depuració d’aigües residuals i de tot tipus de residus líquids, 
com també la reutilització directa d’aquestes aigües.
_ Sistemes de clavegueram.
_ Sistemes de regadiu.
_ Obres hidràuliques i civils.  

B L’explotació i comercialització de tot tipus de brolladors d’aigües naturals, fi ns i tot 
mineromedicinals.
C El foment i la contribució al desenvolupament 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, cibernèti-
ques i de processos automatitzats.
E L’adquisició de tot tipus de fi nques, siguin rústiques o urbanes, com també la 
construcció de tot tipus d’edifi cis, per al seu ús o explotació en venda, renda o sota 
qualsevol altra modalitat.
F L’estudi, projecte, construcció, fabricació, subministrament, manteniment i conservació 
d’obres i instal·lacions, de tot tipus, sistemes i en general de mitjans de control, operació 
i gestió relacionats amb les activitats de l’electricitat, l’electrònica, les telecomunicacions, 
la producció d’energia, la captació, transferència i teletransmissió de dades.
Així mateix, la Societat podrà desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions informàti-
ques, telemàtiques, d’automatismes i telecontrol, de recepció i transmissió de veu i 
dades, de teledetecció, i en general, de captació, procés i transferència d’informació 
en tot tipus d’àmbit de l’activitat econòmica.
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G La prestació de serveis d’inspecció tècnica, auditoria tècnica i control de qualitat, 
assaig, anàlisi, recerca i desenvolupament, homologació i certifi cació en qualsevol 
sector de la indústria o dels serveis.
H La realització de manera indirecta, és a dir, mitjançant la titularitat d’accions o de 
participacions en altres societats constituïdes a l’efecte, d’operacions d’assegurança 
privada de conformitat amb les previsions de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, 
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, complint tots els requisits 
aplicables a aquestes.
I L’adquisició i explotació, de manera indirecta, d’establiments sanitaris 
d’hospitalització i d’assistència medicoquirúrgica, com també tota activitat mèdica 
i assistencial relacionada amb aquest objecte, mitjançant la titularitat d’accions o 
participacions en altres societats.
J L’actuació com a societat holding, i a l’efecte poder constituir o participar, com a 
soci o accionista, en altres societats, qualssevol que sigui la seva naturalesa o ob-
jecte, fi ns i tot en associacions i empreses civils, mitjançant la subscripció o adqui-
sició i tinença d’accions o participacions, sense envair les activitats pròpies de les 
institucions d’inversió col·lectiva, societats i agències de valors, o d’aquelles altres 
entitats regides per Lleis especials.
K La compravenda d’accions, obligacions i la resta de títols de renda fi xa o variable, 
nacionals i estrangers, relatius a les activitats anteriorment relacionades, com també 
la participació en qualitat de fundadors de societats o entitats que s’hagin de cons-
tituir amb les mateixes fi nalitats.  
Queda exclòs l’exercici directe, i l’indirecte quan sigui procedent, de totes aquelles 
activitats reservades per la legislació especial. La Societat no desenvoluparà cap 
activitat per a la qual les lleis exigeixin condicions o limitacions específi ques, mentre 
no les acompleixi de forma exacta.”
Agbar té com a principal activitat la distribució i el subministrament d’aigua potable 
a Barcelona, servei del qual és titular amb caràcter indefi nit.  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 Societat Dominant va subscriure un acord marc 
amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 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 asse-
gurar als ciutadans una gestió del servei basada en criteris de qualitat, sostenibilitat i 
màxim respecte mediambiental. La primera conseqüència d’aquest acord ha estat la 
nova orientació de la política d’inversions, amb la promoció de projectes de recupera-
ció 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 ampliació d’infraestructures i d’increment de l’efi ciència. En aquest sen-
tit, la Societat Dominant ha realitzat inversions per import de 37.648 i 37.496 milers 
d’euros durant els exercicis 2006 i 2005, respectivament.  Amb data 1 de febrer de 
2007, l’Entitat Metropolitana va aprovar una pròrroga de l’actual acord marc tarifari per 
a un període de dos anys, amb la possibilitat de dos anys més de pròrroga.
Les principals activitats desenvolupades durant l’exercici 2006 pel Grup Agbar, di-
rectament per la Societat Dominant o a través de les societats que formen aquest 
Grup (vegeu els Annexos I i II), són les següents:

_ Aigua potable, amb la captació, subministrament i servei integral en cen-
tres urbans a través de les fi gures de concessió i arrendament.
_ Assistència sanitària. 
_ Inspecció i certifi cació.
_ Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.
_ Transport i missatgeria.
_ Gestió de tributs.
_ Construcció i enginyeria (tal com s’indica a la Nota 7, aquesta activitat ha 
estat interrompuda a fi nals de desembre de 2006).
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_ 2 Bases de presentació dels comptes anuals
consolidats

A NORMATIVA COMPTABLE APLICADA
Els comptes anuals consolidats de l’exercici 2006 han estat formulats pel Consell 
d’Administració de la Societat Dominant i se sotmetran a l’aprovació de la Jun-
ta General Ordinària d’Accionistes d’Agbar, i s’estima que seran aprovats sense 
cap modifi cació. Per part seva, els comptes anuals consolidats del Grup Agbar 
corresponents a l’exercici 2005 varen ser aprovats per la Junta General Ordinària 
d’Accionistes d’Agbar celebrada el 19 de maig de 2006. 
L’exercici 2005 va ser el primer en què el Grup Agbar va presentar comptes 
anuals consolidats sota Normes Internacionals d’Informació Financera (d’ara 
endavant, NIIF).
Els comptes anuals consolidats de l’exercici 2006 del Grup Agbar adjunts han estat 
preparats pels Administradors de la Societat Dominant, d’acord amb el que esta-
bleixen 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 Euro-
peu. Han estat preparats a partir de les comptabilitats individuals d’Agbar i de ca-
dascuna de les societats consolidades (detallades en els Annexos I i II), de manera 
que mostren la imatge fi del del patrimoni, de la situació fi nancera i dels resultats del 
Grup Agbar sota NIIF.
Les NIIF estableixen determinades alternatives en la seva aplicació.  Les aplica-
des pel Grup Agbar en la preparació dels comptes anuals consolidats adjunts de 
l’exercici 2006 s’inclouen individualment a la Nota 4 “Normes de valoració”.
Les polítiques comptables utilitzades en l’elaboració d’aquests comptes anuals 
consolidats compleixen cada NIIF vigent en la seva data de presentació.
L’aplicació en l’exercici 2006 de les noves NIIF, interpretacions de les NIIF (d’ara 
endavant, CINIIF) o modifi cacions de NIIF ja existents, l’aplicació de les quals 
és obligatòria a l’exercici 2006, no ha generat impactes signifi catius en aquests 
comptes anuals consolidats. 
El Grup Agbar ha optat per no avançar l’aplicació de les NIIF, modifi cacions de 
les NIIF i CINIIF emeses durant l’exercici 2006 i adoptades per la Unió Europea, 
l’aplicació de les quals no sigui obligatòria en aquest exercici. En qualsevol cas, 
considera que l’aplicació d’aquestes normes i interpretacions de normes no tindria 
un impacte signifi catiu en els comptes anuals consolidats. Entre aquestes normes i 
interpretacions destaquen les següents:

_ NIC 1 “Presentació d’estats fi nancers”: requereix incorporar nous desglo-
ssaments que permetin als usuaris dels comptes anuals consolidats avaluar 
els objectius, polítiques i procediments per gestionar el capital.
_ NIIF 7 “Instruments fi nancers: informació a revelar”: requereix desglossa-
ments que permetin als usuaris dels comptes anuals consolidats avaluar la 
importància dels instruments fi nancers del Grup i la naturalesa i abast dels 
riscos que suposen aquests instruments fi nancers.

En relació amb les NIIF emeses però no adoptades per la Unió Europea i l’aplicació 
de les quals serà obligatòria en exercicis futurs, el Grup Agbar tampoc no les ha 
adoptat de manera anticipada, si bé considera que la seva aplicació no tindria im-
pactes signifi catius sobre aquests comptes anuals consolidats. En aquest àmbit, 
destaquen les normes i interpretacions de normes emeses següents:
_ NIIF 8 “Operating Segments (segments operatius)” que substituirà la NIC 14 “In-
formació fi nancera per segments”.
_ CINIIF 12 “Service concession arrangements (contractes de concessions)”.
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B COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Tal com s’indica a la Nota 7, durant l’exercici 2006 ha estat discontinuat el seg-
ment de negoci de la construcció i instal·lacions. En aquest sentit, i per apli-
cació de la NIIF 5, els estats financers consolidats adjunts de l’exercici 2005, 
inclosos a efectes comparatius, han estat reexpressats per adequar l’efecte 
contributiu del segment de negoci discontinuat. Per aquest motiu, els estats fi-
nancers consolidats de l’exercici 2005 inclosos en aquests comptes consolidats 
a efectes comparatius difereixen dels formulats pel Consell d’Administració i 
aprovats per la Junta General d’Accionistes de la Societat Dominant celebrada 
el 19 de maig de 2006.

C PRINCIPIS DE CONSOLIDACIÓ
Els comptes anuals consolidats adjunts incorporen els estats fi nancers de les socie-
tats 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 
fi nanceres i operatives de les seves participades. 
Els resultats de les societats participades adquirides o alienades durant l’any 
s’inclouen dins el resultat consolidat des de la data efectiva de presa de control, o 
fi ns al moment de la seva pèrdua de control, segons s’escaigui. 
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’introdueixen en el procés de consolidació els ajus-
tos i les reclassifi cacions necessaris per homogeneïtzar entre si aquests principis i 
criteris i per adequar-los a les NIIF.
En el procés de consolidació han estat considerades les societats dependents o 
associades d’Agbar detallades en els Annexos I i II.
Els criteris seguits per determinar el mètode de consolidació aplicable a cadascuna 
de les societats que componen el Grup Agbar han estat els següents:

_ 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 participació inferior, el control efectiu 
de les quals correspon a Agbar o a alguna Societat del Grup Agbar.
_ Integració proporcional.
Participació superior o igual al 20% en societats, la gestió de les quals es 
realitza de forma conjunta amb els altres accionistes (societats multigrup).
_ 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 infl uèn-
cia signifi cativa).
b) Societats amb participació igual o superior 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 infl uència signifi cativa.
c) Societats amb participacions inferiors al 20% en les quals s’exerceix 
una infl uència signifi cativa ja que hi ha transaccions d’importància entre 
inversor i associada, hi ha intercanvi de personal directiu o se subministra 
informació tècnica essencial.

No hi ha inversions signifi catives en el Grup Agbar amb moneda funcional diferent 
de la moneda local de presentació dels seus estats fi nancers.
La classifi cació de les reserves consolidades entre “Societats consolidades per inte-
gració 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 fi nancers adjunts han estat eliminats tots els saldos i les transac-
cions de consideració entre les societats del Grup Agbar i, proporcionalment a la 



03_2  COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 

149_

participació, els corresponents a societats multigrup, com també l’import de les 
participacions mantingudes entre elles.
A més, els estats fi nancers adjunts no inclouen l’efecte fi scal que pugui produir-se 
com a conseqüència de la incorporació dels resultats i reserves de les societats 
consolidades a la Societat Dominant, ja que, d’acord amb el que disposa la NIC 
12,  es considera que no es realitzaran transferències de reserves que estiguin 
subjectes a tributació addicional.
El patrimoni net dels minoritaris representa la part que s’assigna a aquests dels fons 
propis i dels resultats a 31 de desembre de 2006 i 2005 d’aquelles societats que es 
consoliden pel mètode d’integració global, i es presenta dins el patrimoni net total 
del balanç de situació consolidat adjunt i a l’epígraf “Resultat net atribuït a minorita-
ris” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt.
El Grup ha aplicat en tots els casos de combinacions de negocis posteriors a la data 
de transició a les NIIF 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 contin-
gents identifi cats i registrats de la societat adquirida.

D MONEDA
Aquests comptes anuals consolidats es presenten en euros per ser aquesta la 
moneda de l’entorn econòmic principal en què opera el Grup. Les operacions en 
moneda funcional diferent de l’euro es registren de conformitat amb les polítiques 
descrites a la Nota 4u.

E RESPONSABILITAT DE LA INFORMACIÓ
I ESTIMACIONS REALITZADES
La informació continguda en aquests comptes anuals consolidats és responsabilitat 
dels Administradors de la Societat Dominant, els quals han verifi cat que els diferents 
controls establerts, per assegurar la qualitat de la informació fi nancerocomptable 
que elaboren, han operat de manera efi caç. 
En els comptes anuals consolidats del Grup adjunts s’han utilitzat ocasionalment 
judicis i estimacions realitzats per la Direcció de la Societat Dominant i la de les 
entitats consolidades, per quantifi car alguns dels actius, passius, ingressos, des-
peses i compromisos que hi fi guren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions 
es refereixen a:

_ La vida útil dels actius materials i intangibles (Notes 4a i 4b),  
_ la valoració dels fons de comerç de consolidació (Nota 4h),
_ les pèrdues per deteriorament de determinats actius (Nota 4d),
_ les hipòtesis emprades en el càlcul actuarial dels compromisos per pen-
sions (Nota 4p),
_ les hipòtesis emprades per al càlcul del valor raonable dels instruments 
fi nancers (Nota 4n),  
_ els ingressos per subministraments pendents de facturació (Nota 4s),
_ les provisions per compromisos adquirits amb tercers i els passius contin-
gents (Notes 4o i 20),
_ els riscos i compromisos derivats de les inversions a l’Argentina (Nota 32),
_ els riscos derivats de les inspeccions fi scals (Notes 20b i 21), i
_ la valoració de les opcions de compra i venda de la Torre Agbar (Nota 20).

Malgrat que aquests judicis i estimacions es van realitzar en funció de la mi-
llor informació disponible sobre els fets analitzats a 31 de desembre de 2006 
i 2005, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis de normativa, 
etc) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modifi car-les (a l’alça o a la baixa) 
en pròxims exercicis, la qual cosa es faria amb contrapartida en els correspo-
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nents comptes de pèrdues i guanys consolidats o de patrimoni net consolidat, 
si s’escaigués.

_ 3 Variacions en el perímetre de consolidació 

A Variacions de l’exercici 2006
Les principals variacions en el perímetre de consolidació de l’exercici 2006 respecte 
a l’exercici anterior, com també la informació rellevant relacionada amb les opera-
cions esmentades, són les següents:
_ Adquisició del 100% del Grup Bristol Water. Integració global.
Amb data 21 d’abril de 2006, la Societat Dominant va anunciar el llançament d’una 
Oferta Pública d’Adquisició (OPA) sobre el 100% del capital social de la compan-
yia britànica Bristol Water Group, Ltd, que gestiona el proveïment de la ciutat de 
Bristol i part dels comtats de Somerset, Bath i South Gloucestershire. Aques-
ta oferta d’adquisició s’adreçava a tots els accionistes i titulars d’opcions sobre 
accions emeses per l’esmentada societat, i es va formular com a compravenda 
en metàl·lic, essent la contraprestació de 10,6 lliures esterlines per cada acció. 
Addicionalment, els accionistes van tenir dret a rebre un dividend complementari 
especial de 22,5 penics per acció. La inversió total per adquirir el 100% d’aquest 
grup ha estat de 256.622 milers d’euros.
La presa de control s’ha fet efectiva l’1 de juliol de 2006, per la qual cosa els 
comptes anuals consolidats de l’exercici 2006 inclouen tan sols sis mesos 
d’activitat d’aquest grup. 
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en 
milers d’euros:

_ Adquisició del 100% del Grup RTD. Integració global.
L’abril de 2006, el Grup Agbar, a través de la seva fi lial Applus Servicios Tecnológi-
cos, S.L., ha adquirit el 100% de Röntgen Technische Dienst Holding, BV (societat 
matriu del Grup RTD), amb seu a Rotterdam. Les principals activitats del Grup RTD 
són la verifi cació industrial no destructiva i altres serveis d’inspecció en els sectors 
químic, petroquímic i energètic. La inversió total per adquirir el 100% del capital 
social d’aquest grup ha estat de 178.841 milers d’euros.
La presa de control s’ha fet efectiva l’1 de maig de 2006, per la qual cosa els 
comptes anuals consolidats de l’exercici 2006 inclouen tan sols vuit mesos 
d’activitat d’aquest grup. 
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en 
milers d’euros:

Milers d’euros

BALANÇ
D’ENTRADA

ASSIGNACIÓ
 FONS DE
COMERÇ

BALANÇ
INCORPORAT

Immobilitzat  330.810 56.474 387.284

Fons de comerç - 229.184 229.184

Altres actius 
totals nets

(50.569) (7.496) (58.065)

Deute fi nancer net (261.575) (40.206) (301.781)

Patrimoni net 18.666 237.956 256.622

Preu d’adquisició 256.622

Fons de comerç 
abans d’assignació 237.956
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_ Adquisició del 100% de K1 Kasastajat, OY. Integració global.
Amb data 9 de novembre de 2006 s’han executat els acords adoptats el 26 de maig 
de 2006 mitjançant signatura d’un “share purchase agreement”, pels quals Applus 
Servicios Tecnológicos, S.L., fi lial del Grup Agbar, adquireix el 100% del capital 
social de K1 Kasastajat, OY, segona operadora d’inspecció tècnica de vehicles a 
Finlàndia. L’import desemborsat per aquesta adquisició ha estat de 41.961 milers 
d’euros. Així mateix, els acords estableixen el pagament d’un preu addicional sub-
jecte al compliment de resultats durant els exercicis 2006 i 2007 (Earn-out), per un 
import màxim de 3.600 milers d’euros.
La presa de control s’ha fet efectiva l’1 d’octubre de 2006, per la qual cosa els 
comptes anuals consolidats d’aquest exercici inclouen tan sols tres mesos d’activitat 
d’aquesta societat. 
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en 
milers d’euros:

_ Venda de la participació en Emte, S.A.
Amb data 22 de desembre de 2006, el Grup Agbar ha subscrit un contracte de com-
pravenda amb Solduga, S.A. mitjançant el qual transmet a aquesta última la totalitat 
de les accions de la seva titularitat en el capital d’Emte, S.A., representatives del 

 Milers d’euros

BALANÇ
D’ENTRADA

ASSIGNACIÓ
 FONS

DE COMERÇ

BALANÇ
INCORPORAT

Immobilitzat  36.384 2.286 38.670

Fons de comerç - 151.989 151.989

Altres actius 
totals nets

1.237 (583) 654

Deute fi nancer net (12.472) - (12.472)

Patrimoni net 25.149 153.692 178.841

Preu d’adquisició 178.841

Fons de comerç 
abans d’assignació 153.692

BALANÇ
D’ENTRADA

ASSIGNACIÓ 
FONS DE
COMERÇ

BALANÇ
INCORPORAT

Immobilitzat  2.740 - 2.740

Fons de comerç - 39.939 39.939

Altres actius
totals nets

(3.047) - (3.047)

Deute fi nancer net 5.929 - 5.929

Patrimoni net 5.622 39.939 45.561

Import
desemborsat 41.961

Earn-out (preu
màxim addicional 
pendent)

3.600

Fons de comerç 
abans d’assignació 39.939

Milers d’euros
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50%. El preu total d’aquesta operació és de 107.250 milers d’euros i ha generat un 
benefi ci abans d’impostos de 15.052 milers d’euros. El compte de resultats consoli-
dat de l’exercici 2006 inclou l’activitat, en discontinuació, de tot l’exercici (Nota 7).

_ Venda de la participació en Acsa – Agbar Construcción, S.A.
Amb data 10 de novembre de 2005, la Societat Dominant va formalitzar la venda 
a la societat Finycar, S.L. (Grup Sorigué) del 60% del capital social de la societat 
Acsa - Agbar Construcción, S.A. Aquest acord de venda incloïa una opció sobre 
el restant 40% a executar en anys posteriors. Amb data 23 de juny de 2006 s’ha 
acordat i s’ha procedit a executar-la anticipadament. El preu de l’operació, aplicant 
el descompte fi nancer per ajornament del segon pagament, és de 24.660 milers 
d’euros i ha generat un benefi ci de 13.171 milers d’euros abans de l’efecte fi scal. El 
compte de resultats consolidat de l’exercici 2006 inclou els resultats fi ns a la data 
de la venda (Nota 7).

_ Venda de la participació en Aguas Décima, S.A.
L’octubre de 2006 s’ha realitzat la venda del 99% d’Aguas Décima (participada per 
Agbar en un 50%). L’import de la venda ha sumat un total de 30.494 milers d’euros 
i ha suposat una plusvàlua de 14.875 milers d’euros abans d’impostos.
El compte de resultats consolidat de l’exercici 2006 inclou nou mesos d’activitat 
d’aquest grup.
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç de sortida expressades 
en milers d’euros:

 Milers d’euros

BALANÇ DE SORTIDA

Actius totals 26.715

Passius totals 11.533

Patrimoni net total (exclòs el resultat net del període) 13.476

Resultat net del període 1.706

Valor net registrat en llibres del 99% 15.030

Despeses associades a l’alienació (589)

Preu de l’alienació 30.494

RESULTAT DE L’ALIENACIÓ ABANS DEL SEU EFECTE 
FISCAL I MINORITARIS (NOTA 25)

14.875

_ Venda de la participació en Aguas de la Costa, S.A.
Amb data 8 de setembre de 2006 la Societat Dominant ha venut la participació del 
60% que tenia d’Aguas de la Costa, S.A. a una empresa pública d’Uruguai. El preu 
de la transacció ha estat de 3.400 milers de dòlars nord-americans (2.674 milers 
d’euros). S’ha obtingut un benefi ci abans d’impostos de 975 milers d’euros.
El compte de resultats consolidat de l’exercici 2006 inclou l’activitat d’aquest grup 
fi ns a la data de la venda. 
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç de sortida expressades 
en milers d’euros:
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 Milers d’euros

BALANÇ DE SORTIDA

Actius totals 4.960

Passius totals 2.698

Patrimoni net total (exclòs el resultat net del període) 1.780

Resultat net del període 482

Valor net registrat en llibres del 60% 1.357

Despeses associades a l’alienació (342)

Preu de l’alienació 2.674

RESULTAT DE L’ALIENACIÓ ABANS DEL SEU EFECTE FISCAL                  975

_ Venda del 5,22% d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L.
Durant l’exercici 2006 s’han produït dues operacions de venda de participa-
ció d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. emmarcades en els acords globals 
assolits el novembre de 2005 entre Agbar, Unión Fenosa, S.A. i Sociedad de 
Promoción y Participación Empresarial, S.A. (SPPE). En aquests acords es va 
donar entrada a la Corporación Financiera Caja de Madrid, S.A. (a través de 
SPPE) en el capital social d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L.
En el mes de gener de 2006, s’ha realitzat la venda d’un 2,32% d’Applus Ser-
vicios Tecnológicos, S.L. a la societat Unión Fenosa, S.A. que ha generat una 
plusvàlua abans de l’efecte fiscal de 6.995 milers d’euros.
En el mes d’abril de 2006, s’ha venut el 2,90% d’Applus Servicios Tecnológi-
cos, S.L. a Sociedad de Promoción y Participación Empresarial, S.A., que ha 
generat una plusvàlua abans d’impostos de 8.882 milers d’euros.
De resultes d’aquesta transacció, Applus passa a estar participada per Agbar 
en un 53,1%, per Unión Fenosa, S.A. en un 25% i per SPPE en un 21,9%.

_ Venda de l’1,1% d’Aguas Andinas, S.A.
L’abril de 2006, Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. (IAM), participada per 
Agbar en un 56,6%, ha procedit a la venda de l’1,1% de les accions d’Aguas 
Andinas, S.A. mitjançant la col·locació d’aquestes en el mercat borsari xilè. El 
preu de venda ha sumat un total de 12.251 milions de pesos xilens (aproxima-
dament 19,7 milions d’euros). Després de l’operació, IAM manté una partici-
pació del 50,10% en Aguas Andinas, S.A.  

B Variacions de l’exercici 2005
Les principals variacions en el perímetre de consolidació de l’exercici 2005 respecte 
a l’exercici anterior, com també la informació rellevant relacionada amb les esmen-
tades operacions, són les següents:

_ Adquisició del 100% d’Applus Calidad y Medioambiente, S.A. (Acyma), Inte-
gració global
Amb data 2 de febrer de 2005, es varen elevar públic els acords adoptats el desem-
bre de 2004 per les Juntes de socis/accionistes de les societats Applus Servicios 
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 be-
nefi ciària de l’escissió). L’escissió de Soluziona, 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 denomi-
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nada 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 Medioambiente, 
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 determi-
nats 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 
mecanisme, en unes dates determinades, per part de Soluziona, S.A., implicaria al-
hora l’ampliació automàtica de la seva participació en Applus en un 3% sense des-
emborsament de contrapartida, és a dir, mitjançant una ampliació de capital contra 
reserves en què el Grup Agbar renunciaria al seu dret de subscripció.
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.L. (Applus)
Amb data 29 de desembre de 2005, Agbar i Unión Fenosa, S.A. van renunciar  al 
mecanisme 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 augment patrimonial de 36.213 milers d’euros, abans de l’efecte fi s-
cal, per la diferència entre el valor consolidat d’Applus cedit en l’adquisició d’Acyma 
i el valor de mercat rebut en l’aportació d’aquesta societat.
En la mateixa data, Agbar, Unión Fenosa, S.A. i Sociedad de Promoción y Par-
ticipación Empresarial, S.A. (d’ara endavant SPPE, participada per Corporación 
Caja de Madrid, S.A.) formalitzaren els acords subscrits amb data 16 de nov-
embre de 2005, pels quals SPPE va entrar 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 resultes d’aquesta transacció, Applus va 
passar 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 va reconèixer com a 
benefi ci 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 transacció, i que va ser de 41.569 
milers d’euros abans de l’efecte fi scal (Nota 25).
Finalment, Agbar i Unión FENOSA es van comprometre a vendre i comprar, respec-
tivament, un 2,32% addicional d’Applus durant el primer trimestre de 2006. Així ma-
teix, Agbar va cedir una opció de compra per un 2,9% addicional d’Applus a SPPE, 
exercible abans de fi nals de 2006.

Milers d’euros

BALANÇ
D’ENTRADA

ASSIGNACIÓ
 FONS DE
COMERÇ

BALANÇ
 INCORPORAT

Immobilitzat  16.533 - 16.533

Fons de comerç - 76.896 76.896

Altres actius 
totals nets

22.425 - 22.425

Deute fi nancer net (15.854) - (15.854)

Patrimoni net 23.104 76.896 100.000

Preu d’adquisició 100.000

Fons de comerç 
abans d’assignació 76.896
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_ Adquisició del 100% d’Inisas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., in-
tegració global
En el mes de desembre de 2005 la companyia d’assegurances Adeslas, S.A. va 
adquirir la totalitat de les accions de l’asseguradora Inisas Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A. adjudicada per la Societat Estatal de Participacions Industrials 
(SEPI) en un procés de privatització per un import de 16.038 milers d’euros.
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en 
milers d’euros: 

_ Adquisició del 25% d’Instituto Médico Quirúrgico (IMQ), posada en equi-
valència.
Amb data 29 de desembre de 2005, el Grup Agbar, a través de la companyia 
d’assegurances Adeslas, 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 40.644 milers 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 uni-
personal. A més, 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, integració global.
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 conseqüèn-
cia 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 62.073 milers d’euros. 
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç d’entrada expressades en 
milers d’euros: 
 

 Milers d’euros

BALANÇ
D’ENTRADA

ASSIGNACIÓ 
FONS

DE COMERÇ

BALANÇ
 INCORPORAT

Immobilitzat  163 - 163

Fons de comerç - 13.555 13.555

Altres actius 
totals nets

(2.829) - (2.829)

Deute fi nancer net 5.149 - 5.149

Patrimoni net 2.483 13.555 16.038

Preu d’adquisició 16.038

Fons de comerç 
abans assignació 13.555
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_ Venda del 23,5% d’Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A.
En el mes de novembre de 2005, el Grup Agbar i el Grup Suez com a accionistes 
de la societat xilena Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. (d’ara endavant, IAM), 
amb un 80,1% i un 19,9% de participació, respectivament, han conclòs un procés 
de col·locació en Borsa referent al 49,9% d’aquesta societat. 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% en el mercat internacional. D’aquests percentatges, un 23,5% correspon 
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 man-
tenia un acord de gestió compartida amb Agbar en exercicis anteriors, per la qual 
cosa Agbar, a 31 de desembre de 2005, té el domini efectiu 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 part de les dues caixes d’estalvis del 50% del capital d’Aquagest 
Sur, S.A., per un import total de 73.532 milers d’euros. L’operació ha estat realitzada 
a través de la societat Hidrocartera, S.L., participada conjuntament per Unicaja i 
Caja Granada. Els acords assolits a partir de la venda amb les entitats compradores 
permeten al Grup Agbar mantenir el control sobre aquesta societat, per la qual cosa 
no ha estat modifi cat el seu mètode de consolidació. L’operació ha generat un be-
nefi ci abans d’impostos de 30.900 milers 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 se-
gon i quart aniversari de la data de formalització de la compravenda inicial del 60%. 
El preu fi xat 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 addicio-
nalment referenciat a la variació del valor teòric comptable d’ACSA fi ns 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 magnituds del balanç de sortida expressades 
en milers d’euros:

 Milers d’euros

BALANÇ
D’ENTRADA

ASSIGNACIÓ
 FONS

DE COMERÇ

BALANÇ
 INCORPORAT

Immobilitzat  49.429 - 49.429

Fons de comerç - 21.301 21.301

Altres actius
totals nets

(18.366) - (18.366)

Deute fi nancer net 9.709 - 9.709

Patrimoni net 40.772 21.301 62.073

Preu d’adquisició 62.073

Fons de comerç 
abans assignació 21.301
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 Milers d’euros

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

_ Venda del 10% de la companyia d’assegurances Adeslas, S.A.
A l’exercici 2002, es va vendre el 24,6% del capital social d’Adeslas al grup fran-
cès Méderic. El contracte de venda de la participació d’Adeslas incloïa l’opció 
de compra fi ns 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 se-
gona 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 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 benefi ci abans d’impostos de 
41.060 milers d’euros (Nota 25).
A 31 de desembre de 2005, Agbar manté un 54,79% de participació en Adeslas i no 
està prevista cap alienació addicional d’accions.

_ Venda de la participació en AGM Contacta, S.L.
Amb data 16 de desembre de 2005, la Societat Dominant ha venut el 100% d’AGM 
Contacta, S.L. al Grup Konecta. El preu de venda ha estat de 7.000 milers d’euros. 
El cobrament d’aquest preu s’ha fi xat en tres trams: el primer d’ells de 3.500 milers 
d’euros efectius a la signatura del contracte de compravenda i el segon de 2.000 
milers d’euros efectiu el 31 de desembre de 2006. L’últim tram de 1.500 milers 
d’euros, efectiu el 31 de desembre de 2007, és subjecte al compliment de determi-
nats 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:

 Milers d’euros

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 DE L’EFECTE
FISCAL (NOTA 25)

(5.056)
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_ Venda de la participació en Aguas Guariroba, S.A.
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 21.245 milers d’euros.
Tot seguit es detallen les principals magnituds del balanç de sortida expressades 
en milers d’euros:

 Milers d’euros

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 part grup 681

Valor net registrat en llibres 28.509

Preu de l’alienació 21.245

RESULTAT DE L’ALIENACIÓ ABANS
DE L’EFECTE FISCAL (NOTA 25)

(7.264)

_ Venda de la participació en 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 Tecnico 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:

 Milers d’euros

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

C Modifi cacions en el mètode de consolidació
El canvi de mètode de consolidació més rellevant dels exercicis 2006 i 2005 co-
rrespon al grup Inversiones Aguas Metropolitanas (d’ara endavant, IAM).  El mes de 
novembre de 2005, i arran del procés de col·locació pública d’accions d’IAM, Agbar 
va passar a prendre el control efectiu d’aquesta societat que fi ns a la data compartia 
amb el Grup Suez. La integració de resultats fi ns a aquest moment es va realitzar 
proporcionalment al 80,1% i després de la col·locació va passar a consolidar-se per 
integració global amb una participació del 56,6%.
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_ 4 Normes de valoració

Les principals normes de valoració utilitzades en l’elaboració dels comptes anuals 
consolidats dels exercicis 2006 i 2005, d’acord amb les Normes Internacionals 
d’Informació Financera, com també les interpretacions en vigor en el moment  de 
realitzar aquests estats fi nancers són les següents:

A IMMOBILITZAT IMMATERIAL
Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició o produc-
ció, incloent-hi l’assignació del valor dels fons de comerç realitzada a partir de les 
valoracions independents, en el cas que això sigui aplicable. Posteriorment es va-
loren al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues 
per deteriorament, si aquestes tenen lloc, que hagin experimentat. 
En la data de transició a les NIIF (Nota 2a), el Grup Agbar va optar per l’alternativa 
de mantenir els actius immaterials valorats al seu cost d’adquisició corregit per 
l’amortització acumulada sota normativa espanyola a 31 de desembre de 2003, per 
la qual cosa no va optar per utilitzar el seu valor de mercat.
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 
immaterial, es capitalitzen com a major cost d’aquests elements. Aquests cos-
tos es presenten minorant les “despeses d’explotació” del compte de pèrdues i 
guanys consolidat adjunt.
Les concessions administratives o similars s’amortitzen linealment en funció de la 
seva durada. En aquesta partida s’inclou el desemborsament inicial per cànon con-
cessional i, si s’escau, el valor actual dels pagaments futurs estimats necessaris en 
el moment de la reversió dels actius.
La resta d’immobilitzacions immaterials s’amortitzen conforme als criteris següents 
(Nota 8):

_ Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en un període de 
tres a cinc anys, excepte determinats actius que basant-se en estudis tèc-
nics independents puguin ser amortitzats en un període superior.  
_ Els drets de superfície sobre fi nques urbanes s’amortitzen linealment en el 
termini de durada dels esmentats drets.
_ Els drets d’ús per ubicar instal·lacions de conducció s’amortitzen lineal-
ment en un període de cinquanta anys.

Els elements en curs es traspassen a l’immobilitzat immaterial en explotació un cop 
fi nalitzat el 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 disposicions 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, realitzada 
a partir de valoracions independents en aquells casos en què fos aplicable.
En la data de transició a les NIIF (Nota 2a), el Grup Agbar va optar per l’alternativa 
de mantenir els actius materials valorats al seu cost d’adquisició corregit per 
l’amortització acumulada sota normativa espanyola a 31 de desembre de 2003, per 
la qual cosa no va optar per utilitzar el seu valor de mercat.
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de 
la productivitat, capacitat o efi ciència, 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 ma-
terial, es capitalitzen com a major cost d’aquests elements. Aquests costos es 
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presenten minorant les “despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat adjunt.
Els costos de reparacions i manteniment són registrats com a despesa en l’exercici 
en què es produeixen.
Les societats amortitzen el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal en 
funció dels anys de vida útil restant estimada, segons el detall següent:

ANYS DE VIDA ÚTIL

2006 2005

Construccions 10 a 100 10 a 50

Instal·lacions tècniques i maquinària 4 a 20 4 a 20

Instal·lacions de conducció 10 a 100 10 a 34

Altre immobilitzat 4 a 12,5 4 a 12,5

Amb l’entrada del Grup Bristol Water en el perímetre de consolidació del Grup Agbar, 
s’han incorporat al Grup determinats actius associats a l’emmagatzematge, transport 
i distribució d’aigua en alta, la naturalesa dels quals difereix signifi cativament dels ac-
tius que mantenen altres societats del Grup també dedicades al proveïment d’aigua. 
Per aquest motiu, el rang dels anys de vida útil de les construccions (obra civil) i 
instal·lacions de conducció de l’exercici 2006 és superior al de l’exercici 2005. Entre 
els nous actius que s’han incorporat al Grup destaquen les reserves artifi cials d’aigua 
(embassaments), com també les canalitzacions de distribució d’aigua en alta.
Dins l’epígraf de construccions s’inclouen els costos d’acondicionament i millora 
d’actius en lloguer pel Grup. Aquests costos s’amortitzen al menor entre la seva vida 
útil estimada i la durada mínima del contracte de lloguer.
En el cas de béns subjectes a reversió, el criteri d’amortització aplicat a aquests 
elements garanteix tenir-los totalment amortitzats al fi nal del període concessional.
Els béns que, eventualment, puguin estar fora d’ús, es continuen amortitzant fi ns a 
la data efectiva de la seva baixa del balanç de situació.

C SUBVENCIONS OFICIALS
Les subvencions ofi cials no reintegrables rebudes es valoren per l’import concedit.  
Les subvencions d’explotació s’imputen directament a resultats. Les subvencions 
de capital s’imputen a resultats en proporció a la depreciació experimentada durant 
el període pels actius, associats a aquestes subvencions.  En el cas d’actius no de-
preciables, s’imputaran al resultat de l’exercici en què es produeixi la seva alienació, 
deteriorament o baixa en inventari.  
En la data de transició a les NIIF (Nota 2a), el Grup Agbar va optar per l’alternativa 
de presentar les subvencions de capital deduïdes del valor comptable dels actius 
associats amb aquestes, en lloc de presentar-les com a ingressos diferits en el ba-
lanç de situació consolidat.

D DETERIORAMENT DE VALOR D’ACTIUS
MATERIALS I IMMATERIALS
El valor registrat dels actius materials i immaterials de vida defi nida 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 deteriorament del valor sofert. Quan l’actiu analitzat 
no genera per si mateixos fl uxos de caixa independents d’altres actius, el Grup esti-
ma el valor raonable de la unitat generadora d’efectiu on s’inclou l’actiu. 
En el cas d’actius immaterials de vida indefi nida no subjectes a amortització sistemà-
tica, els tests de deteriorament són realitzats amb una periodicitat anual o quan hi hagi 
indicis que l’actiu ha sofert una pèrdua de valor. 
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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 fl uxos de caixa 
de l’actiu analitzat (o de la unitat generadora d’efectiu a la qual pertanyi) a valor 
present, utilitzant una taxa de descompte que refl ecteixi tant el valor temporal del 
diner, com el risc específi c associat a l’actiu. Quan s’estima que el valor recupera-
ble d’un actiu és menor que el seu import net en llibres, la diferència es registra a 
càrrec de l’epígraf “Resultat per deteriorament d’actius” del compte de pèrdues i 
guanys consolidat. Les pèrdues reconegudes per deteriorament d’un actiu són re-
vertides amb abonament a l’esmentat epígraf quan milloren les estimacions sobre 
el seu import recuperable, augmentant el valor de l’actiu amb el límit del valor en 
llibres que l’actiu hauria tingut de no haver-se realitzat el sanejament, tret en el cas 
del fons de comerç, que no és reversible. 

E CONTRACTES DE LLOGUER
_ Arrendaments fi nancers
Es consideren operacions d’arrendament fi nancer aquelles en què els riscos 
i benefi cis que recaiguin sobre el bé objecte de l’arrendament es transfereixen a 
l’arrendatari, qui, habitualment, té l’opció d’adquirir-lo en fi nalitzar el contracte en 
les condicions acordades en formalitzar-se l’operació. 
Els actius adquirits mitjançant arrendament fi nancer es classifi quen en el capítol 
“Immobilitzat material” segons la naturalesa del bé objecte del contracte  i es 
comptabilitzen, amb contrapartida d’un passiu d’igual import, pel  menor entre 
el valor raonable del bé arrendat, i la suma dels valors actuals de les quantitats 
a pagar a l’arrendador, i del 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 fi nanceres associades a aquests contractes es carreguen al 
compte de pèrdues i guanys consolidat, d’acord amb la taxa d’interès efectiva 
d’aquestes operacions. 
_ Arrendaments operatius
En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i els riscos 
que recauen sobre el bé romanen en l’arrendador.
Les despeses de l’arrendament operatiu es carreguen sistemàticament al compte 
de pèrdues i guanys.

F ACTIUS FINANCERS
El Grup Agbar determina la classifi cació més apropiada per a cada inversió fi nan-
cera en el moment de la seva adquisició, i la revisa al tancament de cada exercici. 
Les inversions fi nanceres, ja siguin corrents o no corrents, es classifi quen en les 
categories següents:
_ Actius fi nancers mantinguts per a negociació: són tots aquells actius que 
s’hagin adquirit amb el propòsit principal de generar un benefi ci com a conseqüèn-
cia de fl uctuacions en el seu valor.
Els actius inclosos en aquesta categoria figuren en el balanç de situació con-
solidat adjunt al seu valor raonable, la fluctuació dels quals es registra com a 
despesa i ingrés financer del compte de pèrdues i guanys consolidat, segons 
correspongui.
_ Préstecs i comptes a cobrar: són valorats en el moment del seu reconeixement 
en el balanç de situació al seu valor de mercat, i posteriorment són valorats a cost 
amortitzat utilitzant la taxa d’interès efectiva.
El Grup Agbar registra les corresponents provisions amb càrrec al compte de pèr-
dues i guanys per la diferència existent entre l’import que s’estima recuperar dels 
comptes a cobrar i el valor en llibres pels quals es troben registrades.
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_ Inversions a mantenir fi ns al seu venciment: corresponen a les inversions fi nan-
ceres que el Grup Agbar té intenció i possibilitat de conservar fi ns a la seva fi nalitza-
ció, i són comptabilitzades al cost amortitzat utilitzant la taxa d’interès efectiva.
_ Actius fi nancers disponibles per a la venda:  són tots els que no entren dins 
les tres categories anteriors. Aquestes inversions fi guren en el balanç de situació 
consolidat al seu valor de mercat en la data de tancament.  En cas de participacio-
ns en societats no cotitzades, aquest valor s’obté a través de mètodes alternatius 
com la comparació amb transaccions similars o, en cas de disposar de la sufi cient 
informació, per l’actualització dels fl uxos de caixa esperats. Les variacions d’aquest 
valor de mercat es registren amb càrrec o abonament a “Reserves per revaluació 
d’actius i passius no realitzats” del patrimoni net consolidat. En el moment en què es 
produeix l’alienació d’aquestes inversions, el valor acumulat en aquestes reserves 
és imputat íntegrament al compte de pèrdues i guanys consolidat.
Aquelles inversions fi nanceres en capital de societats no cotitzades, amb un valor de 
mercat que no pot ser mesurat de forma fi able, són valorades a cost d’adquisició.

G PARTICIPACIONS POSADES EN EQUIVALÈNCIA
Les participacions valorades mitjançant el procediment de posada en equivalèn-
cia es mostren pel valor de la fracció que representen 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 entre el cost de les participacions en el capital de les societats del 
Grup i associades i els corresponents valors teoricocomptables, ajustats en la data 
de primera consolidació, s’imputen de la manera següent:

_ Si són assignables a elements patrimonials concrets de les societats ad-
quirides, modifi cant el valor dels actius (i passius), els valors de mercat dels 
quals difereixen dels valors nets comptables que fi guren en els seus ba-
lanços de situació.
_ Si són assignables a uns actius intangibles concrets no registrats, reco-
neixent-los explícitament en el balanç de situació consolidat.
_ Les diferències restants es registren com un fons de comerç de consolida-
ció, que s’assigna a una o més unitats generadores d’efectiu específi ques.

Els fons de comerç només es registren quan han estat adquirits a títol onerós i repre-
senten, per tant, pagaments avançats realitzats per l’entitat adquirent dels benefi cis 
econòmics futurs derivats dels actius de l’entitat adquirida.
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 afi rmatiu, 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 (Nota 4d).
En la venda d’una societat del Grup o associada, l’import de fons de comerç atribuït 
s’inclou, si s’escau, en la determinació del benefi ci o pèrdua de la venda.

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

J 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 cobreixen els saldos en què concorrin circumstàncies que 
permetin raonablement la seva qualifi cació com de dubtós cobrament. 
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K INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Corresponen principalment a excedents de tresoreria que es materialitzen en valors 
de renda fi xa o renda variable, amb venciment o alienació en un termini de tres a do-
tze mesos. Aquestes inversions es registren al preu d’adquisició. Els ingressos per 
interessos es computen en l’exercici en què es meriten, seguint un criteri fi nancer.

L EFECTIU I MITJANS EQUIVALENTS
Aquest epígraf recull saldos bancaris com també inversions fi nanceres temporals de 
gran liquiditat amb venciment a un termini inferior als tres mesos.  

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

N INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
I REGISTRE DE COBERTURA
L’ús de productes fi nancers derivats per part del Grup està regit per les políti-
ques de gestió de riscos fi nancers del Grup, les quals estableixen les directrius 
per al seu ús (Nota 5). 
El Grup no usa instruments fi nancers derivats amb fi ns especulatius, sinó que els 
utilitza exclusivament com a instruments de cobertura per eliminar o reduir signifi ca-
tivament determinats riscos de tipus d’interès i tipus de canvi existents en posicions 
patrimonials (Nota 17c). 
El tractament comptable de les operacions de cobertura amb instruments derivats 
és com segueix:

_ Cobertures de valor raonable (fair value hedge) 
Els canvis en el valor de mercat dels instruments fi nancers derivats desig-
nats com de cobertura, i els dels elements objecte d’aquesta atribuïbles al 
risc cobert, es registren amb càrrec o abonament a l’epígraf “Resultat fi nan-
cer” del compte de pèrdues i guanys consolidat.
_ Cobertures de fl uxos de caixa (cash fl ow hedge) i d’inversió neta en 
moneda estrangera (net investment hedge)  
Els canvis en el valor de mercat d’aquests instruments fi nancers derivats 
es registren, per la part efi cient, directament en patrimoni net, mentre que 
la part no efi cient es registra en el compte de pèrdues i guanys consolidat. 
L’import reconegut en patrimoni net no es traspassa al compte de pèrdues i 
guanys fi ns que els resultats de les operacions cobertes s’hi registrin, o fi ns 
a la data de venciment d’aquestes operacions.
En cas de discontinuació de la cobertura, la pèrdua o guany acumulat a 
aquesta data en patrimoni net es manté fi ns que es realitza l’operació coberta, 
moment en el qual es revertirà sobre el benefi ci o pèrdua d’aquesta operació. 

El valor de mercat dels diferents instruments fi nancers correspon a la seva cotitza-
ció 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 aquesta data.  

IA 136-237_3.2.indd   Sec1:163IA 136-237_3.2.indd   Sec1:163 13/6/07   12:30:3113/6/07   12:30:31



03_2  INFORME ANUAL GRUP AGBAR 2006

O PROVISIONS I PASSIUS CONTINGENTS
Els dos conceptes inclosos en aquesta norma de valoració són:
_ Provisions: El Grup Agbar registra una provisió quan hi ha un compromís o una 
obligació davant de tercers que és conseqüència d’esdeveniments passats i la seva 
liquidació suposarà una sortida de recursos, per un import i/o en un termini no co-
neguts amb certesa però estimables amb raonable fi abilitat.
La quantifi cació de les provisions es realitza tenint en consideració la millor 
informació disponible sobre l’esdeveniment i les seves conseqüències i es re-
estima amb ocasió de cada tancament comptable. Les provisions constituïdes 
s’utilitzen per afrontar els riscos específi cs per als quals van ser originàriament 
reconegudes, i es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan aquests ris-
cos desapareixin o disminueixin. 
_ Passius contingents: Són passius contingents totes aquelles obligacions possi-
bles sorgides com a conseqüència de successos passats.  S’estima de baixa pro-
babilitat la seva 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.  

P COMPROMISOS PER PENSIONS
Agbar i algunes societats del Grup tenen compromisos per pensions, i els més signifi -
catius són els corresponents a la Societat Dominant i al Grup Bristol Water (Nota 19).
_ Naturalesa dels compromisos mantinguts per la Societat Dominant:
La Societat Dominant té establert un compromís per pensions de prestació defi nida, 
la fi nalitat 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 fi x, 
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 defi nida 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 normativa vigent 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 treballadors i benefi ciaris- 
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 contingències 
cobertes (d’aportació defi nida per a la jubilació i de prestació defi nida per als riscos 
d’invalidesa i mort durant la vida laboral activa) amb una entitat gestora. Així mateix, 
i per completar el fi nançament de la resta de compromisos de prestació defi nida, 
va formalitzar les corresponents pòlisses d’assegurança.  Finalment, la Societat Do-
minant va culminar el procés d’exteriorització a l’exercici 2005 en contractar una 
pòlissa d’assegurança destinada a la cobertura del premi de jubilació.
_ Naturalesa dels compromisos mantinguts pel Grup Bristol Water:
Bristol Water plc té compromisos per pensions de prestació defi nida, la fi nalitat dels 
quals consisteix a garantir als empleats amb antiguitat anterior al 31 de desembre 
de 2001 una pensió de jubilació (i les seves possibles derivades: viduïtat i orfandat) 
basada en el salari pensionable fi nal.
Addicionalment, l’actual acord col·lectiu de Bristol Water plc, basat en la normativa 
legal vigent al Regne Unit, estableix que tots els nous empleats incorporats a partir 
del 31 de desembre de 2001, i que no hagin estat incorporats de manera excepcio-
nal a un esquema de pensions de prestació defi nida, tenen dret a ser partícips en un 
pla de pensions d’aportació defi nida.
D’acord amb la normativa legal vigent en el Regne Unit (essencialment, “Water Act” 
de 1973), Bristol Water Group Ltd., societat dominant del grup en què fi gura Bristol 
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Water plc, va constituir, juntament amb altres empreses britàniques de dimensions 
mitjanes i petites pertanyents al sector d’aigua i sanejament, l’Esquema de Pen-
sions de Companyies de l’Aigua (WCPS, en el seu acrònim anglès), a fi  de gestionar 
professionalment els fons de suport dels compromisos de pensions de prestació 
defi nida mantinguts amb els seus empleats.
El WCPS està confi gurat per seccions independents que mantenen de manera sepa-
rada les obligacions per pensions i els corresponents actius de suport pertanyents a 
cada empresa. Les inversions són realitzades per gestors d’inversió designats pels 
membres de la Comissió de Control (“Trustees”).
Verdan Group Ltd., fi lial al 100% de Bristol Water Group, Ltd. i dedicada en el passat 
a activitats no regulades, manté compromisos per pensions de prestació defi nida, 
bàsicament amb antics empleats.
Bristol Water Group Ltd. està estudiant traspassar el risc originat pels compromisos 
romanents assumits amb el col·lectiu de Verdan Group Ltd. mitjançant una operació 
de compravenda de les obligacions per pensions amb una companyia asseguradora 
(“Scheme buy-out”).
_ Criteris seguits en les valoracions
L’import dels compromisos de prestació defi nida per a la jubilació ha estat determi-
nat aplicant els criteris següents:

_ Mètode de càlcul: el mètode de càlcul utilitzat en les valoracions actua-
rials ha estat el d’”acreditació proporcional any a any”, que és el mètode ac-
ceptat per les NIIF. El valor de les obligacions per pensions 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 con-
sistents entre si. Concretament, les hipòtesis actuarials més signifi catives 
considerades han estat:

SOCIETAT DOMINANT

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

GRUP BRISTOL WATER

Taxa de creixement dels preus
al consum (RPI)

3,1%

Taxa de creixement dels salaris 5,1%

Taxa nominal d’actualització 5,2%

Taules de supervivència
en el període actiu  

A92

Taules de supervivencia
en el període passiu

PA92
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_ L’edat estimada de jubilació de cada empleat és la primera a la qual té 
dret, d’acord amb la normativa laboral i de Seguretat Social vigent a cada 
país, tenint en compte si s’escau els acords laborals que puntualment es 
poguessin assolir dins del marc legal vigent.

Les aportacions regulars de l’exercici, constituïdes bàsicament pel cost normal 
i, si s’escau, la prima de risc, es registren contra el compte de pèrdues i guanys 
consolidat de l’exercici. 
A la data del balanç, la diferència positiva entre el valor actual de les obligacions 
per prestació defi nida i el valor raonable dels actius de suport es reconeix com un 
passiu en el balanç de situació consolidat.  Si aquesta diferència fos negativa, es 
registra com un actiu en el balanç només per la part corresponent al valor actual de 
qualsevol benefi ci econòmic futur que pugués estar disponible en la forma de reem-
borsament des del pla o reduccions de les contribucions futures al pla.
Les pèrdues i guanys actuarials que puguin produir-se, bé per increments o dis-
minucions en el valor actual de les obligacions per prestacions defi nides, 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 pen-
sions”. Aquest criteri de comptabilització de les pèrdues i guanys actuarials seria 
l’alternativa escollida pel Grup Agbar a l’exercici 2005 per a l’adopció de la NIC 19 
“Retribucions als empleats”. Les pèrdues i guanys actuarials tenen el seu origen 
en les desviacions entre l’estimació i la realitat del comportament de les hipòtesis 
actuarials o en la reformulació de les hipòtesis actuarials establertes.
 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 mor-
talitat, de retirs avançats, de l’increment de salaris dels empleats, com també l’efecte 
de les variacions en les prestacions derivades de les desviacions en infl ació, i
_ les diferències entre el rendiment real i el previst dels actius afectes al pla.

Q CREDITORS COMERCIALS
Els deutes es comptabilitzen pel seu valor actual i es classifi quen 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 provisions tècniques per a prestacions 
per sinistres registrats en el segment de la salut, que a 31 de desembre de 2006 i 
2005 són de 182.974 i 173.215 milers d’euros, respectivament.  Aquestes provisions 
tècniques recullen les estimacions efectuades individualment per les societats as-
seguradores 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 com a conseqüència dels 
sinistres produïts amb anterioritat a la data de tancament i pendents de declaració.

R IMPOST SOBRE SOCIETATS, IMPOSTOS
DIFERITS I CRÈDITS FISCALS 
La despesa per impost sobre benefi cis de l’exercici inclou tant l’impost corrent que 
resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l’exercici, 
després d’aplicar les deduccions que fi scalment són admissibles, com la variació 
dels actius i passius per impostos diferits i dels crèdits fi scals per bases imposables 
negatives i deduccions. 
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies 
que es prevegin pagadores o recuperables derivades de les diferències entre els 
imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fi scal, com també les bases 
imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fi s-
cals no aplicades fi scalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferèn-
cia temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera 
recuperar-los o liquidar-los.
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Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies 
imposables i tan sols es reconeixen els actius per impostos diferits, quan es con-
sidera probable que les entitats consolidades tindran en el futur sufi cients guanys 
fi scals contra els quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o 
abonament directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb con-
trapartida en patrimoni net.
Els crèdits fi scals (bases imposables negatives i deduccions pendents de com-
pensar) només es reconeixen en el cas que es consideri probable que les entitats 
consolidades tinguin en el futur sufi cients guanys fi scals contra els quals poder 
fer-los efectius.
Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits i els 
crèdits fi scals registrats, a fi  de comprovar que es mantenen vigents, i s’hi efectuen 
les oportunes correccions d’acord amb els resultats de les anàlisis realitzades. 
 
S INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de la meritació, és a dir, 
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que ells mateixos representen, 
amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o fi nancer 
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 neces-
sàries. Les vendes de béns es reconeixen quan els béns són lliurats i els riscos i 
benefi cis inherents a aquests han estat substancialment traspassats. 
El resultat obtingut per dividends d’inversions en actius fi nancers es reconeix en el 
moment en què els accionistes tinguin el dret de rebre el seu pagament.
Els benefi cis o pèrdues sorgits de la venda o retir d’un actiu es determinen com la 
diferència entre el seu valor comptable i el seu preu de venda, i es reconeixen en el 
resultat de la Societat.
_ Contractes de construcció. Quan el resultat d’un contracte es pot estimar rao-
nablement, 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 
treball realitzat fi ns a la data i els costos totals estimats fi ns a la seva fi nalització. 
Quan el resultat d’un contracte no es pot estimar raonablement, els seus ingressos 
es reconeixen amb el límit dels costos produïts que s’espera que siguin raonable-
ment recuperats en el futur.
Si és probable que els costos del contracte siguin superiors als ingressos, les 
pèrdues esperades es reconeixen immediatament.
_ Subministraments pendents de facturació. La Societat Dominant i les socie-
tats participades on sigui aplicable registren com a venda d’aigua els subminis-
traments realment efectuats, incloent-hi l’import d’aigua subministrada que a 31 
de desembre està pendent de facturació. Aquest import era a 31 de desembre de 
2006 i 2005 per a les societats del sector d’aigua i sanejament del Grup Agbar de 
114.431 i 114.465 milers d’euros, respectivament, i es troben registrats a l’epígraf 
“Deutors comercials i altres” de l’actiu corrent dels balanços de situació consoli-
dats a 31 de desembre de 2006 i 2005.  

T BENEFICI PER ACCIÓ
El benefi ci bàsic per acció es calcula com el quocient entre el benefi ci net del perío-
de atribuït a la Societat Dominant i el nombre mitjà ponderat d’accions ordinàries en 
circulació durant aquest període.
El benefi ci per acció diluït es calcula com el quocient entre el resultat net diluït 
atribuït a la Societat Dominant i el nombre mitjà ponderat d’accions ordinàries 
en circulació durant el període, ajustat per la mitjana ponderada de les accions 
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ordinàries que serien emeses si es convertissin totes les accions ordinàries poten-
cials en accions ordinàries de la Societat Dominant. A aquests efectes, es consi-
dera que la conversió té lloc a l’inici del període o en el moment de l’emissió de les 
accions ordinàries potencials, si aquestes s’haguessin posat en circulació durant 
el mateix període.
En el cas d’Agbar, la dilució del benefi ci per acció es produeix per l’efecte de les 
accions rescatables de classe B que han donat cobertura al Pla d’Opcions sobre 
Accions “Pla Maig 2001”.

U OPERACIONS I TRANSACCIONS EN MONEDA
FUNCIONAL DIFERENT DE L’EURO
La moneda funcional del Grup és l’euro. Conseqüentment, tots els saldos i tran-
saccions denominats en monedes diferents a l’euro es consideren denominats en 
“moneda estrangera”. 
 El desglossament del contravalor dels principals saldos mantinguts en moneda es-
trangera, atesa la naturalesa de les partides que els integren, és en milers d’euros:

2006

DÒLARS 
NORD-

AMERICANS

PESOS
XILENS

CORONES 
DANESES

LLIURES
ESTERLINES

Activo no 
corriente

78.865 1.471.233 67.968 669.233

Otros activos/
pasivos netos

(57.300) (1.039.259) (32.701) (361.830)

Endeudamiento 
neto

(21.565) (431.974) (35.267) (307.403)

La conversió a euros dels saldos en monedes estrangeres es realitza en dues 
fases consecutives:
1 Conversió de la moneda estrangera a la moneda funcional de les fi lials: Les 
transaccions en moneda estrangera realitzades per les entitats consolidades es re-
gistren inicialment en els seus respectius estats fi nancers pel contravalor en les se-
ves monedes funcionals, resultant d’aplicar els tipus de canvi en vigor en les dates 
en què es realitzen les operacions. Posteriorment, i a l’efecte de la seva presentació 
en els seus comptes anuals individuals, les entitats consolidades converteixen els 
saldos en monedes estrangeres a les seves monedes funcionals utilitzant els tipus 
de canvi al tancament de l’exercici.  Les diferències de canvi es registren amb càrrec 
i/o abonament al compte de pèrdues i guanys.
2 Conversió a euros dels saldos mantinguts en les monedes funcionals de les 
fi lials, 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.

DÒLARS NORD-
AMERICANS

PESOS
XILENS

CORONES
DANESES

Actiu no
corrent

97.747 1.696.801 72.789

Altres actius/
passius nets

(58.032) (1.225.209) (47.021)

Endeutament
net

(39.715) (471.592) (25.768)

2005

 Milers d’euros
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_ Els ingressos i despeses i els fl uxos de tresoreria, aplicant els tipus de 
canvi mitjans de l’exercici.
_ El patrimoni net, als tipus de canvi històrics.

Les diferències sorgides en el procés de conversió es registren a l’apartat “Diferèn-
cies de conversió“ del patrimoni net.
El fons de comerç i els ajustos de valor raonable sorgits en l’adquisició d’entitats 
estrangeres 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 la seva cartera d’inversions internacionals de l’exposició 
als riscos de fl uctuació de les monedes estrangeres, el Grup  fa ús de determinats 
instruments fi nancers de cobertura –Net Investment Hedge- (Nota 17c). Les respec-
tives societats del Grup Agbar que utilitzen aquestes cobertures tenen la intenció de 
mantenir-les mentre subsisteixi la inversió en la societat fi lial corresponent. 
Les diferències de valoració en euros generades per aquests instruments fi nancers 
de cobertura d’inversió neta es registren emprant com a contrapartida el compte de 
“Diferències de conversió” del balanç de situació consolidat adjunt.
 Els tipus de canvi mitjà i de tancament de l’exercici utilitzats en la conversió a euros 
dels saldos mantinguts en monedes estrangeres han estat els següents:

1 EURO 2006 2005

MITJÀ
DE

TANCAMENT
MITJÀ

DE 
TANCAMENT

Pesos xilens 666,10 701,43 695,74 607,01

Dòlars nord-americans 1,26 1,32 1,24 1,18

Corones daneses 7,46 7,44 7,46 7,44

Lliures esterlines 0,68 0,67 - -

V INFORMACIÓ SOBRE  MEDI AMBIENT
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de 
forma duradora en l’activitat de les societats del Grup Agbar, la fi nalitat principal 
dels quals sigui la minimització de l’impacte mediambiental 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 le-
gals 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 4b.

W ACTIVITATS INTERROMPUDES
Una activitat interrompuda és un segment de negoci que s’ha decidit abandonar i/o 
alienar completament que té uns actius, passius i resultats que poden ser distingits 
físicament, operativament i a l’efecte d’informació fi nancera.
Els ingressos i les despeses de les activitats interrompudes es presenten se-
paradament en el compte de resultats, i els actius nets i passius nets es pre-
senten igualment de manera separada a l’actiu corrent i passiu corrent conso-
lidats, respectivament.
Durant l’exercici 2006, i després de les vendes d’Acsa-Agbar Construcción, S.A. i 
Emte, S.A. (Nota 3a), el Grup Agbar ha discontinuat el segment de negoci de cons-
trucció i instal·lacions (Nota 7).
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_ 5 Política de gestió de riscos fi nancers

La gestió dels riscos fi nancers en el Grup Agbar té com a objectius principals asse-
gurar la disponibilitat de fons per al compliment puntual dels compromisos fi nancers 
i protegir el valor en euros dels fl uxos econòmics i dels actius i passius del Grup.
Aquesta gestió és desenvolupada a partir de la identifi cació dels riscos, la determi-
nació de la tolerància en cada risc, la cobertura dels riscos fi nancers i el control de 
les relacions de cobertura establertes.
La política del Grup Agbar és cobrir totes aquelles exposicions signifi catives i no tole-
rables sempre que hi hagi instruments adequats i el cost de cobertura sigui raonable.
La gestió dels riscos fi nancers del Grup es realitza d’una manera única i integrada, 
la qual cosa permet identifi car  l’existència de cobertures naturals entre els diferents 
negocis i dins d’ells, i optimitzar així la contractació de cobertures en els mercats. 
Totes les cobertures externes, incloent-hi les relatives a fi lials, estan sotmeses a 
autorització i contractació centralitzades a nivell de Grup.
Tot seguit es descriuen els principals riscos fi nancers que afronta el Grup i les pràc-
tiques establertes:

RISC DE TIPUS DE CANVI
La major volatilitat dels mercats de canvis respecte d’altres mercats (com el de tipus 
d’interès) i la signifi cativa activitat internacional del Grup Agbar com a inversor a 
llarg termini en països fora de la zona euro fan del risc de conversió (la pèrdua de 
valor en euros de les inversions permanents en països amb una moneda diferent de 
l’euro) el risc fi nancer més rellevant per al Grup.
Per gestionar el risc de conversió, el Grup Agbar aplica les mesures següents:

_ Si el mercat fi nancer del país de la inversió permet obtenir fi nançament 
adequat quant a termini i a cost, la cobertura es realitza de forma natural 
mitjançant el fi nançament en la mateixa divisa de la inversió.
_ Si el que s’ha dit anteriorment no és possible, el Grup determina la sensibi-
litat patrimonial davant de variacions del tipus de canvi a partir de les dimen-
sions i de la severitat (volatilitat) de l’exposició. Si aquesta sensibilitat patri-
monial 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 limitada en el Grup. Algunes companyies amb 
l’euro com a moneda funcional són receptores de fl uxos en divises de les seves 
fi lials internacionals, principalment per dividends i/o per assistència tècnica (“mana-
gement 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.

X ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CONSOLIDAT
A l’estat de fl uxos d’efectiu consolidat, s’utilitzen les expressions següents en els 
sentits següents:
_ Fluxos nets d’efectiu: entrades i sortides de diners en efectiu i d’actius fi nancers 
equivalents, entesos com les inversions a curt termini de gran liquiditat 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 qualifi cades com d’inversió o de 
fi nançament.
_ 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 fi nançament: activitats que produeixen canvis en l’import i com-
posició del patrimoni net i dels passius que no formen part de les activitats 
ordinàries.

IA 136-237_3.2.indd   Sec1:170IA 136-237_3.2.indd   Sec1:170 13/6/07   12:30:3613/6/07   12:30:36



03_2  COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 

171_

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 mi-
norada en una part signifi cativa per la cobertura natural que ofereixen aque-
lls negocis en què la infl ació i/o els tipus d’interès constitueixin elements que 
són incorporats en el procés de revisió periòdica de tarifes i preus. L’exposició 
romanent és avaluada periòdicament i, tenint en consideració les expectatives 
d’evolució dels tipus d’interès, de les principals monedes de fi nançament, es 
determinen els nivells i els terminis de protecció amb tipus fi x desitjables. 
L’estructura establerta s’aconsegueix mitjançant la contractació de nou fi nança-
ment a tipus fi xos i/o mitjançant l’ús de derivats de tipus d’interès.

RISC DE LIQUIDITAT
El risc de liquiditat és la possibilitat que situacions adverses dels mercats de capi-
tals facin que el Grup Agbar no pugui fi nançar els compromisos adquirits, tant per 
inversió a llarg termini com per necessitats de capital de treball, a preus de mercat 
raonables, o que el Grup Agbar no pugui portar a terme els seus plans de negoci 
amb fonts de fi nançament estables.
Per gestionar el risc de liquiditat, el Grup Agbar utilitza diverses mesures preventives:

_ L’estructura de capital de cada companyia s’estableix tenint en considera-
ció la menor o major volatilitat de la seva generació de caixa.
_ La durada i el calendari de repagament del fi nançament mitjançant deu-
te s’estableixen a partir de la tipologia de les necessitats que s’estiguin fi -
nançant.  
_ El Grup diversifi ca les seves fonts de fi nançament mantenint un accés als 
mercats de fi nançament i de capitals.
_ El Grup manté facilitats creditícies compromeses per import i amb fl exibi-
litat sufi cients.

RISC DE CONTRAPARTIDA FINANCERA
El risc de crèdit produït pel possible incompliment de la contrapartida fi nancera es 
gestiona mitjançant les mesures següents:

_ Establiment de límits màxims d’exposició al risc de crèdit per a cada enti-
tat fi nancera de contrapartida amb les quals opera el Grup. 
_ Exigència de qualifi cació creditícia sufi cient a la contrapart.  

_ 6 Informació fi nancera per segments

A SEGMENTS DE NEGOCI
Per motius de gestió, el Grup es troba estructurat actualment en quatre sectors 
d’activitat o segments de negoci que són:

_ Aigua i sanejament (incloent-hi el holding i les societats corporatives).
_ Salut. 
_ Inspecció i certifi cació.
_ Altres.

A l’exercici 2005 el Grup Agbar disposava, addicionalment, del segment “Construc-
ció i instal·lacions” que ha estat alienat a l’exercici 2006.  Per aplicació de la NIIF 5 
sobre activitats interrompudes, s’ha procedit a presentar en discontinuació la seva 
contribució al compte de pèrdues i guanys consolidat dels exercicis 2006 i 2005 i al 
balanç consolidat de l’exercici 2005 (Nota 7).
Les principals activitats desenvolupades pel Grup es troben desglossades a la Nota 
1 d’aquesta memòria.
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El resultat a 31 de desembre de 2006 i 2005 desglossat per segments és el següent, 
en milers d’euros:

Milers d’euros

  Aigua i  Salut Inspecció i Altres Total
  sanejament  certifi cació  
2006
Xifra de negocis  1.375.052 1.070.667 534.555 63.714 3.043.988

Ingressos d’explotació 1.427.147 1.088.028 542.845 63.796 3.121.816

Despeses d’explotació (1.016.993) (980.917) (470.612) (73.378) (2.541.900)
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat (160.116) (16.243) (29.784) (1.684) (207.827)

Resultat d’explotació 250.038 90.868 42.449 (11.266) 372.089

Resultat per deteriorament d’actius     (6.359)
Resultat fi nancer      (74.090)
Resultat de participacions posades
en equivalència      18.439
Resultat per venda d’actius no corrents     90.187
Altres resultats      17.064

Resultat abans d’impostos de les 
operacions continuades     417.330

Impost sobre societats     (114.986)

Resultat net procedent d’operacions 
continuades      302.344

Resultat després d’impostos de les activitats 
interrompudes      5.673

Resultat net      308.017

Resultat net atribuït a minoritaris     (140.764)

Resultat net atribuït a la societat dominant     167.253

  Aigua i  Salut Inspecció i Altres Total
  sanejament  certifi cació  
2005
Xifra de negocis  1.175.399 971.167 406.748 129.154 2.682.468

Ingressos d’explotació 1.217.611 987.378 414.432 129.404 2.748.825

Despeses d’explotació (897.130) (893.416) (355.240) (122.483) (2.268.269)
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat (136.757) (14.325) (22.834) (3.593) (177.509)

Resultat d’explotació 183.724 79.637 36.358 3.328 303.047

Resultat per deteriorament d’actius     (4.346)
Resultat fi nancer      (59.471)
Resultat de participacions posades 
en equivalència      14.250
Resultat per venda d’actius no corrents     147.679
Altres resultats      (8.595)

Resultat abans d’impostos de les operacions 
continuades      392.564

Impost sobre Societats     (65.722)

Resultat net procedent d’operacions 
continuades      326.842

Resultat després d’impostos de les activitats 
interrompudes      11.228

Resultat net      338.070

Resultat net atribuït a minoritaris     (85.957)

Resultat net atribuït a la societat dominant     252.113
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El desglossament per sectors de les principals partides del balanç de situació con-
solidat a 31 de desembre de 2006 i 2005 és el següent, en milers d’euros:  

  Aigua i  Salut Inspecció i Altres Total
  sanejament  certifi cació  

2006
Immobilitzat (*)  3.268.328 245.650 200.791 8.614 3.723.383
Fons de comerç  434.921 59.439 478.015 - 972.375
Altres actius totals nets (323.710) (212.328) 67.664 20.348 (448.026)

Total actius nets  3.379.539 92.761 746.470 28.962 4.247.732
      
Patrimoni net de la societat dominant     1.679.629
Patrimoni net de minoritaris     968.503
Deute fi nancer net (**)     1.599.600
     

Total patrimoni net i deute fi nancer net     4.247.732

  Aigua i  Salut Inspecció i Altres Total
  sanejament  certifi cació  

2005
Immobilitzat (*)  2.895.163 211.516 217.401 11.881 3.335.961
Fons de comerç  241.076 51.948 238.960 112 532.096
Altres actius totals nets (299.982) (187.882) 46.545 37.335 (403.984)
Actius nets d’activitats interrompudes - - - 99.205 99.205

Total actius nets  2.836.257 75.582 502.906 148.533 3.563.278
      
Patrimoni net de la societat dominant     1.549.354
Patrimoni net de minoritaris     1.019.777
Deute fi nancer net (**)     994.147

Total patrimoni net i deute fi nancer net     3.563.278

Milers d’euros. 
(*) L’immobilitzat recull l’actiu no corrent minorat pel fons de comerç i els derivats a llarg termini.

(**) El deute fi nancer net inclou els passius fi nancers (corrents i no corrents) i les provisions d’Argentina, minorats
per les inversions fi nanceres temporals, l’efectiu i mitjans equivalents i els derivats a llarg termini.

La plantilla agregada al tancament dels exercicis 2006 i 2005 en els diferents 
segments és la següent:

2006 2005

Aigua i sanejament 14.099 18.455

Salut 3.622 3.477

Inspecció i certifi cació 8.371 6.292

Altres 906 4.502

TOTAL 26.998 32.726

La disminució en aigua i sanejament és deguda, principalment, a la rescissió del 
contracte de concessió d’Aguas Argentinas, S.A. (Nota 32).

Número de empleats 
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B SEGMENTS GEOGRÀFICS
Les operacions del Grup es troben ubicades principalment a Espanya, Xile i el 
Regne Unit.
A efectes de presentació de la informació, Agbar ha identifi cat els següents seg-
ments geogràfi cs: Espanya, Resta de la Unió Europea, Altres països OCDE i 
Resta de països.
El desglossament de l’import net de la xifra de negocis consolidada en aquests 
segments és el següent, en milers d’euros:

2006 2005

Espanya 2.395.318 2.262.621

Resta de la Unió Europea 199.831 69.509

Altres països OCDE 64.193 44.238

Resta de països 384.646 306.100

TOTAL 3.043.988 2.682.468 Milers d’euros

Tot seguit es mostra el detall per segment geogràfi c dels actius i de les inversions 
d’immobilitzat material i immaterial en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

ACTIUS IINVERSIONS 
D’IMMOBILITZAT 

MATERIAL
I INMATERIAL

ACTIUS INVERSIONS 
D’IMMOBILITZAT 

MATERIAL
I INMATERIAL 

Espanya 3.416.039 209.612 2.874.515 180.744

Resta de la Unió Europea 1.147.770 38.356 758.274 4.396

Altres països OCDE 106.738 1.226 118.151 5.082

Resta de països 1.632.141 59.155 1.853.009 39.572

TOTAL 6.302.688 308.349 5.603.949 229.794

_ 7 Activitats interrompudes

A l’exercici 2005, els grups Emte (participat al 50%) i Acsa (participat al 40%) 
constituïen el segment d’activitat de “Construcció i instal·lacions”. Amb la venda 
d’aquestes participacions l’any 2006 desapareix aquest segment i, en aplicació del 
que estableix la NIIF 5 sobre activitats interrompudes, s’ha procedit a presentar “en 
discontinuació”, tant l’any 2005 com l’any 2006, la seva contribució al compte de 
pèrdues i guanys i al balanç de situació consolidat.

 Milers d’euros
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Els resultats després d’impostos aportats per aquest segment d’activitat, en els 
exercicis 2006 (fi ns a la data de la seva alienació) i 2005, són els següents:

    2006 2005

Ingressos d’explotació  238.260 374.583
Despeses d’explotació  (229.552) (352.955)
Amortitzacions   (1.983) (3.225)

Resultat d’explotació  6.725 18.403

Resultat per deteriorament d’actius  - (229)
Resultat fi nancer   (1.945) (952)
Resultat d’empreses posades en equivalència  86 (674)
Resultat per venda d’actius no corrents  172 (22)
Altres resultats   2.100 19

Resultat abans de minoritaris i impostos    7.138 16.545

Impost de societats  (1.465) (5.317)

Resultat després d’impostos
de les activitats interrompudes  5.673 11.228 

  
 Milers d’euros

Els fl uxos nets d’efectiu nets aportats per aquest segment d’activitat, en els exerci-
cis 2006 (fi ns a la data de la seva alienació) i 2005, són els següents:

2006 2005

Fluxos nets d’efectiu
d’activitats operatives

(26.361) 13.890

Fluxos nets d’efectiu
d’activitats inversió

(23.236) (30.386)

Fluxos nets d’efectiu
d’activitats fi nançament

51.326 15.457

FLUXOS NETS D’EFECTIU TOTALS  1.729 (1.039)

 Milers d’euros

El detall dels actius i passius nets del segment de negoci discontinuat a l’exercici 
2005 és el següent:

 Milers d’euros

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

Immobilitzat 10.638

Fons de comerç 48.834

Altres actius no corrents 10.949

Altres actius corrents 148.002

TOTAL ACTIUS D’ACTIVITATS INTERROMPUDES 218.423

Passiu no corrent 10.072

Passiu corrent 109.146

TOTAL PASSIUS CORRENTS I NO CORRENTS 
D’ACTIVITATS INTERROMPUDES  119.218
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El benefi ci obtingut per l’alienació d’aquest segment de negoci durant l’exercici 
2006 ha estat el següent:

 Milers d’euros

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

Actius totals 265.749

Passius totals 166.367

Patrimoni net total (exclòs el resultat
net del període)

93.709

Resultat net del període 5.673

Valor net registrat en llibres  99.233

Preu de l’alienació amb descompte fi nancer  131.910

Dividends, ajustos i provisions per l’alienació (4.454)

RESULTAT DE L’ALIENACIÓ 
ABANS DE L’EFECTE FISCAL 28.223

El resultat després d’impostos de l’alienació d’aquest segment de negoci ha 
estat de 23.707 milers d’euros i la càrrega tributària associada a aquest resultat 
ha estat de 4.516 milers d’euros.

_ 8 Immobilitzat immaterial

MOVIMENT DE L’EXERCICI 2006
El moviment produït en els comptes d’immobilitzat immaterial i en les seves amortit-
zacions acumulades per a l’exercici 2006 ha estat el següent, en milers d’euros:  

 Miles de euros

Saldo a
1 de gener

de 2006

Variacions 
de perí-
metre  o 

mètode de 
consoli-

dació

Inver-
sions 

o Dota-
cions

Traspas-
sos

Baixes Diferèn-
cies de 

Conversió

Saldo a
 31 de des.

de 2006

Cost:       
Concessions administratives 605.426 35.487 82.268 (76.259) (22.608) (13.228) 611.086
Aplicacions informàtiques 129.246 22.063 10.007 953 (3.510) (2.132) 156.627
Fons de comerç adquirit 13.009 86 2.129 - (106) - 15.118
Altres 173.013 1.690 4.420 60.202 (13.324) (10.501) 215.500

Total cost 920.694 59.326 98.824 (15.104) (39.548) (25.861) 998.331

Amortització acumulada (306.019) (13.041) (56.110) 3.570 18.197 4.291 (349.112)

Immobilitzat immaterial net 614.675 46.285 42.714 (11.534) (21.351) (21.570) 649.219

A l’apartat d’“Altres” s’inclouen principalment els drets d’aigua, com també els drets 
d’ús sobre béns cedits per tercers. 
Les principals variacions de perímetre de l’exercici 2006 corresponen als actius in-
corporats pel Grup Aigües de Cabrera, amb 33,2 milions d’euros d’impacte net, pel 
Grup Bristol Water, amb 7,0 milions d’euros d’impacte net i pel Grup RTD amb 1,6 
milions d’euros d’impacte net.
La inversió del període, que assoleix 98.824 milers d’euros, es concentra en 
el segment de l’aigua i sanejament i recull principalment altes de concessions 
administratives.
Les baixes en concessions administratives corresponen, principalment, al canvi de 
mètode de consolidació d’Aguas de Albacete, S.A. que passa de consolidar-se pel 
mètode d’integració global al de posada en equivalència (Nota 11). 
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 Milers d’euros

Saldo a
1 de gener

de 2005

Varia-
cions de 

perímetre  
o mètode 

consoli-
dació

Inversions 
o Dota-

cions

Traspas-
sos

Baixes Diferèn-
cies de 

Conversió

Saldo a 31 
de des.
de 2005

Cost:       
Concessions administratives 566.948 (24.037) 13.990 33.043 (318) 15.800 605.426
Aplicacions informàtiques  116.096 2.860 7.847 3.726 (3.398) 2.115 129.246
Fons de comerç adquirit 4.990 7.900 8.125 (8.007) - 1 13.009
Altres 128.154 40.663 6.081 2.519 (19.703) 15.299 173.013

Total cost 816.188 27.386 36.043 31.281 (23.419) 33.215 920.694

Amortització acumulada (254.705) (1.597) (49.458) (4.582) 9.451 (5.128) (306.019)

Immobilitzat immaterial net 561.483 25.789 (13.415) 26.699 (13.968) 28.087 614.675

La disminució en concepte de diferències de conversió es deu, bàsicament, a 
l’impacte que la depreciació del peso xilè (13,5% respecte al tancament de l’exercici 
2005) ha tingut sobre l’immobilitzat immaterial de les fi lials xilenes del Grup. 
A 31 de desembre de 2006, l’immobilitzat immaterial totalment amortitzat era de 
168.354 milers d’euros. 

MOVIMENT DE L’EXERCICI 2005

Les variacions de perímetre o mètode de consolidació” de l’exercici 2005 in-
clouen, bàsicament, l’impacte pel canvi de mètode de consolidació del Grup 
Inversiones Aguas Metropolitanas, d’integració proporcional a integració global 
(Nota 3c), per la incorporació de la Societat Applus Danmark, A/S i per la venda 
de la Societat Aguas Guariroba, S.A.
A 31 de desembre de 2005, l’immobilitzat immaterial totalment amortitzat era de 
127.460 milers d’euros.

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
L’apartat “Concessions administratives” recull les quantitats aportades a diver-
sos organismes públics en concepte dels drets d’explotació dels diferents serveis 
prestats pel Grup Agbar entre els quals s’inclouen, bàsicament, la gestió d’aigua 
potable, la gestió hospitalària i la inspecció tècnica de vehicles. Aquestes con-
cessions s’amortitzen linealment en el període de durada dels contractes de ges-
tió 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 correspo-
nent a serveis vinculats a la gestió del cicle integral de l’aigua és aproximadament 
de 840 i 770 a 31 de desembre de 2006 i 2005, respectivament. D’aquests con-
tractes, únicament 9 per al 2006 i 13 per a l’exercici 2005 corresponen a conces-
sions administratives situades fora d’Espanya i distribuïdes per les diferents àrees 
geogràfi ques d’implantació del Grup Agbar. Les concessions administratives te-
nen venciments diversos, que van des de l’exercici 2007 fi ns al 2074.
Al llarg dels pròxims 5 anys venceran aproximadament 240 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 2006 i 2005, 
és de 18 anys en ambdós exercicis.
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    2006 2005

Aigua i sanejament:  
Grup Sorea   415.921 331.790
Grup Aquagest Levante  64.928 95.912
Grup Aquagest Región de Murcia  50.648 -
Agbar   7.254 7.254
Grups Agbar Chile – Agbar Latinoamérica    160 98.293
Agbar Global Market, S.A.  51 51
Altres sectors:   
Grup Adeslas   38.519 38.519
Grup Applus Servicios Tecnológicos  33.601 33.600
Altres   4 7

Cost total   611.086 605.426

Amortització acumulada    (167.259) (150.268)

Concessions administratives netes  443.827 455.158

 Milers d’euros

_ 9 Immobilitzat material

MOVIMENT DE L’EXERCICI 2006
El moviment produït durant l’exercici 2006 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:  

 Milers d’euros

Saldo a
1 de gener

de 2006

Varia-
cions de 

perímetre  
o mètode 

consoli-
dació

Inversions 
o Dota-

cions

Traspas-
sos

Baixes Diferèn-
cies de 

Conversió

Saldo a 31 
de des.
de 2006

Cost:       
Terrenys i construccions 706.078 172.530 9.605 4.091 (10.251) (41.606) 840.447
Instal·lacions tècniques i maquinària 582.857 238.525 31.237 12.812 (9.297) (43.150) 812.984
Instal·lacions de conducció 2.011.153 225.965 30.770 23.969 (35.088) (170.825) 2.085.944
Altres immobilitzat 656.751 37.712 34.860 11.663 (13.342) (53.160) 674.484
Acomptes i immobilitzacions  
materials en curs 126.822 11.294 103.054 (65.017) (791) (10.065) 165.297
Subvencions (28.663) (905) (16.083) (239) 13.074 - (32.816)

Total cost 4.054.998 685.121 193.443 (12.721) (55.695) (318.806) 4.546.340

Amortització acumulada (1.886.411) (219.687) (152.189) 1.584 26.581 141.769 (2.088.353)

Immobilitzat material net 2.168.587 465.434 41.254 (11.137) (29.114) (177.037) 2.457.987

Les principals variacions de perímetre de l’exercici 2006 corresponen als actius 
incorporats pel Grup Bristol Water per un import net de 382,1 milions d’euros, pel 
subgrup “UMR Canàries” per un import net de 29,0 milions d’euros i per l’entrada 
del Grup RTD per un import net de 15,7 milions d’euros.
La inversió del període, que arriba als 209.526 milers d’euros sense considerar 
les subvencions rebudes a l’exercici, es concentra en el segment de l’aigua i sa-
nejament. 
Com ja s’ha indicat en el moviment d’immobilitzat immaterial de l’exercici 2006, la 
disminució en concepte de diferències de conversió es deu, bàsicament, a l’impacte 
que la depreciació del peso xilè (13,5% respecte al tancament de l’exercici 2005) ha 
tingut també sobre l’immobilitzat material. 

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

A 31 de desembre de 2006, l’immobilitzat material totalment amortitzat era de 
825.141 milers d’euros. 
A 31 de desembre de 2006, l’immobilitzat material net mantingut fora d’Espanya era 
d’1.582.275 milers d’euros, dels quals 1.122.632 milers d’euros corresponen a Xile i 
405.387 milers d’euros al Regne Unit.
Les societats del Grup mantenen, a 31 de desembre de 2006, compromisos 
d’inversió en béns d’immobilitzat material associats bàsicament a les concessions 
dels serveis d’aigua i sanejament per un import de 551 milions d’euros.

 Milers d’euros

Cost:       
Terrenys i construccions 538.574 87.714 35.019 22.091 (25.703) 48.383 706.078
Instal·lacions tècniques i maquinària 450.095 62.711 20.738 15.064 (12.595) 46.844 582.857
Instal·lacions de conducció 1.542.585 236.599 23.718 7.115 (3.985) 205.121 2.011.153
Altre immobilitzat 471.542 104.002 29.484 2.635 (14.085) 63.173 656.751
Acomptes i immobilitzacions   
 materials en curs 90.930 13.208 84.793 (68.595) (1.703) 8.189 126.822
Subvencions (25.465) 259 (7.747) (1.307) 5.597 - (28.663)

Total cost 3.068.261 504.493 186.005 (22.997) (52.474) 371.710 4.054.998

Amortització acumulada (1.391.934) (237.775) (128.427) (2.502) 25.568 (151.341) (1.886.411)

Immobilitzat material net 1.676.327 266.718 57.578 (25.499) (26.906) 220.369 2.168.587

Saldo a
1 de gener

de 2005

Varia-
cions de 

perímetre  
o mètode 

consolida-
ció

Inversions 
o Dota-

cions

Traspas-
sos

Baixes Diferèn-
cies de 

Conversió

Saldo a 31 
de des.
de 2005

Les variacions de perímetre o mètode de consolidació de l’exercici 2005 inclouen, 
principalment, l’impacte pel canvi de mètode de consolidació del Grup Inversiones 
Aguas Metropolitanas, d’integració proporcional a integració global (Nota 3c), per la 
incorporació de la Societat Applus Danmark, A/S i per les sortides d’AGM Contacta, 
S.L. i Aguas Guariroba, S.A.
La inversió del període, que arriba als 193.752 milers d’euros sense considerar 
les subvencions rebudes en l’exercici, es concentra en el segment de l’aigua i 
sanejament. 
Les baixes de l’exercici 2005 inclouen la venda per part de la Societat Dominant 
dels edifi cis de l’antiga seu social de Passeig de Sant Joan a la Generalitat de 
Catalunya, amb uns valors brut i net de 45,1 milions d’euros i de 17,6 milions 
d’euros, respectivament.
L’augment en concepte de diferències de conversió es deu, bàsicament, a l’apreciació 
del peso xilè en un 25% a l’exercici 2005 respecte al tancament de 2004. 
A 31 de desembre de 2005, l’immobilitzat material totalment amortitzat era de 
540.525 milers d’euros. 
A 31 de desembre de 2005, l’immobilitzat material net mantingut fora d’Espanya és 
d’1.367.307 milers d’euros, dels quals 1.300.235 milers d’euros corresponen a Xile.

ACTUALITZACIÓ DE BALANÇOS
A l’empara del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, a l’exercici 1996 diverses so-
cietats del Grup Agbar van procedir a actualitzar el valor dels seus actius materials. 
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 Milers d’euros

Terrenys i construccions 12.976 (4.580) 8.396 13.091 (4.239) 8.852

IInstal·lacions tècniques i maquinària 7.822 (7.757) 65 8.104 (7.149) 955

Instal·lacions de conducció d’aigua 104.726 (72.901) 31.825 105.430 (69.305) 36.125

Altre immobilitzat   1.692 (1.635) 57 1.904 (1.841) 63

Total 127.216 (86.873) 40.343 128.529 (82.534) 45.995

2006 2005

Increment 
de cost

Amortitza-
ció

acumulada

Efecte net Increment 
de cost

Amortit-
zació

acumulada

Efecte net

L’increment de cost indicat s’amortitza en la vida útil restant dels elements patri-
monials actualitzats, i l’augment de les amortitzacions per aquest concepte en els 
exercicis 2006 i 2005 és de 5.364 i 5.882 milers d’euros,  respectivament. Es preveu 
que a l’exercici 2007 aquest augment serà de 3.493 milers d’euros.

ACTIUS REVERTIBLES
Algunes societats del Grup Agbar tenen part del seu immobilitzat material i fi nancer 
subjecte a reversió a les Administracions Públiques al fi nal del període de concessió. 
El cost actualitzat dels actius materials afectes a aquesta reversió a 31 de desembre 
de 2006 i 2005 és el següent, en milers d’euros:

Sorea, Soc. Regional Abast. 
 Aguas, S.A. 70.741 (37.635) 33.106 63.685 (34.117)    29.568
Applus Iteuve Technology, S.L. 23.960 (12.096) 11.864 23.772 (11.060) 12.712
Applus ECA-ITV, S.A. 19.577 (7.034) 12.543 19.525 (6.343) 13.182
Compañía de Seguros Adeslas, S.A. 13.007 (1.864) 11.143 9.641 (783) 8.858
Aquagest Levante, S.A. 7.964 (3.264) 4.700 8.419 (1.429) 6.990
Aquagest Región de Murcia, S.A. 7.361 (1.390) 5.971 - - -
Idiada Automotive Technology, S.A. 7.255 (1.529) 5.726 6.681 (2.249) 4.432
Canaragua, S.A. 5.518 (4.000) 1.518 5.228 (3.453) 1.775
Applus Iteuve Euskadi, S.A. 3.918 (1.373) 2.545 3.864 (1.250) 2.614
Iteuve Alicante, S.A. 3.906 (1.422) 2.484 - - -
Sociedad Española de Aguas
 Filtradas, S.A. 2.919 (1.136) 1.783 2.592 (543) 2.049
Applus Iteuve Andalucía, S.A. 2.820 (1.649) 1.171 2.822 (1.567) 1.255
Aquagest Sur, S.A. 2.466 (352) 2.114 3.278 (1.233) 2.045
Aigües de Sant Pere de Ribes, S.A. 1.331 (717) 614 1.303 (658) 645
Companyia d´Aigües de l´Alt
 Penedès i l´Anoia, S.A. 85 (24) 61 85 (21) 64
Applus Technologies, Inc. - - - 2.570 (2.260) 310

Total 172.828 (75.485) 97.343 153.465 (66.966) 86.499

 Miles de euros

2006 2005

Cost
brut

Amortitza-
ció

acumulada

Cost
neto

Cost
bruto

Amortitza-
ció

acumulada

Cost
net

ACTIUS EN ARRENDAMENT FINANCER
Els actius que han estat adquirits en règim d’arrendament fi nancer tenen un cost en 
origen de 54,6 i 4,1 milions d’euros a 31 de desembre de 2006 i 2005, respectiva-
ment. Al tancament de l’exercici 2006 les quotes pendents de pagament associades 
a aquests arrendaments fi nancers són de 33,4 milions d’euros.

La plusvàlua resultant d’aquesta actualització, neta del gravamen únic del 3%, es va 
registrar en patrimoni net (Nota 16d).
Els comptes afectats per aquesta actualització i el seu efecte al 31 de desembre de 
2006 i 2005, es detallen tot seguit, en milers d’euros:
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181_Actius mantinguts
per a negociació:       
Derivats a llarg termini 35.253 - 31.437 4.781 (20.370) (35) 51.066

Préstecs i comptes a cobrar:       
Crèdits a societats posades en
  equivalència 1.331 - 27.269 7.272 (607) - 35.265
Crèdits a llarg termini 81.764 24 23.423 (6.672) (9.807) (1.279) 87.453
Deutes per operacions de tràfi c 1.687 - - (547) - - 1.140

Inversions a mantenir 
 fi ns al seu venciment:       
Dipòsits i fi ances 29.372 173 4.738 64 (1.606) (7) 32.734

Actius fi nancers disponibles 
 per a la venda:       
Participació en altres empreses 70.166 638 30.875 (1.686) (256) 416 100.153
Valors de renda fi xa 2.913 354 - (2.734) (154) - 379

Altres:       
Desemborsaments pendents 
 sobre accions   (114) - - - - - (114)

Total immobilitzacions fi nanceres 222.372 1.189 117.742 478 (32.800) (905) 308.076

Saldo a
1 de gener

de 2006

Varia-
cions de 

perímetre  
o mètode 

consolida-
ció

Adicions o 
Dotacions

Traspas-
sos

Baixes Diferèn-
cies de 

Conversió

Saldo a 31 
de des.
de 2006

 Milers d’euros

Actius mantinguts per a
 negociació:       
Derivats a llarg termini - 412 47.248 2 (12.409) - 35.253

Préstecs i comptes a cobrar:       
Crèdits a societats posades 
 en equivalència 5.669 (2.701) 704 (2.337) (4) - 1.331
Crèdits a llarg termini 77.371 381 15.011 (4.957) (7.756) 1.714 81.764
Deutes per operacions de tràfi c 2.644 - - (957) - - 1.687

Inversions a mantenir fi ns 
 al seu venciment:       
Dipòsits i fi ances 25.489 632 3.203 660 (620) 8 29.372

Actius fi nancers disponibles 
 per a la venda:       
Participació en altres empreses 26.112 1.036 31.583 18.432 (6.939) (58) 70.166
Valors de renda fi xa 1.425 (342) (369) 3.258 (1.059) - 2.913

Altres:       
Desemborsaments pendents 
 sobre accions   (328) - (114) 328 - - (114)

Total immobilitzacions fi nanceres 138.382 (582) 97.266 14.429 (28.787) 1.664 222.372

Saldo a
1 de gener

de 2005

Varia-
cions de 

perímetre  
o mètode 

consolida-
ció

Adicions o 
Dotacions

Traspas-
sos

Baixes Diferèn-
cies de 

Conversió

Saldo a 31 
de des.
de 2005

_ 10 Immobilitzat fi nancer

Els moviments produïts durant els exercicis 2006 i 2005 en els diversos comptes de 
l’“Immobilitzat fi nancer” han estat els següents, en milers d’euros:
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L’epígraf “Participació en altres empreses” inclou les accions de Suez, S.A. propie-
tat del Grup Agbar. Per aplicació de la NIC 39, aquesta participació es troba valo-
rada a valor de mercat, que és de 93.464 i 62.658 milers d’euros al tancament dels 
exercicis 2006 i 2005. Aquesta valoració suposa una plusvàlua latent neta de 75.434 
i 44.628 milers d’euros en els exercicis 2006 i 2005, respectivament.
Els crèdits a llarg termini corresponen, principalment, a fi nançaments concedits a 
entitats públiques, majoritàriament a Ajuntaments, per a les quals es realitza la ges-
tió del servei municipal de proveïment d’aigua. 
El venciment dels valors de renda fi xa i altres inversions fi nanceres a llarg termini a 
31 de desembre de 2006 i 2005 és com segueix, en milers d’euros:

2006 2008 2009 2010 A PARTIR 2011 TOTAL

Crèdits a societats 
posades en equivalència i
altres crèdits a llarg termini

4.261 18.180 3.188 97.089 122.718

Valors de renda fi xa 377   2 - - 379

Derivats a llarg termini 2.311 9.141 1.293 38.321 51.066

Dipòsits i fi ances 2.369 1.098 2 29.265 32.734

TOTAL 9.318 28.421 4.483 164.675 206.897

 Milers d’euros

2005 2007 2008 2009 A PARTIR 2010 TOTAL

Crèdits a societats 
posades en equivalència i 
altres crèdits a llarg termini

6.171 23.352 3.873 49.699 83.095

Valors de renda fi xa 2.774 139 - - 2.913

Derivats a llarg termini - 276 965 34.012 35.253

Dipòsits i fi ances 1.527 788 60 26.997 29.372

TOTAL 10.472 24.555 4.898 110.708 150.633

 Milers d’euros

_ 11 Participacions posades en equivalència

El moviment produït durant els exercicis 2006 i 2005 en participacions en empreses 
associades (vegeu l’Annex II) ha estat el següent, en milers d’euros:

 Milers d’euros

Saldo a
1 de gener

Varia-
cions de 

perímetre  
o mètode  
de conso-

lidació

Resultat Reparti-
ment de 
dividens

Diferèn-
cias de 

Conversió

Altres Saldo a 31 
de des.

Exercici 2006 132.074 13.951 18.439 (14.504) (2.192) (2.303) 145.465

Exercici 2005 88.327 38.772 14.250 (11.809) 2.534 - 132.074

A l’exercici 2006, la principal variació de perímetre o mètode consolidació co-
rrespon al canvi del mètode de consolidació d’Aguas de Albacete, S.A., que pas-
sa de consolidar-se pel mètode d’integració global al de posada en equivalència.  
Així mateix, a l’exercici 2005 es va incorporar l’Igualatorio Médico Quirúrgico 
(Grup Iquimesa). 
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El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2006 i 2005, en milers d’euros, és 
el següent:

 Milers d’euros

    2006 2005

Aigua i sanejament
Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. (Amaem)  9.142 8.890
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.  8.316 8.645
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
 de Murcia, S.A. (Emuasa)  7.807 7.496
Aigües i Sanejament d’Elx, S.A.  6.538 6.432
Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A.  6.360 6.062
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento
 de Granada, S.A. (Emasagra)  6.060 6.672
Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar)  5.899 6.296
Empresa Municipal Mixta d’Aigües 
 de Tarragona, S.A. (Ematsa)  5.638 6.227
Aguas de Albacete, S.A.  5.556 -
Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.  4.248 3.592
Aigües del Segarra Garrigues, S.A.  3.081 -
Aguas de la Habana  2.856 3.156
Aguas del Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A.  2.622 2.593
Clavegueram de Barcelona, S.A. (Clabsa)  2.533 2.551
Secomsa Aigües, S.L.  2.449 -
Teidagua, S.A.    2.374 2.301
Aguas y Saneamiento de Torremolinos, S.A. (Astosam)  2.258 2.249
Aguas de Lorca, S.A.  1.654 1.717
Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (Aguas Vira)  1.414 2.761
Companyia d’Aigües de Palamós, S.A.  1.370 1.341
Empresa Mixta de Aguas Residuales 
 de Alicante, S.A. (Emarasa)  1.354 1.278
Aguas de Cieza, S.A.  1.253 1.274
Edar Cádiz – San Fernando, A.I.E. (Bahía Gaditana)  1.131 1.147
E.M. Aigües de l’Horta, S.A.  1.098 1.098
Girona, S.A.   1.082 1.001
Aigües Municipals de Paterna, S.A.  1.066 -
Aigües de Cullera, S.A.  941 938
Empresa d´Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, S.L.  886 894
Aguas de Arona, S.A.  679 690
Sermubeniel, S.A.   584 -
Aguas de Montilla, S.A.  527 499
Empresa Mixta d´Aigües de la Costa Brava, S.A.  465 -
Aguas de Jumilla, S.A.  386 390
Grupo Sorea-Rubatec  339 310
Drenatges Urbans del Besòs, S.L.  213 177
Aigües d´Osona, S.A.  181 127
Otros   135 136

  Total  100.495 88.940

Salut
Grupo Iquimesa   38.592 38.048
Sanatorio Médico-Quirúrgico Cristo Rey, S.A.  1.548 1.501
Salamanca Laboratorio Clínico, S.A.  336 318

  Total  40.476 39.867

Inspecció i Certifi cació
Applus Argentina, S.A.  2.419 2.675
RTD Holding B.V.   1.525 -
I.T.V. Inspección Técnica de Vehículos, S.A.  550 592

  Total  4.494 3.267

Total societats posades en equivalència  145.465 132.074
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_ 12 Fons de comerç de consolidació

El moviment produït en els exercicis 2006 i 2005 és el següent, en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

Saldo inicial a l’1 de gener 532.096 336.307

Addicions 486.239 168.431

Baixes (10.850) (12.067)

Sanejaments (Nota 23) (4.599) (3.488)

Diferències de conversió (30.511) 42.913

SALDO AL 31 DE DESEMBRE 972.375 532.096

MOVIMENT DE L’EXERCICI 2006
Les principals addicions de l’exercici 2006 corresponen als fons de comerç generats 
en les adquisicions del Grup Bristol Water, 234,6 milions d’euros, del Grup RTD, 
152,0 milions d’euros, i de la Societat K1, 39,9 milions d’euros (Nota 3).
Les baixes corresponen, bàsicament, a la venda de l’1,1% d’Aguas Andinas, S.A.
Les diferències de conversió recullen les variacions per tipus de canvi dels fons 
de comerç mantinguts sobre participacions a l’estranger. La seva disminució es 
concentra, essencialment, en els fons de comerç del Grup Agua Chile a causa de la 
depreciació del peso xilè en un 13,5% respecte a desembre de 2005.

MOVIMENT DE L’EXERCICI 2005
A l’exercici 2005, les addicions més signifi catives responen a l’operació 
d’adquisició d’Acyma (77 milions d’euros) i a la compra d’Applus Danmark, A/S 
(21,3 milions d’euros). Addicionalment, inclouen el major fons de comerç pel 
canvi de mètode de consolidació, respecte a l’exercici anterior, del Grup IAM per 
un import de 46,2 milions d’euros.
L’any 2005 les baixes s’expliquen principalment per la venda de la societat Iteuve 
Portugal, Ltda.
En aquest exercici, les diferències de conversió recullen, bàsicament, l’impacte 
en els fons de comerç del Grup Agua Chile per l’apreciació del peso xilè en un 
25% respecte a desembre de 2004.

DETALL DELS FONS DE COMERÇ
El detall dels fons de comerç nets al tancament de l’exercici 2006 i 2005 són els que 
es detallen tot seguit, en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

Grup Applus  478.015 238.960

Grup Bristol Water 234.553 -

Grups Agbar Chile – Agbar
Latinoamèrica  

189.922 229.815

Grup Adeslas  59.439 51.948

Interagua Servicios Integrales del 
Agua, S.A.U.

6.213 6.633

Grup Sorea 3.375 3.691

Grup Aquagest Levante 858 937

Tribugest - 112

TOTAL FONS DE COMERÇ
DE CONSOLIDACIÓ 972.375 532.096
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TEST DE DETERIORAMENT
D’acord amb els test de deteriorament realitzats, que estan basats en les estimacions 
i projeccions de què disposa el Grup Agbar, les previsions de benefi cis 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 Andalusia, que ha estat sanejat els anys 2006 i 2005 per un import de 3.719 
i 1.026 milers d’euros (Nota 23). 
A més, i tal com es descriu a la Nota 3, durant els exercicis 2006 i 2005 s’han produït 
vendes parcials de participacions que el Grup Agbar posseeix en el Grup Agbar Chile 
i en el Grup Applus, que han posat de manifest que no hi ha problemes de recupera-
bilitat dels fons de comerç associats a aquestes inversions, els quals representen en 
conjunt el 69% de tots els fons de comerç existents a 31 de desembre de 2006.

_ 13 Existències

La composició de les existències del Grup Agbar a 31 de desembre de 2006 i 2005 
és la següent, en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

Comercials 19.636 19.529

Primeres matèries
i altres aprovisionaments

8.830 6.096

Treballs en curs 441 2.739

Productes acabats 162 21

TOTAL EXISTÈNCIES 29.069 28.385

_ 14 Deutors comercials i altres

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

 Milers d’euros

2006 2005

Clients per vendes i prestacions
de serveis

732.396 667.726

Actius impostos corrents 28.741 33.118

Deutes de societats posades en 
equivalencia

28.446 28.780

Altres deutors 183.436 53.118

TOTAL DEUTORS 973.019 782.742

Dins del saldo “Altres deutors” a 31 de desembre de 2006 fi gura l’import pendent de 
cobrament per la venda de la participació a Emte, S.A. (Nota 3a).
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_ 15 Inversions fi nanceres temporals

A 31 de desembre de 2006, l’epígraf d’inversions fi nanceres temporals, que és de 
135.431 milers d’euros (221.974 milers d’euros a l’exercici 2005), inclou bàsicament 
actius fi nancers a curt termini remunerats, que són mantinguts per les diferents so-
cietats del Grup. Aquest saldo a tancament dels exercicis 2006 i 2005 es concentra 
principalment en els segments de la salut (115.940 milers d’euros i 69.188 milers 
d’euros, respectivament), i inspecció i certifi cació (7.537 milers d’euros i 93.232 mi-
lers d’euros, respectivament).  
 

_ 16 Patrimoni net

El moviment produït durant els exercicis 2006 i 2005 en el capítol “Patrimoni net” del 
balanç de situació consolidat adjunt ha estat el següent, en milers d’euros: 

   Capital Prima  Reserves de  Reserva Reserves  
    d’emissió revaloritz. legal voluntàries 
        

  Saldo a 01/01/2005 145.531 160.057 128.061 29.174 418.153 

Primera aplicació de la NIC 32 i 39 - - - - 31.245 
Distribució resultat de l’exercici 2004 - - - 230 38.688 
Dividend complementari de l’exercici 2004 - - - - - 
Ampliació de capital (Sèrie A) 1.469 - - - - 
Pla d’opcions sobre accions (Pla Maig) 597 7.333 - - - 
Resultats reconeguts en patrimoni net - - - - 43.747 
Resultat de l’exercici 2005 - - - - - 
Dividend a compte exercici 2005 - - - - - 
Variacions de perímetre i altres - - - - (437) 

  Saldo a 31/12/2005 147.597 167.390 128.061 29.404 531.396 

Distribució resultat de l’exercici 2005 - - - 294 27.861 
Dividend complementari de l’exercici 2005 - - - - - 
Ampliació de capital (Sèrie A) 1.477 - - - - 
Pla d’opcions sobre accions (Pla Maig) 568 6.991 - - - 
Resultats reconeguts en patrimoni net - - - - 25.457 
Resultat de l’exercici 2006 - - - - - 
Dividend a compte exercici 2006 - - - - - 
Variacions de perímetre i altres - - - - (225) 

  Saldo a 31/12/2006 149.642 174.381 128.061 29.698 584.489 

 

A CAPITAL SUBSCRIT I ACCIONS PRÒPIES 
El capital subscrit a 31 de desembre de 2006 és de 149.965.688 euros i està repre-
sentat per 149.965.688 accions ordinàries, d’1 euro de valor nominal cadascuna, 
totalment subscrites i desemborsades, de les quals 323.981 es mantenen en auto-
cartera i es presenten disminuint la xifra de capital del balanç de situació consolidat 
(Nota 27). 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 fi ns a 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 fi nalitat de servir de cobertura a la Societat per al 
Pla d’Opcions Maig 2001 (Nota 27). L’ampliació de capital només va ser parcialment 
subscrita per l’entitat fi nancera “la Caixa” que va subscriure 1.800.375 accions, i 
aquestes van quedar totalment desemborsades. Aquesta entitat fi nancera mantenia 
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Reserves en   Diferència ajust  Diferències  Resultat net    Dividend  Dividend Patrimoni   Total
societats del capital de conversió  atribuït a la Soc. a compte complementari net dels

consolidades a euros  Dominant   minoritaris

189.766 231 110 216.123 (23.053) - 341.984 1.606.137

- - - - - - - 31.245
118.389 - - (216.123) 23.053 35.763 - -

- - - - - (35.763) - (35.763)
- - - - - - - 1.469
- - - - - - - 7.930
- - 10.469 - - - 53.632 107.848
- - - 252.113 - - 85.957 338.070
- - - - (25.572) - - (25.572)
- - - - - - 538.204 537.767

308.155 231 10.579 252.113 (25.572) - 1.019.777 2.569.131

160.161 - - (252.113) 25.572 38.225 -  -
- - - - - (38.225) - (38.225)
- - - - - - - 1.477
- - - - - - - 7.559
- - (7.092) - - - (89.250) (70.885)
- - - 167.253 - - 140.764 308.017
- - - - (25.929) - - (25.929)
- - - - - - (102.788) (103.013)

468.316 231 3.487 167.253 (25.929) - 968.503 2.648.132

 Milers d’euros

aquests títols fi ns que fossin executades les opcions pels benefi ciaris del Pla Maig 
2001 o fi ns que vencés el pla. 
Com a conseqüència de la fi nalització del dotzè i últim dels períodes del “Pla 
d’Opcions Maig 2001”, la Societat Dominant va exercir l’opció de compra sobre la 
totalitat de les 584.442 accions rescatables classe B i aquestes es van convertir 
en accions classe A.  Així es va eliminar la distinció de classe, ja que totes les ac-
cions representatives del capital social van sobrevenir de la mateixa classe. De les 
referides 584.442 accions, 260.461 accions corresponen a opcions exercides pels 
benefi ciaris del referit Pla d’Opcions en l’últim període de comunicació i 323.981 
accions resulten “sobrants”, per la qual cosa es mantenen en autocartera amb la 
fi nalitat de procedir a la seva amortització, prèvia reducció del capital social en 
l’import nominal que sigui procedent. 
El Consell d’Administració d’Agbar, en la seva reunió de 29 de setembre de 2006, fent 
ús de la delegació conferida per la Junta General d’Accionistes celebrada el 30 de 
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maig de 2003, va acordar ampliar el capital social per un import màxim d’1.481.653 
euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació d’1.481.653 accions ordinàries, de 
valor nominal 1 euro cadascuna, representades per anotacions en compte.  L’entitat 
designada per portar el seu registre comptable és la Sociedad de Gestión de los Sis-
temas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). El període de 
subscripció preferent va ser del 31 d’octubre al 14 de novembre de 2006, ambdós 
inclusivament. Transcorregut el referit termini de subscripció, havien estat realment 
subscrites i desemborsades 1.476.477 accions. L’escriptura pública d’augment de 
capital va ser atorgada el 20 de novembre de 2006.
Les accions representatives del capital social de la Societat Dominant tenen la 
condició de valors mobiliaris i es regeixen pel que disposa la normativa regula-
dora del Mercat de Valors.
A 31 de desembre de 2006, l’únic accionista de la Societat Dominant amb partici-
pació igual o superior al 10% és HISUSA, Holding de Infraestructuras 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 percentatge, calculat 
descomptant les accions en autocartera, del 47,97%.

B CAPITAL AUTORITZAT
La Junta General d’Accionistes de la Societat 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 fi ns a 72.214 milers d’euros, amb autorització expressa per delegar 
en la Comissió 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 2006 resten pendents d’exercir ampliacions 
de capital per un import total de 66.376 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 
delegació, quan l’interès de la Societat Dominant 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 Dominant per emetre en 
una o diverses vegades, en un termini de cinc anys, fi ns a 500 milions d’euros en 
obligacions o altres valors de renda fi xa, 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 per la Junta de 20 de maig de 1998. 
La Junta va acordar augmentar, des d’aleshores i en el seu moment, el capital social 
fi ns 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 fi xa convertibles en accio-
ns que puguin emetre’s a l’empara d’aquesta autorització. Un cop transcorregut el 
termini de vigència de l’autorització, aquesta restarà sense cap valor en la part que 
no hagi estat disposada. A 31 de desembre de 2006 el Consell d’Administració no 
ha exercit aquesta facultat. 
 
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 
específi ca quant a la disponibilitat d’aquest saldo.

D RESERVA DE REVALORACIÓ
La plusvàlua, neta del gravamen únic del 3%, assignable al Grup Agbar resultant 
de l’actualització de l’immobilitzat material realitzada a l’exercici 1996 (Nota 9) 
va sumar un import total de 146.437 milers d’euros.  Aquest import es troba re-
gistrat segons el seu origen en els epígrafs “Reserves de revaloració” i “Reserves 
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en societats consolidades” per uns imports a la data de 128.061 i 18.376 milers 
d’euros, respectivament.
El Reial Decret-Llei 7/1996 estableix que havent transcorregut el termini de 3 anys 
sense que l’Administració Tributària hagi comprovat el saldo d’aquesta plusvàlua 
podrà destinar-se, sense meritació d’impostos, a ampliar el capital social i a com-
pensar els resultats comptables negatius, tant els acumulats d’exercicis anteriors 
com els del propi exercici, o els que puguin produir-se en el futur.  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 fi ns que la plusvàlua monetària hagi estat realitzada.  S’entendrà realit-
zada la plusvàlua en la part corresponent a l’amortització comptablement practica-
da o quan els elements 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 fi nancer, l’esmentada disposició no podrà tenir lloc abans del 
moment en què s’exerceixi 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.

E ALTRES RESERVES
_ Reserva legal: 
D’acord amb el text refós de la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una 
xifra igual al 10% del benefi ci de l’exercici a la reserva legal fi ns que aquesta asso-
leixi, almenys, el 20% del capital social.
La reserva legal podrà utilitzar-se per augmentar el capital social en la part del seu 
saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat. Excepte per a la fi nalitat es-
mentada anteriorment i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta reserva 
només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues i sempre que no hi hagi 
altres reserves disponibles sufi cients per a aquesta fi nalitat.
_ Reserves voluntàries: 
La totalitat de les reserves voluntàries de la Societat Dominant a 31 de desembre 
de 2006 i 2005 és de lliure disposició, excepte per l’import associat a despeses 
d’establiment, despeses de recerca i desenvolupament i fons de comerç de fusió de 
la Societat Dominant, si n’hi hagués, tal com s’estableix a l’article 194 del Text Refós 
de la Llei sobre Societats Anònimes.
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Els imports inclosos en la línia denominada “Ajustos i eliminacions de consolidació 
no assignables a les societats” d’aquest quadre corresponen principalment als divi-
dends 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.

_ Reserves en societats consolidades per integració global i proporcional:
La composició d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt a 31 de 
desembre de 2006 i 2005 és la següent:

 Milers d’euros

2006 2005

Grup Applus Servicios Tecnológicos 102.829 101.870

Agbarex, S.L.U. 94.172 63.398

Grup Adeslas 59.887 49.770

Grup Sorea 56.087 29.211

Grup Aquagest Levante 18.058 11.197

Grup Agbar Servicios Compartidos 1.015 837

Agbar Mantenimiento, S.A. 641 641

Tribugest Gestión de Tributos, S.A. 517 (214)

Grup EMTE - 15.546

Aguas de la Costa, S.A. - (4.482)

Reneva, S.A. - (7)

Agbar Capital, S.A. (1) -

Agbar International, BV (4) (629)

Aigües de Sant Pere de Ribes, S.A. (116) -

INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A. (212) (150)

Sociedad Española de Aguas Filtradas, S.A. (307) (325)

Grup Interagbar de México (509) (1.071)

Aguas de Levante, S.A. (ADL) (518) (555)

Sociedad de Explotación de Aguas Residuales, 
S.A. (Searsa)

(523) (493)

Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A. (1.378) (1.430)

Grups Agbar Chile – Agbar Latinoamérica (8.022) (11.861)

Agbar Global Market, S.A. Sociedad Unipersonal (8.756) (9.469)

Agencia Servicios Mensajería, S.A. (10.918) (11.062)

Grup Interagua (21.814) (21.908)

Ajustos i eliminacions de consolidació no
assignables a les societats

185.347 89.822

TOTAL 465.475 298.636
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 Miles de euros

2006 2005

Aguas Municipales de Alicante Empresa Mixta 
(AMAEM)

5.307 4.894

Mina Pública d´Aigües de Terrassa, S.A. 2.322 2.130

Resta Grup Aguagest Levante 2.108 1.122

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Murcia, S.A. (EMUASA)

2.020 1.854

Aguas de Cartagena , S.A., E.S.P. (ACUACAR) 1.510 2.973

Instituto Médico Quirúrgico (IMQ) 525 -

ITV Inspecció Tècnica de Vehicles 105 7

Grup Acsa- Agbar Construcción - 10.367

Applus Argentina, S.A. (10.999) (12.036)

Altres (57) (1.792)

TOTAL 2.841 9.519

F DIFERÈNCIES DE CONVERSIÓ
La composició de l’epígraf “Diferències de conversió” del balanç de situació conso-
lidat a 31 de desembre de 2006 i 2005 és la següent, en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

Grups Agbar Chile – Agbar Latinoamèrica 2.097 6.933

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar) 933 1.540

Grup Applus Servicios Tecnológicos (Brasil) 383 (19)

Grup Applus Servicios Tecnológicos (EUA) 235 451

Grup Applus Servicios Tecnológicos (Xile) 85 119

Grup Bristol Water (Regne Unit) 71 -

Grup Applus Servicios Tecnológicos (Mèxic) 32 52

Applus Airon Technic, A/S (República Txeca) 22 -

Grup Applus Servicios Tecnológicos
(Altres Llatinoamérica)

10 159

Aguas de la Costa, S.A. (Uruguai) - 539

Grup EMTE (Xile) - 14

Grup Acsa Agbar Construcción - (48)

Applus Danmark, A/S (3) 26

Interagbar de México, S.A. de C.V. (49) 529

RTD Quality Services (67) -

Aguas de la Habana (125) 216

Grup Applus Servicios Tecnológicos (Argentina) (137) 68

TOTAL 3.487 10.579

_ Reserves en societats posades en equivalència:
El detall d’aquest epígraf “Reserves de societats posades en equivalència” del 
balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2006 i 2005 és el següent, 
en milers d’euros:
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El Grup Agbar manté determinades operacions de cobertura de tipus de canvi sobre 
inversions fi nanceres en societats estrangeres, amb l’objectiu de reduir l’impacte de 
la volatilitat 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 RESULTAT NET ATRIBUÏT A LA SOCIETAT DOMINANT
El detall de l’aportació de les societats incloses en el perímetre de consolidació 
al resultat net atribuït a la Societat Dominant dels exercicis 2006 i 2005 és, en 
milers d’euros, el següent:

2006 2005

Grups Agbar Chile – Agbar Latinoamèrica 39.031 22.319

Grup Adeslas 34.738 31.458

Grup Sorea 33.856 51.763

Agbar 19.453 84.355

Grup Aquagest Levante 16.317 17.593

Grup Applus Servicios Tecnológicos 9.476 19.472

Grup Bristol Water 7.018 -

Grup Emte (Nota 7) 5.225 7.504

Agbar Mantenimiento, S.A. 2.833 2.431

Agbarex, S.L.U. 2.351 2.554

Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. (Acuacar) 1.330 978

Grup Interagbar de México 1.031 171

Grup Interagua 822 2.879

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. 542 501

Clavegueram de Barcelona, S.A. (Clabsa) 528 376

Aquagest Región de Murcia, S.A. 508 -

Grup Agbar Servicios Compartidos 494 177

Grup Acsa Agbar Construcción (Nota 7) 434 3.652

Aguas de Levante, S.A. 347 112

Aguas de la Costa, S.A. 289 358

Agbar International B.V. 165 625

Girona, S.A. 138 134

Sociedad de Explotación de Aguas Residuales, 
S.A. (Searsa)

109 133

Sociedad Española de Aguas Filtradas, S.A. 102 183

Agbar Global Market, S.A. 87 714

Aigües de Segarra-Garrigues, S.A. 55 -

Aguas Guariroba, S.A. - 681

Grup AGM Contacta - 137

Agbar Capital, S.A. (15) (1)

Reciclaje de Neumáticos de Valencia, S.A. (25) (24)

Inusa Sociedad de Inmuebles, S.A. (31) (63)

Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A. (42) 65

Grupo Agencia Servicios Mensajería (1.058) 145

Tribugest Gestión de Tributos, S.A. (8.855) 731

TOTAL 167.253 252.113

 Milers d’euros
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H PATRIMONI NET DELS MINORITARIS
Aquest epígraf del balanç consolidat recull el valor de la participació dels accio-
nistes minoritaris en les societats consolidades per integració global.  Aquest valor 
inclou la participació d’aquests accionistes minoritaris en el resultat consolidat de 
l’exercici i es detalla a l’epígraf “Resultat net atribuït a minoritaris” del compte de 
pèrdues i guanys consolidat.
El detall del patrimoni net de minoritaris és el següent, en milers d’euros:

Grups Agbar Chile – Agbar
 Latinoamèrica 470.399 94.501 564.900 604.667 41.289 645.956
Grup Applus Servicios Tecnológicos 190.389 17.189 207.578 179.525 11.214 190.739
Grup Adeslas 97.007 29.733 126.740 86.621 26.918 113.539
Grup Sorea  54.538 3.856 58.394 50.818 3.700 54.518
Grup Agbar Servicios Compartidos 2.777 1.259 4.036 2.774 961 3.735
Sociedad de Explotación
 de Aguas Residuales, S.A. (Searsa) 1.538 109 1.647 1.569 133 1.702
Grup ASM 1.096 (193) 903 995 100 1.095
Sociedad Española de Aguas
 Filtradas, S.A. 787 102 889 769 183 952
Hidroser, Servicios Integrales
 del Agua, S.A. 876 (42) 834 825 65 890
Inusa Sociedad de Inmuebles, S.A. 655 (32) 623 718 (63) 655
Tribugest Gestión de Tributos, S.A. 6.268 (5.903) 365 781 487 1.268
Aguas de la Costa, S.A. - - - 1.243 239 1.482
Grup Emte - - - 650 73 723
Reciclaje de Neumáticos
 de Valencia, S.A. - - - 1.456 (22) 1.434
Altres societats 1.409 185 1.594 409 680 1.089

Total  827.739 140.764 968.503 933.820 85.957 1.019.777

 Milers d’euros

2006 2005

Capital i 
reserves

Resultats Total Capital i 
reserves

Resultats Total

I 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 dividend a compte dels benefi cis de l’exercici 
2005, de 0,175 euros bruts per acció, tant en les accions de classe A (Codi ISIN 
ES0141330C19) com en les de classe B (Codi ISIN ES0141330F16), que es va fer 
efectiu a partir de l’11 de gener de 2006. 
La Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat Dominant, en la sessió cele-
brada el 19 de maig de 2006, va acordar el pagament d’un dividend complementari 
dels benefi cis de l’exercici 2005 de 0,26 euros bruts per acció, que es va fer efectiu 
a partir del dia 6 de juliol de 2006. 
Amb data 12 de desembre de 2006, el Consell d’Administració de la Societat Domi-
nant va acordar distribuir a les accions en aquest moment en circulació amb dret a 
percebre-ho un dividend a compte dels benefi cis de l’exercici 2006, de 0,175 euros 
bruts per acció (Codi ISIN ES0141330C19), que s’ha fet efectiu a partir de l’11 de 
gener de 2007. El dividend a compte inclòs en el moviment del patrimoni net conso-
lidat de l’exercici 2006 es presenta net de l’efecte de les accions mantingudes per la 
Societat Dominant en autocartera. 
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Els dividends distribuïts el 2006 i 2005 a les accions classe B, per un import de 156 
i 493 milers d’euros respectivament, no tenen aquesta consideració sota NIIF, sinó 
que són registrats com a cost fi nancer corrent.

     2006 2005

Benefi ci abans d’impostos del període
  de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2006 i 2005 (*)  99.172 95.931
Impost sobre Societats estimat  128 (1.533)
Dotació prevista a reserva legal  (295) (294)

 Límit per a distribució dividends a compte  99.005 94.104
  
Tresoreria disponible en la data de l’acord
  de distribució del dividend a compte
  (12/12/2006 i 20/12/2005) (**)  444.032 476.534
Augments de tresoreria en el període d’un any  1.026.667 843.148
Disminucions de tresoreria en el període d’un any  (1.247.994) (752.728)

 Tresoreria previsible el desembre de 2006 i 2005    222.705 566.954

 Milers d’euros.

(*) Últim tancament comptable disponible a 12/12/2006 i 20/12/2005.

  (**) S’inclouen com a tresoreria els saldos disponibles de comptes de crèdit.

La proposta de distribució del benefi ci net dels exercicis 2006 i 2005 de la So-
cietat Dominant, obtingut sota principis comptables espanyols, és la següent, 
en milers d’euros:

     2006 2005

Dividend a compte repartit  25.929 25.729

Dividend complementari  41.486 38.225

Reserves voluntàries  75.084 49.311

Reserva legal   295 294

 Benefi ci net de l’exercici de la Societat Dominant  142.794 113.559

 Milers d’euros

Els estats comptables de liquiditat provisional de la Societat Dominant, elaborats 
d’acord amb els requisits legals, i en els quals es posen de manifest l’existència 
de resultats i liquiditat sufi cient per distribuir els dividends a compte, són els se-
güents, en milers d’euros:
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2006 LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

Emissió Euronotes (EMTN) 513.016 - 513.016

Bons 260.024 19.228 279.252

Aportacions fi nanceres 
reemborsables

45.475 587 46.062

TOTAL 818.515 19.815 838.330

 Milers d’euros

2005 LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

Emissió Euronotes (EMTN) 553.068 28.458 581.526

Bons 171.050 171.309 342.359

Aportacions fi nanceres 
reemborsables

42.544 2.031 44.575

TOTAL 766.662 201.798 968.460

_ Emissió Euronotes
Al tancament de l’exercici 2006, el saldo de l’epígraf “Emissió Euronotes” (EMTN) 
correspon a l’emissió d’obligacions d’Agbar International B.V. per import de 500 
milions d’euros, amb un cupó fi x del 6% i venciment el novembre de 2009. La fi lial 
té contractades amb diverses entitats fi nanceres operacions de permuta fi nancera 
(swap) per un import total de 371 milions d’euros i idèntic venciment i dates de 
pagament que els títols emesos. Aquestes cobertures li permeten rebre un tipus fi x 
igual al de l’emissió a canvi del pagament d’un tipus variable referenciat a l’Euríbor 
a sis mesos, cobrint totalment 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 (Nota 17c).
Agbar International B.V. és una fi lial al 100% d’Agbar i la indicada emissió, com 
també la contractació de productes fi nancers associats a aquesta, compta amb 
la garantia solidària i irrevocable d’Agbar, segons s’indica en els respectius fullets 
informatius de les emissions descrites.
A 31 de desembre de 2005, el saldo d’aquest epígraf incloïa a més les emissions 
d’obligacions següents:

_ Una emissió d’obligacions per import de 25 milions de dòlars, amb cupó 
referenciat al Líbor a 3 mesos més un diferencial que ha vençut l’agost de 
2006. Agbar International B.V. tenia contractat un swap, lligat a aquesta 
operació, mitjançant el qual transformava el deute en dòlars a deute en 
euros, i havia fi xat des del moment de la seva contractació i fi ns al seu 
venciment el contravalor d’aquesta en 28.458 milers d’euros.
_ Una emissió d’obligacions per import de 3.000 milions de iens japonesos, 
amb un cupó fi x del 0,5675% i venciment l’exercici 2007, que ha estat 
cancel·lada de forma anticipada el juliol de 2006. Agbar International B.V. tenia 
contractat un swap, lligat a aquesta operació, que també ha estat cancel·lat 
anticipadament en la mateixa data, mitjançant el qual transformava el deute 
en iens a deute en euros, i havia fi xat des del moment de la seva contractació i 
fi ns al seu venciment el contravalor d’aquesta en 23.943 milers d’euros.

 _ 17 Passiu fi nancer

A EMISSIONS D’OBLIGACIONS
I ALTRES VALORS NEGOCIABLES
El detall a 31 de desembre de 2006 i 2005 és el següent, en milers d’euros:
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 Milers d’euros

2005 LÍMIT CURT TERMINI LLARG TERMINI TOTAL

Préstecs - 64.754 362.822 427.576

Pòlisses de crèdit 886.701 36.789 42.284 79.073

Efectes descomptats 6.678 - - -

Arrendaments fi nancers - 790 1.728 2.518

Derivats - 44.396 2.515 46.911

Interessos - 8.803 - 8.803

TOTAL 155.532 409.349 564.881

Amb data 20 de juliol de 2006, Agbar Capital, S.A., fi lial de la Societat Dominant, 
ha formalitzat un programa d’emissió d’Euronotes (EMTN) per un import màxim 
de 2.000 milions d’euros, del qual a 31 de desembre de 2006 no s’ha disposat 
de cap import. Qualsevol emissió futura d’euronotes per part d’aquesta societat 
comptarà amb la garantia solidària i irrevocable d’Agbar, segons s’indica en el 
fullet informatiu del programa.

_ Bons
El saldo dels bons al tancament de l’exercici 2006 correspon a les emissions al por-
tador, no convertibles en accions, realitzades en unitats de foment xilenes (peso xilè 
indexat a la infl ació) per Aguas Andinas, S.A. segons el detall següent:

A Emissió de 2.666 milers d’unitats de foment amb venciment el desem-
bre de 2010. 
B Emissió de 1.650 milers d’unitats de foment amb venciment el juny de 
2012.
C Emissió de 1.800 milers d’unitats de foment amb venciment el setem-
bre de 2022. 
D Emissió de 5.000 milers d’unitats de foment amb venciment el desem-
bre de 2026.

Aquestes emissions equivalen a 279.252 milers d’euros.
El gener de 2006 han vençut 3 emissions d’Aguas Cordillera, S.A. per un total de 302 
milers d’unitats de foment. Així mateix, a l’exercici 2006 s’ha cancel·lat anticipada-
ment una emissió d’Aguas Andinas, S.A. de 4.800 milers d’unitats de foment que 
tenien venciment el juny de 2009 i s’han cancel·lat parcialment 634 milers d’unitats 
de foment de l’emissió descrita a l’apartat A). 

_ Aportacions fi nanceres reemborsables
Les aportacions fi nanceres reemborsables corresponen a pagarès emesos a llarg 
termini per societats del Grup Aguas Andinas. 

B DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT
La composició dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2006 i 2005 
del balanç de situació consolidat adjunt és la següent, en milers d’euros:

2006 LÍMIT CURT TERMINI LLARG TERMINI TOTAL

Préstecs - 133.111 604.882 737.993

Pòlisses de crèdit 1.230.628 383.126 66.007 449.133

Efectes descomptats 6.204 727 2.180 2.907

Arrendaments fi nancers - 4.436 29.053 33.489

Derivats - 332 - 332

Interessos - 15.241 291 15.532

TOTAL 536.973 702.413 1.239.386
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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 del Grup amb entitats de crèdit a 31 
de desembre de 2006 i 2005, per venciments, és el següent:

 Milers d’euros

2007 2008 2009 2010 RESTO TOTAL

2006 - 196.141 43.811 42.819 419.642 702.413

2005 171.102 98.685 38.048 6.478 95.036 409.349

A 31 de desembre de 2006, l’import no disposat de les pòlisses de crèdit és de 
781.495 milers d’euros, dels quals aproximadament el 86% té venciment el 2007 
i la resta entre els exercicis 2008-2010.
A 31 de desembre de 2005 l’import no disposat de les pòlisses de crèdit és de 
807.628 milers d’euros, dels quals aproximadament el 69% tenia venciment el 
2006 i la resta entre els exercicis 2007-2009.
El detall dels deutes amb entitats de crèdit per moneda és el següent, en milers 
d’euros:

2006 EURO LLIURA
ESTERLINA

PESO
XILÈ

DÒLAR  NORD- 
AMERICÀ RESTA TOTAL

Préstecs 217.701 302.720 108.184 35.308 74.080 737.993

Pòlisses de crèdit 243.679 153.002 34.160 17.765 527 449.133

Efectes
descomptats

2.907 - - - - 2.907

Arrendaments 
fi nancers

3.310 29.876 27 94 182 33.489

Derivats - - 332 - - 332

Interessos 10.974 3.475 292 791 - 15.532

TOTAL 478.571 489.073 142.995 53.958 74.789 1.239.386

 Milers d’euros

2005 EURO PESO
XILÈ

DÒLAR NORD-
AMERICÀ RESTA TOTAL

Préstecs 159.391 157.314 72.491 38.380 427.576

Pòlisses de crèdit 79.073 - - - 79.073

Efectes
descomptats

- - - - -

Arrendaments 
fi nancers

1.885 495 30 108 2.518

Derivats - 44.396 - 2.515 46.911

Interessos 7.565 1.072 166 - 8.803

TOTAL 247.914 203.277 72.687 41.003 564.881

C INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
Tots els instruments derivats contractats pel Grup Agbar tenen propòsit de co-
bertura, en línia amb la política de gestió de riscos fi nancers del Grup (Nota 5). 
Tot seguit es resumeixen les cobertures que el Grup té contractades mitjançant 
permutes fi nanceres (swaps) i compravendes de divises a termini (forwards):  
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2005 MONEDA 
ORIGINAL

NOCIONALS (MILERS) VENCIMENTS

Moneda 
Original

Contravalor 
a t.c.

tancament
Euros

2006 2007 2008 Posterior

Cobertura actius 
en peso xilè

 CLP 308.371.641 508.014 199.259 94.245 72.725 141.785

Cobertura actius 
en dòlar
nord-americà

USD 50.648 42.933 5.635 20.344 - 16.954

Total venda de 
divisa    550.947 204.894 114.589 72.725 158.739

Cobertura passius 
en dòlar
nord-americà

 USD 129.400 109.689 109.689 - - -

Cobertura passius 
en ien japonès

JPY 3.000.000 21.551 - 21.551 - -

Total compra de 
divisa   131.240 109.689 21.551 - -

Les cobertures de divisa tenen com a objectiu protegir el valor de la cartera 
internacional de diferències de conversió en crear sintèticament un fi nançament 
en la mateixa divisa de la inversió a l’estranger.

_ Cobertures de divisa:

2006 MONEDA 
ORIGINAL

NOCIONALS (MILERS) VENCIMENTS

Moneda 
Original

Contra-
valor a t.c. 

tancament 
Euros

2007 2008 2009 Posterior

Cobertura actius 
en peso xilè

 CLP 274.826.600 391.807 115.133 75.227 99.942 101.505

Cobertura actius 
en lliura esterlina

 GBP 65.000 96.700 96.700 - - -

Cobertura actius 
en dòlar
nord-americà

USD 50.700 38.497 18.223 - 5.087 15.187

Total venda de 
divisa   527.004 230.056 75.227 105.029 116.692

Cobertura passius 
en dòlar nord-
americà

 USD 3.600 2.733 2.733 - - -

Total compra de 
divisa  2.733 2.733 - - -
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2006 NOCIONALS (MILERS) VENCIMENTS

Moneda 
Original

Contra-
valor a t.c. 
tancament 

Euros

2007 2008 2009 2010 Posterior

Peso xilè 65.000.000 92.667 51.323 41.344 - - -

Dòlar nord-americà 48.000 36.447 - 14.427 - - 22.020

Unitats de foment* 1.300 33.984 - - - - 33.984

Corona danesa 251.000 33.722 - - - 33.722 -

Euro* 20.000 20.000 - - - - 20.000

Total cobertura
a tipus fi x 216.820 51.323 55.771 - 33.722 76.004

Euro 371.000 371.000 - - 371.000 - -

Total cobertura
a tipus variable 371.000 - - 371.000 - -

* Es tracta de cobertures la meritació de les quals s’inicia l’any 2007.

2005 NOCIONALS (MILERS) VENCIMENTS

Moneda 
Original

Contra-
valor a t.c. 
tancament  

Euros

2006 2007 2008 2009 2010 Poste-
rior

Peso xilè 83.510.250 137.575 89.801 47.774 -  - -

Dòlar nord-americà 48.000 40.688 - 16.106 -  - 24.582

Corona danesa 251.000 33.754 - - - - 33.754 -

Total cobertura a 
tipus fi x  212.017 89.801 63.880 -  33.754 24.582

Euro 371.000 371.000 - - - 371.000 - -

Total cobertura a 
tipus variable 371.000 - - - 371.000 - -

A més dels derivats detallats en els quadres anteriors, al tancament dels exerci-
cis 2006 i 2005, Agbar també  té contractats dos swaps de tipus d’interès, lligats 
a dos préstecs a llarg termini per import de 25.243 milers d’euros i 12.000 milers 
d’euros i venciment l’any 2007, en ambdós casos. El primer d’ells li permet meri-
tar un tipus d’interès variable referenciat a l’Euríbor menys un 0,10% de diferen-
cial. 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%. 

_ Cobertures de tipus d’interès:
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PROVISIONS PER LITIGIS, RECLAMACIONS
EN CURS I ALTRES CONCEPTES
Al tancament dels exercicis 2006 i 2005 es recullen provisions per cobrir els riscos 
procedents de litigis, reclamacions en curs i altres conceptes, per import de 91.448 
i 72.539 milers d’euros, respectivament.
Les provisions registrades constitueixen una estimació raonada i raonable de 
l’eventual impacte patrimonial que, per al Grup, pot derivar-se de la seva resolució. 
La seva quantifi cació ha estat realitzada per la Direcció de la Societat Dominant i 
la de les entitats consolidades, amb el concurs dels seus assessors, ateses les cir-
cumstàncies específi ques de cada cas.
Els principals litigis o reclamacions en curs, tant de l’exercici 2006 com del 2005, es 
descriuen tot seguit:

_ Procediment seguit davant del Tribunal Econòmic Administratiu Central 
relatiu a les liquidacions tributàries de la Societat Dominant corresponent 
tant a l’Impost sobre Societats dels exercicis 1995 a 1998, pel qual es 
reclama un import aproximat de 28 milions d’euros. De la resolució del 
procediment no s’estima que puguin posar-se de manifest impactes re-
llevants no considerats.
_ Procediment seguit davant del Tribunal Econòmic Administratiu Central 
relatiu a les liquidacions tributàries de la Societat Dominant, correspo-
nent a l’Impost sobre Societats dels exercicis 1999 a 2001, pel qual es 
reclama un import aproximat de 41 milions d’euros.  De la resolució del 
procediment no s’estima que puguin posar-se de manifest impactes re-
llevants no considerats. 
_ 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 tracta-
ment d’aigües residuals. L’import total reclamat és de 31 milions d’euros, si 

El cost mitjà al tancament de l’exercici del fi nançament, considerant l’efecte dels 
derivats, per a les principals monedes és el següent:

EURO PESO
XILÈ

LLIURA
ESTERLINA

DÒLAR NORD-
AMERICÀ

2006 5,1% 6,3% 5,9% 5,5%

2005 4,1% 6,6% - 4,8%

El cost mitjà al tancament de l’exercici del fi nançament, considerant l’efecte dels 
derivats, en totes les monedes és del 5,9% per a l’exercici 2006 i 5,8% per a 
l’exercici 2005.

_ 18 Provisions

El moviment produït en el compte de “Provisions” ha estat el següent:

    2006 2005

Saldo inicial   178.500 165.901

Dotacions   26.251 27.968
Traspàs/aplicacions  1.300 (16.430)
Reversions   (82.329) (548)
Provisions Argentina   (15.829) 1.609

Saldo fi nal   107.893 178.500

 Milers d’euros

IA 136-237_3.2.indd   Sec1:200IA 136-237_3.2.indd   Sec1:200 13/6/07   12:30:5813/6/07   12:30:58



03_2  COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 

201_

bé la Societat considera que les demandes no estan fonamentades i estima 
el risc econòmic en una quantitat substancialment inferior.    
_ Procediment penal seguit a València contra un anestesista que pot reper-
cutir en la companyia d’assegurances Adeslas, S.A. en concepte de res-
ponsable civil subsidiari. Per cobrir les possibles responsabilitats, aquesta 
Societat té dipositada una fi ança de 2,1 milions d’euros.

D’altra banda, a tancament de l’exercici 2005 existia una reclamació per incom-
pliment d’un contracte, presentada per l’empresa Abfall – Verwertungs Gmbh 
(AVG) contra l’empresa Ecocat, S.L., societat pertanyent al Grup Cespa, el qual 
va ser venut el 5 de novembre de 2003. El Grup Agbar va donar garanties al 
comprador del Grup Cespa en relació amb un possible desenllaç desfavorable 
per a Ecocat, S.L. en aquest litigi. Finalment, aquesta reclamació ha estat resolta 
de comú acord durant l’exercici 2006, i ha suposat un desemborsament similar 
a la provisió constituïda.
Així mateix, en aquest apartat s’inclouen provisions per compromisos i garanties 
assumits per societats del Grup i vinculats a operacions societàries realitzades.

PROVISIONS ARGENTINA
Les provisions que donen cobertura a totes les responsabilitats contretes ro-
manents en relació amb els negocis de l’aigua a Argentina (Notes 20a i 33) són, 
al tancament dels exercicis 2006 i 2005, d’11.805 i 102.230 milers d’euros, 
respectivament.
La disminució d’aquesta provisió es deu, principalment, a la compra per part 
d’Agbar i la resta dels accionistes garants d’Aguas Argentinas, S.A. dels crèdits 
garantits que la concessionària mantenia amb entitats multilaterals. Aquesta ad-
quisició, que s’ha realitzat amb un descompte del 27%, ha suposat un desem-
borsament per a Agbar de 63.865 milers d’euros, i ha motivat el registre d’un 
resultat positiu, com a conseqüència de l’excés de les provisions constituïdes, 
de 15.829 milers d’euros abans d’impostos.
Així mateix, l’any 2006, com a conseqüència de la rescissió de la concessió d’Aguas 
Argentinas, S.A. s’ha produït el pagament de la garantia d’aquesta concessió (Per-
formance Bond) per un import de 8.450 milers d’euros, import que es trobava total-
ment provisionat.
La situació actual de les inversions a Argentina es detalla a la Nota 32.

PROVISIONS PER PENSIONS
A l’epígraf de provisions del balanç de situació consolidat es recullen els com-
promisos en matèria de pensions de les societats del Grup Aguas Andinas, sobre 
els quals no hi ha obligació legal d’exteriorització. Aquests compromisos són, al 
tancament dels exercicis 2006 i 2005, de 4.640 i 3.731 milers d’euros, respec-
tivament.
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El valor actual de les obligacions inclou una part dels compromisos adquirits amb 
antics membres del Consell d’Administració de la Societat Dominant (Nota 30 a).
Les variacions del valor actual de les obligacions meritades en concepte de presta-
ció defi nida en el període en curs han estat les següents, en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

A l’1 de gener 212.770 214.676

Cost de serveis prestats 2.079 2.152

Costos per interessos (actualització) 10.742 10.841

Benefi cis i pèrdues actuarials 5.210 4.670

Prestacions pagades i liquidacions (16.645) (19.569)

A 31 DE DESEMBRE 214.156 212.770

_ 19 Obligacions per pensions

El Grup Agbar té compromisos per pensions exterioritzats, i els més signifi catius són 
els corresponents a la Societat Dominant i al Grup Bristol Water (Nota 4p).

SOCIETAT DOMINANT
Els imports imputats en el compte de resultats a l’epígraf de despeses de personal  
respecte als plans de prestació defi nida, en milers d’euros al tancament dels res-
pectius exercicis, són els següents:

 Milers d’euros

2006 2005

Despesa per aportacions regulars 
de prestació defi nida

2.073 2.131

Despesa per prima de risc 467 923

DESPESA IMPUTADA RESPECTE ALS PLANS 
DE PRESTACIÓ DEFINIDA

2.540 3.054

Les aportacions regulars corresponen a l’increment en el valor actual de les obliga-
cions com a conseqüència dels serveis prestats en l’exercici pels empleats.
Així mateix, els imports imputats en el compte de resultats a l’epígraf de despeses 
de personal respecte als plans d’aportació defi nida són de 968 i 970 milers d’euros 
en els exercicis 2006 i 2005, respectivament.
Tot seguit s’indica l’import del valor actual de les obligacions meritades per com-
promisos de prestació defi nida i el valor raonable dels actius que donen cobertura 
a aquestes obligacions, en milers d’euros al tancament dels respectius exercicis, 
segons els últims estudis actuarials disponibles:

 Milers d’euros

2006 2005

Valor actual de les obligacions meritades
en concepte de prestacions defi nides

214.156 212.770

Valor raonable dels actius afectes al Pla 209.373 211.228

OBLIGACIÓ NETA REGISTRADA
EN EL BALANÇ CONSOLIDAT 4.783 1.542
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Les variacions del valor raonable dels actius afectes al Pla durant el període en curs 
han estat les següents, en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

A l’1 de gener 211.228 210.401

Rendibilitat esperada dels actius afectes al pla 10.561 10.520

Benefi cis i pèrdues actuarials (2.004) 843

Aportacions dels promotors 6.836 8.312

Prestacions pagades i liquidacions (17.248) (18.848)

A 31 DE DESEMBRE 209.373 211.228

Les pèrdues actuarials reconegudes en l’estat consolidat d’ingressos i despeses 
reconeguts són inferiors a les que emanen de l’estudi actuarial com a conseqüència, 
principalment, de la favorable dada fi nal anualitzada de l’IPC general a Espanya a 
desembre de 2006 (2,7%), en comparació amb la hipòtesi justifi cada en el moment 
de realització de l’esmentat estudi actuarial (3,6%). 
La cartera del fons de pensions, associada als partícips en actiu, representa aproxi-
madament una tercera part dels actius afectes al Pla i està constituïda majoritària-
ment per valors de renda fi xa i actius líquids (aproximadament un 75%). Les taxes 
de rendibilitat acumulades per la cartera del fons per als exercicis 2006 i 2005 han 
estat del 4,24% i del 8,74%, respectivament. 
La resta d’actius afectes al Pla, associats al col·lectiu de benefi ciaris de les pres-
tacions, són pòlisses d’assegurança aptes, els fl uxos de les quals es corresponen 
exactament amb les prestacions assegurades, tant en els imports com en el calen-
dari de pagaments (pòlisses de “matching”) amb rendibilitat garantida. 
Així mateix, el compromís derivat del premi de jubilació està cobert per una pòlissa 
d’assegurances amb rendibilitat garantida.

L’anàlisi del moviment de les obligacions netes de l’exercici per compromisos de 
prestació defi nida en el balanç de situació consolidat és la següent:

 Milers d’euros

2006

Obligació neta a l’1 de gener de 2006 1.542

Pèrdues actuarials consignades en l’estat
consolidat d’ingressos i despeses reconegudes 

3.545

Despesa reconeguda en el compte de resultats 2.073

Altres moviments i ajustos nets (2.377)

OBLIGACIÓ NETA A 31 DE DESEMBRE DE 2006 4.783
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Les variacions del valor actual de les obligacions meritades en concepte de 
prestació defi nida en cada col·lectiu durant el segon semestre de 2006 han estat 
les següents, en milers d’euros:

 Milers d’euros

BRISTOL 
WATER PLC.

VERDAN 
GROUP LTD.

A 1 de juliol 173.316 13.389

Cost de serveis prestats 1.458 -

Costos per interessos (actualització) 4.456 347

Aportacions (empleats) 402 -

Benefi cis i pèrdues actuarials 9.222 272

Prestacions pagades  (3.581) (109)

A 31 DE DESEMBRE 185.273 13.899

 Milers d’euros

BRISTOL 
WATER PLC.

VERDAN 
GROUP LTD.

Despesa per aportacions regulars
de prestació defi nides

280 49

Despesa per prima de risc 27 -

DESPESA IMPUTADA RESPECTE
ALS PLANS DE PRESTACIÓ DEFINIDA

307 49

Les aportacions regulars corresponen a l’increment en el valor actual de les obliga-
cions com a conseqüència dels serveis prestats en l’exercici pels empleats.
Així mateix, l’import imputat en el compte de resultats a l’epígraf de despeses de 
personal, respecte al pla d’aportació defi nida de Bristol Water plc., és de 27 milers 
d’euros, i es refereix al segon semestre de l’exercici 2006, ja que la presa de control 
per part del Grup Agbar va ser efectiva a partir de l’1 de juliol de 2006 (Nota 3a).
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 cada col·lectiu, en milers d’euros al tancament de 
l’exercici 2006:

GRUP BRISTOL WATER
Els imports imputats en el compte de resultats a l’epígraf de despeses de per-
sonal respecte als plans de prestació defi nida mantinguts per cada societat són, 
en milers d’euros:

 Milers d’euros

BRISTOL 
WATER PLC.

VERDAN 
GROUP LTD.

Valor actual de les obligacions meritades en 
concepte de prestacions defi nides

185.273 13.899

Valor raonable dels actius afectes al pla 193.070 13.899

Superàvit registrat com a immobilitzat
fi nancer en el balanç consolidat (nota 4p) 7.797 -
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Les variacions del valor raonable dels actius afectes a cada col·lectiu durant el se-
gon semestre de 2006 han estat les següents, en milers d’euros:

 Milers d’euros

BRISTOL 
WATER PLC.

VERDAN 
GROUP LTD.

A 1 de juliol 180.904 13.389

Rendibilitat esperada dels actius
afectes al pla

5.634 298

Benefi cis i pèrdues actuarials 7.660 321

Aportacions (promotor i empleats) 2.453 -

Prestacions pagades  (3.581) (109)

A 31 DE DESEMBRE 193.070 13.899

L’anàlisi del moviment del superàvit net de l’exercici per compromisos de prestació 
defi nida en el balanç de situació consolidat és el següent, en milers d’euros:

 Milers d’euros

BRISTOL 
WATER 

PLC.

VERDAN 
GROUP LTD.

Superàvit net a 1 de juliol de 2006 7.587 -

Pèrdues actuarials consignades en l’estat
consolidat d’ingressos i despeses reconegudes  

1.894 -

Despesa reconeguda en el compte de resultats 280 49

Altres moviments i ajustos nets (1.964) (49)

SUPERÀVIT NET A 31 DE DESEMBRE DE 2006 7.797 -

Les principals categories d’actius de suport, expressades en percentatge sobre el 
valor raonable total dels actius afectes a cada secció, són les següents:

BRISTOL 
WATER PLC.

VERDAN 
GROUP LTD.

Renda variable 62% 46%

Renda fi xa 38% 54%

TOTAL 100% 100%

La taxa de rendibilitat acumulada per la cartera d’actius de suport per al segon se-
mestre de l’exercici 2006 ha estat del 3,1% (equivalent a una taxa anual del 6,2%).



03_2  INFORME ANUAL GRUP AGBAR 2006

_ 20 Compromisos adquirits i contingències

A COMPROMISOS ADQUIRITS
_ Garanties per fi nançaments i altres contractes:
El detall de les garanties més signifi catives és el següent:

_ Agbar ha assumit el compromís davant de Banco Santander de Chile per 
un límit màxim d’1,97 milions d’UF (51,5 milions d’euros) respecte a les línies 
de crèdit que reben les societats concessionàries Intermodales La Cisterna 
(1,72 milions d’UF) i Quinta Normal (0,25 milions d’UF).
_ Agbar ha emès garanties davant de JPMorgan (1 milió d’UF) i Banco San-
tander (0,3 milions d’UF) pels swaps de tipus d’interès que la societat con-
cessionària Intermodal La Cisterna ha contractat pels mateixos imports que 
sumen 1,3 milions d’UF (34 milions d’euros).
_ Agbar garanteix el risc de construcció de les obres del canal de rega-
diu que executa ACSA Sorigué, davant les entitats bancàries que fi nancen 
aquestes obres a Aigües Segarra Garrigues, S.A. Al tancament de 2006 
aquesta garantia té un import màxim de 18,1 milions d’euros.
_ Les garanties davant de les institucions fi nanceres multilaterals (Corpo-
ración Financiera Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo i Ban-
co Europeo de Inversiones) derivades dels seus fi nançaments en societats 
participades a l’Argentina, sumen fi ns a un import màxim de 7,3 milions de 
dòlars nord-americans (5,6 milions d’euros), corresponent 3,6 milions de 
dòlars nord-americans a Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. i 3,7 milions 
de dòlars nord-americans a Aguas Cordobesas, S.A.
_ Agbar manté la garantia presentada davant de Santander Central Hispano 
per import de 50 milions de pesos mexicans (3,5 milions d’euros), en relació 
amb el fi nançament d’Interagbar de México, S.A. de C.V.

_ Torre Agbar:
El propietari de l’edifi ci denominat “Torre Agbar”, ubicat a l’avinguda Diagonal de 
Barcelona, números 197 a 211, és la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la 
Caixa”, qui alhora mantenia un contracte d’arrendament fi nancer amb Layetana In-
muebles, S.L. (societat unipersonal). Amb data 25 de novembre de 2004, la Societat 
Dominant va subscriure un contracte de subarrendament amb Layetana Inmuebles, 
S.L. (societat unipersonal) sobre aquest edifi ci. 
El contracte de subarrendament es va signar per un període mínim de deu anys, 
renovable  per dos períodes addicionals de deu anys cadascun d’ells, amb caràcter  
potestatiu per part de la Societat Dominant i amb caràcter obligatori per a Layetana 
Inmuebles, S.L. (societat unipersonal).  Si vençut el termini inicial de deu anys, la 
Societat Dominant no prorrogués el contracte de subarrendament com a mínim du-
rant deu anys més, la Societat Dominant 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. 
Finalitzada si s’escau la pròrroga prevista, les parts podran prorrogar automàtica-
ment 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 succe-
ssius venciments. El contracte de subarrendament autoritza expressament la Socie-
tat Dominant a realitzar al seu torn subarrendaments a favor de tercers. 
En la mateixa data de 25 de novembre de 2004, la Societat Dominant, Layetana In-
muebles, 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 comprès entre el 15 de nov-
embre de 2009 i el 15 de novembre de 2014. Per part seva, “la Caixa” podrà exercir 
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una opció de venda en el mateix termini i condicions que els fi xats per a l’opció de 
compra.  Les taxacions del valor de mercat de l’edifi ci encarregades per la Societat 
han permès verifi car que el valor de les opcions de compra i venda de la “Torre Ag-
bar” no difereixen signifi cativament del seu valor de mercat.
Amb data 28 de desembre de 2006, Layetana Inmuebles, S.L. (societat uniper-
sonal) ha subscrit una pòlissa de cessió d’arrendament fi nancer i garanties amb 
l’entitat Azurelau, S.L.U., per la qual la primera transmet a la segona la totalitat 
dels drets i obligacions dimanants del contracte d’arrendament fi nancer sobre 
la Torre Agbar. Aquesta operació ha comptat amb l’aprovació de “la Caixa” en 
la seva qualitat d’arrendadora fi nancera de l’immoble. Com a conseqüència, 
l’entitat Azurelau, S.L.U passa a posseir la posició de subarrendadora davant de 
la Societat Dominant. Layetana Inmuebles, S.L., d’altra banda, es manté com a 
responsable solidària davant de la Societat Dominant de totes les obligacions i 
responsabilitats d’Azurelau, S.L.U.
Els Administradors de la Societat Dominant van concloure que, en el moment 
d’ocupació efectiva de la Torre Agbar, no es complien les condicions establertes 
a la NIC 17 perquè el contracte de lloguer d’aquest edifi ci pugués ser considerat 
com a arrendament fi nancer, per la qual cosa va ser considerat comptablement com 
a arrendament operatiu. Un tractament eventual d’aquesta operació com a arren-
dament fi nancer no hauria suposat cap impacte signifi catiu ni en el total d’actius i 
passius ni en el patrimoni net consolidat del Grup Agbar.   

B CONTINGÈNCIES
Les principals contingències a 31 de desembre de 2006 es deriven de les sancions 
proposades per l’Ofi cina Nacional d’Inspecció (ONI) a la Societat Dominant per un 
import de 12 milions d’euros, en relació amb l’Impost sobre Societats dels exercicis 
1995 a 1998, i per un import de 25 milions d’euros, en relació amb l’Impost sobre 
Societats dels exercicis 1999 a 2001. Agbar compta amb sengles dictàmens realit-
zats per assessors fi scals externs, un per a cada actuació inspectora, en els quals 
es posa de manifest la improcedència de les sancions proposades i, per aquesta 
raó, no ha registrat cap provisió en els seus comptes per aquests conceptes.
A l’exercici 2006, determinats creditors d’Aguas Argentinas han iniciat una demanda 
contra el Grup Suez, el Grup Agbar i la successora en la concessió d’Aguas Argen-
tinas, S.A., i han reclamat danys per valor no inferior a 130 milions de dòlars (Nota 
32). Els Administradors del Grup Agbar i els seus assessors legals consideren que 
es tracta d’una demanda infundada i, conseqüentment, que de la seva resolució no 
es derivaran impactes negatius rellevants per al Grup.

_ 21 Situació fi scal

GRUP FISCAL CONSOLIDAT
Sociedad General de Aguas de Barcelona i les seves fi lials ubicades a Espanya en 
les quals posseeix una participació directa o indirecta igual o superior al 75% es 
troben subjectes a l’Impost sobre Societats sota el règim de consolidació fi scal que 
es va iniciar a l’exercici 1993.  Aquest Grup de Societats resta vinculat a tributar per 
aquest règim de forma indefi nida mentre no es renunciï a la seva aplicació.
Així mateix, també constitueixen grups de consolidació fi scal la companyia d’as-
segurances Adeslas, S.A. i Applus Servicios Tecnológicos, S.L., juntament amb les 
seves respectives fi lials espanyoles. 
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CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT COMPTABLE
I LA DESPESA PER IMPOST SOBRE SOCIETATS MERITAT
La despesa per Impost sobre Societats es calcula a partir del resultat econòmic 
o comptable, que no necessàriament ha de coincidir amb el resultat fi scal, entès 
aquest com la base imposable de l’impost.
Tot seguit es detalla la conciliació entre el resultat abans d’impostos i la base 
comptable de l’impost, i el càlcul de la despesa meritada per Impost sobre So-
cietats, en milers d’euros:

     2006 2005

Resultats abans d’impostos  417.330 392.564
Diferències permanents  775 (30.647)

 Base comptable de l’impost  418.105 361.917
  
Impost calculat amb la taxa impositiva vigent a cada país    115.378 103.723
Deducció meritada per reinversió de resultats extraordinaris  (13.240) (20.457)
Altres deduccions meritades  (5.689) (17.544)
Efecte del canvi de tipus impositiu fi scal a Espanya  15.304 -
Altres    3.233 -

 Despesa meritada per Impost sobre Societats  114.986 65.722

 Milers d’euros

Les diferents societats estrangeres dependents consolidades per integració global i 
proporcional calculen la despesa per Impost sobre Societats basant-se en les seves 
respectives legislacions.
Els principals tipus impositius aplicables són els següents:

_ Espanya   35%
_ Xile   17%
_ Regne Unit  30% 
_ EEUU   40%

La provisió per al pagament de l’Impost sobre Societats es troba registrada a l’epí-
graf “Passius per impostos corrents” del balanç consolidat i els imports a cobrar es 
troben a l’epígraf “Actius per impostos corrents”.

DEDUCCIÓ PER REINVERSIÓ
Les plusvàlues obtingudes a Espanya en l’alienació de determinats actius no cor-
rents gaudeixen del dret a practicar una deducció en l’impost sobre societats a 
condició de reinvertir la totalitat de l’import percebut i de mantenir els elements en 
què es materialitzi aquesta reinversió durant un termini de cinc anys, en el cas de 
béns immobles, i de tres anys, en el cas de béns mobles.
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Al tancament de l’exercici 2006 el detall, en milers d’euros, de les deduccions 
per reinversió de benefi cis extraordinaris, acreditades, i els elements patrimoni-
als de les quals objecte de la reinversió encara estan obligats a romandre en el 
patrimoni, és el següent:

 Milers d’euros

EXERCICI 
DE GENERA-
CIÓ DE LES 
RENDES

RENDES
ACOLLIDES

A REINVERSIÓ

IMPORT
DE LA

DEDUCCIÓ

DATA
DE LA

REINVERSIÓ

DATA DE
VENCIMENT DE 

L’OBLIGACIÓ DE 
PERMANÈNCIA

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

2005 16.740 3.348 2005 2008

2005 55.805 11.161 2006 2009

2005 29.740 5.948 2006 2009

2006 58.738 11.748 2006 2009

2006 7.460 1.492 2006 2009

68.093

CANVI DE TIPUS IMPOSITIU A ESPANYA
Les Societats del Grup Agbar ubicades a Espanya han registrat com a despesa per 
Impost sobre Societats de l’exercici 2006 l’impacte sobre el saldo dels impostos 
diferits actius i passius derivat del canvi de tipus de gravamen espanyol: del 35% 
a l’exercici 2006 al 32,5% a l’exercici 2007 i al 30% a partir de l’exercici 2008. A 
aquests efectes, els esmentats impostos diferits s’han reestimat aplicant el tipus 
impositiu de l’exercici en què s’espera la seva reversió. Aquesta reestimació ha su-
posat una despesa neta per l’Impost sobre Societats de 15.304 milers d’euros i una 
disminució de les reserves de 1.650 milers d’euros.
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IMPOSTOS DIFERITS I CRÈDITS FISCALS
El detall per als exercicis 2006 i 2005 dels impostos diferits actius i passius, resul-
tants de les diferències temporals entre els criteris d’imputació comptables i fi scals 
de determinats ingressos i despeses, i dels crèdits fi scals registrats en els comptes 
anuals consolidats és, en milers d’euros, el següent:

EFECTE EN QUOTA  31-12-06 31-12-05

Actius per impostos diferits:  
Fons de pensions Societat Dominant  41.624 55.475
Provisió risc màxim per inversions a Argentina    32.102 44.195
Provisió depreciació cartera Argentina  2.030 19.342
Assignació de valor en adquisició del Grup Bristol Water  9.471 -
Sanejament d’actius  6.909 6.735
Amortització fons de comerç de fusió    5.584 7.278
Provisió aspectes contingents Societat Dominant  4.831 4.030
Altres   31.136 31.143

    133.687 168.198

Crèdits fi scals:  
Deduccions per reinversió Societat Dominant  27.927 20.457
Altres deduccions Societat Dominant  31.145 29.053
Per compensació de bases imposables negatives i altres  20.943 15.796

    80.015 65.306

Actius per impostos diferits i crèdits fi scals  213.702 233.504

Amortització fi scal accelerada en Grup Bristol Water  74.756 -
Assignació de valor en adquisició del Grup Bristol Water  17.180 -
Assignació de valor en adquisició del Grup Aguas Andinas  62.095 77.879
Assignació de valor en adquisició del Grup Aigües de Cabrera  9.974 -
Amortització fi scal accelerada Societat Dominant  5.426 6.596
Altres   46.995 36.257

Passius per impostos diferits  216.426 120.732

 Milers d’euros

L’apartat d’altres deduccions de la Societat Dominant inclou, principalment, deduc-
cions per activitat exportadora. Des de l’exercici 1993, el conjunt de societats inclo-
ses dins el grup fi scal ha aplicat, d’acord amb la normativa fi scal vigent a Espanya,  
en la seva declaració d’Impost sobre Societats, deduccions per aquest concepte 
per import de 88 milions d’euros. Així mateix, a 31 de desembre de 2006, aquestes 
Societats tenen acreditades fi scalment deduccions per aquest concepte pendent 
d’aplicar per import de 15 milions d’euros.
Com a conseqüència d’eventuals inspeccions, i de la resolució dels aspectes contin-
gents relacionats amb aquestes deduccions, no s’espera que es posin de manifest 
impactes rellevants no considerats, que poguessin afectar la seva recuperabilitat.
El moviment produït durant els exercicis 2006 i 2005 a l’epígraf d’“Actius per impos-
tos diferits” és el següent:

Actius per impostos diferits:      
Exercici 2006 233.504 16.417 (1.051) (18.369) (16.799) 213.702
Exercici 2005 221.557 (648) 2.831 - 9.764 233.504

Passius per impostos diferits:      
Exercici 2006 120.732 92.488 (10.483) (1.415) 15.104 216.426
Exercici 2005 86.094 14.286 18.304 - 2.049 120.732

Saldo a 1 de 
gener

Variacions 
de  períme-

tre o mètode 
de consoli-

dació

Diferències 
de conversió

Canvi de 
normativa 

fi scal

Addicions/ 
Dismi-

nucions i 
traspassos  

Saldo a 31 
de desem-

bre

 Milers d’euros

IA 136-237_3.2.indd   Sec1:210IA 136-237_3.2.indd   Sec1:210 13/6/07   12:31:0413/6/07   12:31:04



03_2  COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 

211_

EXERCICIS OBERTS A INSPECCIÓ FISCAL
Les societats espanyoles del Grup Agbar tenen, en general, oberts a inspecció 
fi scal els últims quatre exercicis. No obstant això, aquest termini pot variar en el 
cas de societats sotmeses a altres normatives fi scals. Els Administradors de la 
Societat Dominant no esperen que, com a conseqüència d’una eventual revisió 
dels exercicis oberts a inspecció, es posin de manifest passius addicionals sig-
nifi catius per al Grup Agbar.

_ 22 Ingressos i despeses d’explotació

A HONORARIS D’AUDITORIA
Tot seguit es detallen els honoraris relatius a tots els serveis prestats pels auditors 
dels comptes anuals de les diferents societats que componen el Grup durant els 
exercicis 2006 i 2005, en milers d’euros:

 Milers d’euros.
* Auditor principal i altres entitats vinculades a aquest.

2006 2005

AUDITOR
PRINCIPAL*

ALTRES AUDI-
TORS DE FILIALS

AUDITOR
PRINCIPAL*

ALTRES AUDI-
TORS DE FILIALS

Serveis d’auditoria 2.025 730 2.169 312

Altres serveis
professionals

744 309 1.089 -

TOTAL 2.768 1.039 3.258 312

B DESPESES DE PERSONAL
La composició de les despeses de personal dels exercicis 2006 i 2005 és la se-
güent, en milers d’euros:

 Milers d’euros

2006 2005

Sous, salaris i assimilats 571.572 534.321

Càrregues socials 127.397 127.088

Altres despeses de personal 31.251 27.597

TOTAL 730.220 689.006

Les despeses de personal de l’exercici 2006 inclouen un total de 5,4 milions d’eu-
ros d’aportacions als plans de pensions, com també a les pòlisses d’asseguran-
ces que cobreixen la resta de compromisos en matèria de pensions assumits pel 
Grup Agbar. D’altra banda, les despeses de personal de l’exercici 2005 inclouen 
un total de 8,9 milions d’euros en la Societat Dominant per idèntics conceptes. 
La plantilla mitjana consolidada del Grup Agbar, en els exercicis 2006 i 2005, con-
siderant el mètode i el percentatge d’integració aplicat en l’elaboració dels comp-
tes anuals consolidats ha estat el següent:

2006 2005

Societats en integració global  20.351 22.069

Societats en integració proporcional - 1.106

TOTAL PLANTILLA MITJANA CONSOLIDADA 20.351 23.175
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La plantilla agregada del Grup Agbar, sense considerar el mètode ni el percentatge 
d’integració aplicat en l’elaboració dels comptes anuals consolidats, distribuït per 
categories ha estat el següent:

2006 2005

Societat Dominant i societats del 
Grup i multigrup:

Personal titulat 6.900 5.241

Caps intermedis i encarregats 2.582 1.780

Ofi cials 7.277 7.366

Ajudants i auxiliars 4.546 7.898

21.305 22.285

Societats associades:  

Personal titulat  1.424 1.847

Caps intermedis i encarregats 468 910

Ofi cials 2.779 4.496

Ajudants i auxiliars 1.022 3.188

5.693 10.441

TOTAL 26.998 32.726

C CONTRACTES DE LLOGUER
La despesa per lloguers operatius reconegut en els comptes de resultats dels exer-
cicis 2006 i 2005 és de 45.834 i 34.020 milers d’euros. En el cas de la Torre Agbar 
la despesa per lloguer ha estat de 9,6 i 9,3 milions d’euros en els exercicis 2006 i 
2005, respectivament.
Els compromisos per lloguers operatius pendents de pagament i no cancelables 
desglossats per venciments són els següents, expressats en milers d’euros:

2006 2005

Venciment a un any 36.004 24.155

Venciment d’un a cinc anys 102.883 86.036

Venciment posterior a cinc anys 136.929 133.866

 Milers d’euros

_ 23  Resultat per deteriorament d’actius

El detall del resultat per deteriorament d’actius a 31 de desembre de 2006 i 2005 és 
el següent, en milers d’euros:

    2006 2005
    (Pèrdues) / Benefi ci (Pèrdues) / Benefi ci

D’immobilitzat immaterial (1.530) (96)
D’immobilitzat material 76 (291)
De cartera i crèdits d’empreses fora del Grup (306) (471)
Del fons de comerç de consolidació (Nota 12) (4.599) (3.488)

   Resultat per deteriorament d’actius (6.359) (4.346)

 Milers d’euros
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_ 24 Resultat fi nancer

El desglossament per naturalesa del resultat fi nancer a 31 de desembre de 2006 i 
2005 és el següent, en milers d’euros:

 Milers d’euros

    2006 2005

Ingressos fi nancers:  
Ingressos per participacions en capital fora del Grup   2.606 1.922
Ingressos fi nancers amb empreses associades  2.567 466
Ingressos fi nancers amb empreses fora del Grup  31.698 23.670
Diferències positives de canvi  3.628 2.026
Ingressos fi nancers per operacions amb derivats  163 276

  Total ingressos fi nancers  40.662 28.360

Despeses fi nanceres:   
Despeses fi nanceres amb empreses associades  (1.859) (55)
Despeses fi nanceres amb empreses fora del Grup  (111.532) (86.992)
Diferències negatives de canvi   (1.172) (508)
Despeses fi nanceres per operacions amb derivats  (189) (276)

  Total despeses fi nanceres  (114.752) (87.831)

Resultat fi nancer  (74.090) (59.471)

L’augment de les despeses fi nanceres amb empreses fora del Grup recull l’impacte 
del major volum de fi nançament associat amb l’adquisició de participacions i amb 
l’aportació de deute fi nancer d’aquestes participacions, entre les quals destaca la 
dels grups Bristol Water i RTD.

_ 25 Resultat per venda d’actius no corrents

El detall del resultat obtingut per la venda d’actius en els exercicis 2006 i 2005 
és el següent:

 Milers d’euros

En l’alienació o baixa
 de l’immobilitzat immaterial 2.984 (1.075) 2.527 (208)
En l’alienació o baixa de
 l’immobilitzat material 14.261 (830) 27.309 (2.221)
En la venda de participacions
 de capital en empreses
 del Grup 75.317 (143) 149.680 (30.824)
En la venda de participacions
 de capital en empreses
 fora del Grup - (327) 1.550 (134)

    92.562 (2.375) 181.066 (33.387)

Resultat per venda d’actius
no corrents 90.187     147.679

2006 2005

Benefi cis Pèrdues Benefi cis Pèrdues

Els benefi cis en l’alienació o baixa de l’immobilitzat material inclouen, bàsicament, a 
l’exercici 2006, el benefi ci per un import de 8.013 milers d’euros per l’alienació d’ac-
tius immobles en el sector d’inspecció i certifi cació i, en l’exercici 2005, el benefi ci 
per l’alienació dels edifi cis del Passeig Sant Joan de Barcelona (antiga seu social) 
per un import de 25.200 milers d’euros.
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_ 27 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 be-

A l’exercici 2006, els benefi cis en la venda de participacions de capital en empreses 
del Grup recullen, principalment, les plusvàlues generades en les vendes del 5,22% 
d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. (15.877 milers d’euros) i de les participacions 
a Emte, S.A. (15.052 milers d’euros), a Aguas Décima (14.875 milers d’euros) i a 
Acsa - Agbar Construcción, S.A. (13.171 milers d’euros).
Els benefi cis en la venda de participacions de capital en empreses del Grup de 
l’exercici 2005 incloïen, essencialment, les plusvàlues per les vendes del 13,68% 
d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L.(41.569 milers d’euros), del 10% de la com-
panyia d’assegurances Adeslas, S.A. (41.060 milers d’euros), del 50% d’Aquagest 
Sur, S.A.(30.900 milers d’euros), del 60% d’Acsa – Agbar Construcción, S.A. (19.578 
milers d’euros) i de la participació en Iteuve Portugal, S.L. (10.147 milers d’euros).
L’apartat “Pèrdues en la venda de participacions de capital en empreses del Grup” 
de l’exercici 2005 inclou, bàsicament, les pèrdues per l’alienació d’Aguas Guariroba, 
S.A. per un import de 7.264 milers d’euros i les pèrdues per la venda d’AGM Con-
tacta, S.L. per un import de 20.056 milers d’euros. Aquestes pèrdues per la venda 
d’AGM Contacta, S.L. no inclouen l’ingrés de 15 milions d’euros corresponent a 
l’aplicació de la provisió sobre aquesta inversió constituïda en exercicis anteriors, 
que es troba registrada a l’epígraf “Altres resultats” del compte de resultats conso-
lidat. Per tant, l’impacte total d’aquesta venda, abans del seu efecte fi scal, és de 
5.056 milers d’euros de pèrdues.

_ 26 Benefi ci per acció

El càlcul del benefici per acció bàsic dels exercicis 2006 i 2005 és el següent:  

El càlcul del benefici per acció diluït dels exercicis 2006 i 2005 és el següent:  

2006 2005

Resultat net atribuït a la Societat Dominant
(milers d’euros)

167.253 252.113

Mitjana ponderada de nombre d’accions ordinàries 149.389.253 147.102.739

BENEFICI PER ACCIÓ BÀSIC (EUROS) 1,12 1,71

    2006 2005

Resultat net atribuït a la Societat Dominant (milers d’euros)  167.253 252.113
Efecte dilutiu de les accions ordinàries potencials:   
 Disminució de costos fi nancers nets  99 340

 Resultat net diluït atribuït a la Societat Dominant  167.352 252.453

Mitjana ponderada de nombre d’accions ordinàries  149.389.253 147.102.739
Efecte dilutiu de les accions ordinàries potencials:  
 Opcions sobre accions  207.200 1.242.241

 Mitjana ponderada d’accions ordinàries  149.596.453 148.344.980

Benefi ci per acció diluït (euros)  1,12 1,70
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 2006 2005 2004

1 de gener 806.365 1.450.539 1.800.375

Opcions executades (568.338) (596.220) (11.836)

Opcions amortitzades - - (300.000)

Opcions sobrants (238.027) (47.954) (38.000)

31 DE DESEMBRE - 806.365 1.450.539

La Societat Dominant va constatar, després de la fi nalització i verifi cació de les 
peticions realitzades a l’últim període d’exercici del Pla Maig, que s’havien deixat 
d’exercir un total de 323.981 opcions.  Les accions associades a aquestes opcions 
no exercides han estat recomprades per la Societat Dominant, i fi guren en autocar-
tera al tancament de l’exercici 2006 (Nota 16a).

_ 28 Transaccions amb parts vinculades

Les operacions realitzades amb accionistes signifi catius durant l’exercici 2006 són prò-
pies del gir o tràfi c ordinari i han estat realitzades en condicions normals de mercat.

A OPERACIONS REALITZADES AMB EL GRUP SUEZ
Durant l’exercici 2006 el Grup Suez ha facturat 2.496 milers d’euros (1.151 milers 
d’euros el 2005) a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., en relació amb 
l’assistència tècnica a la societat xilena Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. 
A l’exercici 2006, la Fundació Agbar ha adquirit a Suez Environnement, Société Ano-
nyme un 25% de R+i ALLIANCE, Société par Actions Simplifi ée, fi lial del Grup Suez, 
per un import de 10 milers d’euros. Addicionalment, la Fundació AGBAR ha realitzat 
aportacions per a projectes d’I+D+i a la societat R+i ALLIANCE, Société par Actions 
Simplifi ée, per un import total de 1.791 milers d’euros.
A l’exercici 2006 la societat Agbarex ha cobrat dividends de Suez, S.A. per un im-
port de 2.382 milers d’euros. 
El novembre de 2005, el Grup Agbar i el Grup Suez com a accionistes de la societat 
xilena Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. (d’ara endavant, IAM) que posseïa, al 
seu torn, el 51,2% d’Aguas Andinas, S.A., van concloure un procés de col·locació 
referent al 49,9% d’IAM. De resultes d’aquesta operació 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 (Nota 3b) que, des de la data, 
manté una participació del 56,6% a IAM.

nefi ciari 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 termini i les condicions d’exercici s’iniciaven una vegada 
transcorreguts dos anys des de l’aprovació del Pla i fi nalitzada al cap de tres anys, 
és a dir, del 26 de maig de 2003 al 25 de maig de 2006. Per tant, al tancament de 
l’exercici 2006 el Pla Maig 2001 ha vençut íntegrament.
Durant l’exercici 2006, hi ha benefi ciaris del Pla Maig que han comunicat l’exercici 
de les seves opcions per un nombre total de 568.338 opcions (307.877 en el període 
que va concloure al fi nal de febrer, i 260.461 en el període fi nal que va concloure a 
fi nals de maig).
A la taula següent es detalla el moviment de les opcions sobre accions:
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B OPERACIONS REALITZADES AMB EL GRUP “LA CAIXA”
“la Caixa” és soci minoritari d’Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios Urba-
nos, S.A., accionista de la Societat Dominant.

_ De fi nançament  
A nivell consolidat, l’import de préstecs atorgats al Grup Agbar a 31 de desembre 
de 2006 és de 101,3 milions d’euros (82,2 milions d’euros l’any 2005) i la major part 
d’aquests té venciment a llarg termini.
Hi ha línies de crèdit amb un límit total de 337 milions d’euros a 31 de desembre 
de 2006 (273,7 milions d’euros l’any 2005), de les quals a aquesta data s’estaven 
utilitzant 103,2 milions d’euros (45,3 milions d’euros).  La majoria d’aquestes línies 
venç l’any 2007.
A 31 de desembre de 2006, el límit dels avals atorgats és de 151,8 milions d’euros 
(172,8 milions d’euros el 2005), dels quals a aquesta data eren disposats 97,6 mili-
ons d’euros (111,9 milions d’euros el 2005).
Les cobertures de tipus d’interès existents al tancament de l’exercici 2006 són de 
237,4 milions d’euros d’import nocional, dels quals 14,4 milions d’euros tenen ven-
ciment el 2008, 203 milions d’euros el 2009 i 20 milions d’euros el 2018. Les cober-
tures en divises existents són de 57,4 milions d’euros de contravalor nocional i tenen 
venciment el 2007.
Al tancament de l’exercici 2005, les cobertures de tipus d’interès existents eren de 
219,2 milions d’euros d’import nocional, dels quals 16,2 milions d’euros tenien ven-
ciment el 2008, 203 milions d’euros el 2009. Les cobertures en divises existents eren 
de 20,1 milions d’euros de contravalor nocional i tenen venciment el 2007.
“la Caixa” és “dealer” dels programes EMTN (Euro Medium Term Notes) d’Agbar Ca-
pital, S.A. i d’Agbar International, B.V. Així mateix, ‘la Caixa’ és una de les principals 
entitats pel que fa a les operatives relacionades amb els cobraments i pagaments 
del Grup Agbar.

_ Pla d’Opcions Maig 2001:
Amb la fi nalització del “Pla Maig 2001” i conclosos els tràmits necessaris, també ha 
fi nalitzat la vigència del contracte de subscripció d’accions i opció de compra de 20 
de juliol de 2001 subscrit per la Societat Dominant, 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 (Nota 16a).

_ Torre Agbar:
El propietari de l’edifi ci denominat “Torre Agbar” és la Caixa d Estalvis i Pensi-
ons de Barcelona “la Caixa”, qui al seu torn mantenia un contracte d’arrenda-
ment fi nancer amb Layetana Inmuebles, S.L. (societat unipersonal). Amb data 
25 de novembre de 2004, Agbar va subscriure un contracte de subarrendament 
amb Layetana Inmuebles, S.L. (societat unipersonal) sobre aquest edifi ci. Amb 
data 28 de desembre de 2006, Layetana Inmuebles, S.L. (societat unipersonal) 
ha subscrit una pòlissa de cessió d’arrendament fi nancer i garanties amb l’enti-
tat Azurelau, S.L.U., per la qual la primera transmet a la segona la totalitat dels 
drets i obligacions dimanants del contracte d’arrendament fi nancer sobre la Tor-
re Agbar (Nota 20a).

_ Pensions:
La Societat Dominant, basant-se en la normativa vigent, té exterioritzats els seus com-
promisos de pensions a través d’un pla de pensions i d’unes pòlisses d’assegurança 
complementària. La seva entitat gestora, responsable de l’administració i gestió 
sota la supervisió de la Comissió de Control és la societat Vidacaixa, S.A., de Segu-
ros y Reaseguros, i l’entitat dipositària del Fons és així mateix la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona “la Caixa” (Nota 19).
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C ALTRES OPERACIONS
La facturació de la companyia d’assegurances Adeslas, S.A., societat participada 
al 54,8% per Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., a “la Caixa” per les 
primes d’assegurança del seu col·lectiu d’empleats ha estat de 8.989 milers d’euros 
a l’exercici 2006 (8.321 milers d’euros l’any 2005). 
La societat Tribugest, Gestión de Tributos, S.A. ha facturat durant l’exercici 2006 
serveis a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, per un import de 
990 milers d’euros corresponent a serveis prestats en concepte de back offi ce, ges-
tió de tributs i lliurament i transport de correspondència i paqueteria.
A l’exercici 2005, Emte, S.A., societat participada al 50% per Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, S.A., va adquirir a Servihabitat XXI, empresa pertanyent al grup 
“la Caixa”, l’activitat de ‘facility management’ per un import de 750 milers d’euros.

_ 29 Remuneració a l’Alta Direcció

La remuneració als directius clau del Grup Agbar durant els exercicis 2006 i 2005, 
que inclou retribucions dineràries i aportacions a sistemes de pensions, ha estat de 
5.136 i 6.806 milers d’euros, respectivament.
Les obligacions meritades en matèria de compromís de pensions amb els direc-
tius clau del Grup Agbar, que estan cobertes a través de pòlisses d’assegurança 
contractades per a aquesta fi nalitat, són de 10.422 i 8.638  milers d’euros, a 31 de 
desembre de 2006 i 2005, respectivament.

_ 30 Informació del Consell d’Administració

A RETRIBUCIONS I COMPROMISOS AMB
ELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
L’import dels sous meritats als exercicis 2006 i 2005 pels membres del Consell 
d’Administració de la Societat Dominant ha estat de 444 i 245 milers d’euros, res-
pectivament. Les dietes i atencions estatutàries meritades pels membres d’aquest 
Consell d’Administració han estat de 548 i 1.454 milers d’euros a l’exercici 2006, i 
de 607 i 1.861 milers d’euros a l’exercici 2005. 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 antics i actuals del Consell d’Administració de la Societat Dominant a 31 de 
desembre de 2006 i 2005, que estan cobertes a través de pòlisses contractades per 
a aquesta fi nalitat, són de 12.900 i 12.115 milers d’euros, respectivament. Durant els 
exercicis 2006 i 2005, la Societat Dominant ha aportat a aquestes pòlisses 68 i 1.516 
milers d’euros, respectivament, en concepte dels esmentats 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 els exercicis 2006 i 2005 no s’han realitzat operacions alienes al tràfi c or-
dinari ni fora de les condicions normals de mercat, entre els Administradors i les 
Societats del Grup Agbar.
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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 2006 no han participat en el capital, ni han exercit càrrecs o fun-
cions en altres 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, els consellers Sr. Jordi Mercader Miró, Sr. Enrique Coromi-
nas Vila, Sr. Miguel Noguer Planas i Sr. Juan Rosell Lastortras, 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. Gérard Mestrallet
Suez, S.A. President – Director General 0,002%

Suez Environnement President  0,000%

Sr. Manuel Raventós 
Negra

Caifor, S.A. Conseller 0,000%

Sr. Jean-Louis Chaussade

Suez Environnement Director General 0,000%

Degrémont President  0,000%

Lyonnaise des Eaux France Conseller 0,000% 

Société des Eaux
de Marseille 

Conseller 0,000%

Terralys
President del Consell
(des d’1/març/2006)

0,000%

SITA France Conseller 0,000%

United Water Inc. Director 0,000%

United Water Resources Director 0,000%

Sr. Feliciano Fuster 
Jaume

Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A.

- 0,003%

Endesa, S.A. - 0,000%

Sr. Bernard Guirkinger

Lyonnaise des Eaux France President-Director General  0,000%

Ondeo Industrial Solutions President 0,000%

Degrémont Conseller 0,000%

Sté des Eaux de Marseille Conseller 0,000%

Sté des Eaux du Nord Conseller 0,000%

Lydec Conseller 0,000%

SITA France Conseller 0,000%

Terralys
Conseller
(des d’1/març/2006)

0,000%

Suez Environnement UK Ltd. Conseller (Director) 0,000%

SITA Holdings UK. Ltd.
Conseller (Director)
(fi ns a 7/juliol/2006)

0,000%

Sr. Jean-Pierre Hansen

Suez Environnement Conseller 0,000%

Suez, S.A. Chief Operating Offi cer 0,000%

Acea, S.P.A Conseller 0,000%

Sr. Gérard Lamarche

Suez Environnement Conseller 0,000%

Leo Holding CY Director 0,000%

Ondeo Northamerica Director 0,000%

Sr. Juan Antonio
Samaranch Torelló

Caifor, S.A. Conseller 0,000%

Nueva Compañía de In-
versiones, S.A. (persona 
física representant
Sr. Juan Abelló Gallo)  

Sacyr Vallehermoso, S.A. Vicepresident 2n
10,001%

(indirecta)
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Durant l’exercici 2006 els consellers abans referits, Sr. Gérard Mestrallet, Sr. 
Manuel Raventós Negra, Sr. Jean-Louis Chaussade, Sr. Feliciano Fuster Jaume, 
Sr. Bernard Guirkinger, Sr. Jean-Pierre Hansen, Sr. Gérard Lamarche, Sr. Juan An-
tonio 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 d’Agbar.
El Sr. Ricardo Fornesa Ribó, president i conseller de la Societat de l’1 al 31 de gener 
de 2006, no va participar en el capital de societats amb el mateix, anàleg o com-
plementari gènere d’activitats a aquell que constitueix l’objecte social d’Agbar, ni va 
realitzar, per compte propi o aliè, aquest gènere d’activitat, si bé va posseir el càrrec 
de president de la mercantil Caifor, S.A. durant el referit període.

_ 31 Informació sobre medi ambient

A 31 de desembre de 2006 i 2005, la Societat Dominant i algunes societats del Grup 
Agbar tenen elements en el seu immobilitzat, la fi nalitat dels quals és ajudar a la 
minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. El 
detall d’aquests elements i el seu valor net comptable al tancament de l’exercici és 
el següent, en milers d’euros:  

 Milers d’euros

2006 2005

Pla millora rendiment xarxa Agbar 11.626 8.572

Planta tractament fangs ETAP St Joan Despí 4.129 4.317

Planta tractament fangs (Xile) 3.506 -

Dessaladora Alfaz Pi i Benitachell 2.530 2.898

Dipòsits de combustible (Bristol) 1.331 -

Planta tractament fangs (Bristol) 756 -

Altres 3.505 1.298

TOTAL 27.383 17.085

Així mateix, durant els exercicis 2006 i 2005, el Grup Agbar ha produït diverses 
despeses amb l’objectiu de protecció i millora en aquest àmbit. Les despeses 
corresponents a les activitats recurrents de manteniment sumen un total de 1.771 
i 1.303 milers d’euros, respectivament. Addicionalment, la Societat Dominant ha 
realitzat aportacions a la Fundació Agbar per un import total de 8.649 i 5.892 
milers d’euros, en els exercicis 2006 i 2005, respectivament. Aquesta fundació 
dedica una part signifi cativa del seu pressupost anual a projectes relacionats amb 
la protecció i millora del medi ambient.
Les societats del Grup Agbar disposen de pòlisses d’assegurances, com també de 
plans de seguretat que permeten assegurar raonablement la cobertura de qualsevol 
possible contingència que es pogués derivar de la seva actuació mediambiental.
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_ 32 Situació de les inversions en negocis
d’aigua a l’Argentina

IMPACTE DE LA CRISI A L’ARGENTINA
A l’exercici 2002, la crisi a l’Argentina va donar peu a la derogació de la Llei de 
Convertibilitat, mitjançant Llei 25.561 de 6 de gener de 2002 que va declarar l’estat 
d’emergència. Així mateix, això va suposar l’eliminació de la indexació de tarifes de 
serveis públics i va donar lloc al fet que Agbar, seguint un criteri de prudència, dotés 
provisions amb la fi nalitat tant de sanejar totalment el valor de les participacions en 
aquest país, com de cobrir l’import total màxim de les obligacions que contractual-
ment li poguessin ser exigides. El saldo restant d’aquestes provisions al tancament 
de l’exercici 2006 és d’11.805 milers d’euros i dóna cobertura a totes les responsa-
bilitats contretes romanents en relació amb els negocis de l’aigua a l’Argentina. 

RECLAMACIONS INTERPOSADES PER AGBAR
Durant l’exercici 2003, Agbar i els socis europeus en les concessions van interpo-
sar 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 el Centre Internacional d’Arbitratge de Disputes sobre In-
versions (CIADI). Cal destacar que en els casos d’Aguas Argentinas, S.A. i d’Aguas 
Provinciales de Santa Fe, S.A., el Tribunal s’ha declarat competent durant l’exercici 
2006. En el cas d’Aguas Cordobesas, S.A. la demanda ha estat retirada amb ocasió 
de la venda d’un 12% de participació el desembre de 2006.

ESTAT ACTUAL D’AGUAS ARGENTINAS
Amb data 21 de març de 2006, Aguas Argentinas, S.A. va ser notifi cada de la 
decisió del Govern d’Argentina, establerta mitjançant un decret presidencial, de 
rescindir el contracte de concessió del servei d’aigua potable i sanejament de la 
ciutat de Buenos Aires i de transferir la gestió d’aquest a una entitat pública de 
nova creació (Agua y Saneamientos Argentinos, S.A.). Això ha suposat l’execu-
ció de la garantia de la concessió (performance bond) corresponent a Agbar per 
un import de 8,5 milions d’euros. 
Com a conseqüència d’aquesta rescissió, Aguas Argentinas, S.A. s’ha declarat 
en concurs preventiu amb data 28 d’abril de 2006. Les actuacions processals han 
estat les pròpies d’aquest procediment, i al tancament de l’exercici 2006 estan en 
fase de verifi cació de creditors.
Paral·lelament, Aguas Argentinas, S.A. ha iniciat davant dels Tribunals argentins 
totes les accions necessàries contra l’Estat Argentí en reclamació dels perjudicis 
econòmics causats per l’esmentada rescissió.
D’altra banda, Agbar i la resta dels accionistes garants d’Aguas Argentinas, S.A. 
han procedit en el primer trimestre de l’exercici 2006 a comprar els crèdits ga-
rantits que la concessionària mantenia amb entitats multilaterals. L’adquisició, 
que s’ha realitzat amb un descompte del 27%, ha suposat un desemborsament 
per a Agbar de 64 milions d’euros, i ha motivat el registre d’un resultat positiu, 
com a conseqüència de l’excés de les provisions constituïdes, de 15,8 milions 
d’euros abans d’impostos.
A l’exercici 2006, determinats creditors d’Aguas Argentinas, fonamentalment 
fons d’inversió, agrupats sota una societat denominada Aguas Lenders Recovery 
Group LLC, han iniciat una demanda davant els Tribunals de Nova York contra el 
Grup Suez, el Grup Agbar i la successora en la concessió d’Aguas Argentinas. 
Reclamen danys per valor no inferior a 130 milions de dòlars. Segons l’opinió dels 
Administradors d’Agbar i dels seus assessors legals, es tracta d’una demanda 
infundada que difícilment prosperarà.
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ESTAT ACTUAL D’AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE
A principi de l’exercici 2006, Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A. es va declarar en 
dissolució com a conseqüència de la seva negativa situació patrimonial. Actualment 
s’està tramitant la seva liquidació. 
Així mateix, a l’exercici 2006, el Govern de la Província ha rescindit la concessió, que 
ha passat a una entitat pública de nova creació denominada Aguas Santafesinas, 
S.A. Igual que en el cas d’Aguas Argentinas, s’ha procedit a reclamar davant els 
tribunals locals els perjudicis econòmics derivats d’aquesta rescissió.

ESTAT ACTUAL D’AGUAS CORDOBESAS
Amb data 22 de desembre de 2006 el Grup Agbar va procedir a la venda al grup lo-
cal Roggio del 12% de les accions d’Aguas Cordobesas, S.A. Després d’això manté 
una participació del 5%.

_ 33 Fets posteriors

En data 15 de març de 2007 Agbar ha rebut comunicació d’inici d’inspecció de 
l’Impost sobre Societats dels exercicis 2002 a 2004 i d’altres impostos referits als 
exercicis 2003 i 2004.  
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SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA
I SOCIETATS PARTICIPADES QUE FORMEN EL GRUP AGBAR

INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT CORRESPONENT
A L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2006

_ 1 Anàlisi de resultats

L’any 2006, igual que en l’exercici precedent, el Grup presenta una satisfactòria 
evolució orgànica dels seus principals segments d’activitat que s’evidencia en el 
creixement tant dels ingressos com del resultat d’explotació.  El benefi ci net atribuït 
a la Societat Dominant ha assolit 167,3 milions d’euros l’any 2006.  La disminució 
respecte a l’exercici anterior és conseqüència dels menors resultats atípics no re-
currents, d’una càrrega fi scal més elevada i d’una major atribució de benefi cis als 
socis minoritaris. 
La reordenació de la cartera de negocis que el Grup Agbar ha estat realitzant en els 
últims exercicis ha suposat, també l’any 2006, l’existència de resultats extraordi-
naris positius signifi catius, encara que aquests se situen per sota del nivell assolit 
l’any 2005. En aquest marc i dins d’aquest exercici, ha tingut lloc la venda total de 
les participacions adscrites al segment d’instal·lacions i construcció, com també 
adquisicions signifi catives entre les quals destaca la de Bristol Water Group, en el 
segment d’aigua i sanejament, i la de Grup RTD, en el segment d’inspecció i certifi -
cació. Les seves aportacions a resultats de l’exercici es veuen limitades als mesos 
d’efectiu control el 2006.
L’efecte dels canvis de perímetre de consolidació i de l’evolució dels tipus de canvi 
sobre els ingressos i el resultat d’explotació consolidats es detalla tot seguit:

L’efecte perímetre posa en relleu l’entrada en el Grup Agbar d’activitats d’elevat 
marge d’explotació, entre les quals destaca les dels grups Bristol Water i RTD.
També s’ha de tenir en compte que, a l’exercici 2005, Inversiones Aguas Metro-
politanas, S.A. (IAM), societat actualment titular del 50,1% d’Aguas Andinas, S.A., 
s’integrava proporcionalment al 80,1%, mentre que a l’exercici 2006 s’integra glo-
balment a causa de la presa de control efectiu per part d’Agbar després del procés 
de col·locació pública d’accions de novembre de 2005 i la consegüent sortida del 
Grup Suez amb qui, fi ns aleshores, es compartia el control d’IAM.
El principal impacte per variació dels tipus de canvi correspon al del peso xilè, que 
s’ha apreciat un 4,4% durant l’exercici 2006 (tipus de canvi mitjà: 666 CLP/EUR el 
2006 davant de 696 CLP/EUR el 2005).
Els ingressos d’explotació consolidats del Grup Agbar de l’exercici 2006 han 
assolit la xifra de 3.121,8 milions d’euros davant dels 2.748,8 milions d’euros de 
l’exercici 2005, la qual cosa suposa un creixement del 13,6%. Sense tenir en con-

 Milions d’euros.
Les xifras de 2005 han estat restablertes, en homogeneïtat amb les de 2006, per presentar

la discontinuïtat de l’activitat del segment d’instal·lacions i construcció. 

INGRESSOS
D’EXPLOTACIÓ

RESULTAT
D’EXPLOTACIÓ

Desembre 2005 NIIF 2.748,8 303,0

Efecte Perímetre       Entrades 
Efecte Perímetre       Sortides

265,4
(109,5)

65,8
(11,9)

Efecte Perímetre Total 155,9 53,9

Efecte Tipus de Canvi 11,9 5,5

Creixement Orgànic 205,2 9,7

Desembre 2006 NIIF 3.121,8 372,1
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sideració els efectes de les variacions de perímetre i de l’evolució dels tipus de 
canvi, el creixement orgànic de l’activitat del Grup Agbar se situa al voltant del 
7,8%. Aquest creixement orgànic es concentra, principalment, en els segments 
d’aigua i sanejament i de salut.
El resultat d’explotació, que assoleix 372,1 milions d’euros davant dels 303,0 mi-
lions d’euros a l’exercici precedent, presenta un creixement del 22,8%. Sense tenir 
en consideració els efectes de les variacions de perímetre i de l’evolució dels tipus 
de canvi, el creixement orgànic del resultat d’explotació del Grup Agbar se situa al 
voltant del 3,3%, al qual contribueixen especialment els segments d’aigua i saneja-
ment i salut. El resultat d’explotació de l’exercici 2006 incorpora impactes negatius 
no recurrents, en absència dels quals la magnitud referida presentaria un creixement 
orgànic superior al 10%.
En el cas del resultat fi nancer, les despeses fi nanceres s’han vist impactades a l’al-
ça per l’evolució de les principals divises de fi nançament del Grup Agbar, l’euro i el 
peso xilè, com també pel major volum de fi nançament associat amb l’adquisició de 
participacions i amb el propi deute ubicat a les societats adquirides (essencialment 
Grup Bristol Water i Grup RTD).
El resultat per venda d’actius no corrents juntament amb els altres resultats 
són, a l’exercici 2006, de 107,3 milions d’euros. Aquests corresponen a operacions 
d’alienació d’actius i recuperació de provisions per a riscos, de caràcter singular i no 
recurrents en el temps. Inclouen, bàsicament, els conceptes següents:
_ La reversió, per import de 15,8 milions d’euros, de provisions dotades al 
seu dia per cobrir el risc màxim sobre garanties i responsabilitats d’Aguas 
Argentinas. Les provisions que donen cobertura a totes les responsabilitats 
contretes romanents en relació amb els negocis de l’aigua a l’Argentina són 
d’11,8 milions d’euros.
_ Les plusvàlues registrades per dues operacions de venda de participació d’Applus 
Servicios Tecnológicos, S.L. emmarcades en els acords globals assolits el mes de 
novembre de 2005 entre Agbar, Unión Fenosa, S.A. i Sociedad de Promoción y 
Participación Empresarial, S.A. (SPPE), mitjançant els quals es va donar entrada a la 
Corporación Financiera Caja de Madrid, S.A. (a través de SPPE) en el capital social 
d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L:

_ Venda, en el mes de gener de 2006, d’un 2,32% d’Applus Servicios Tecno-
lógicos, S.L. a la societat Unión Fenosa, S.A., que ha generat una plusvàlua 
de 7,0 milions d’euros.  
_ Venda, en el mes d’abril de 2006, d’un 2,90% d’Applus Servicios Tecno-
lógicos, S.L. a Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de 
Madrid, S.A., que ha generat una plusvàlua de 8,9 milions d’euros.

_ La plusvàlua de 15,0 milions d’euros per la venda de la participació del 50% en 
EMTE.
_ La plusvàlua de 14,9 milions d’euros per la venda de la participació en Aguas 
Décima.
_ La plusvàlua de 13,2 milions d’euros per la venda del 40% restant d’ACSA.
_ El resultat positiu de 9,5 milions d’euros corresponent a compensacions per 
cancel·lació anticipada en el marc de les renegociacions contractuals del sector de 
l’aigua i sanejament a Espanya.
_ La plusvàlua per un import de 8,0 milions d’euros per l’alienació d’actius immobles 
en el sector d’inspecció i  certifi cació.
A l’exercici 2005, el resultat per venda d’actius no corrents i els altres resultats eren 
de 139,1 milions d’euros, i incloïen, essencialment, les plusvàlues per les vendes del 
13,68% d’Applus (41,6 milions d’euros), del 10% d’Adeslas (41,1 milions d’euros), 
del 50% d’Aquagest Sur (31,0 milions d’euros), del 60% d’ACSA (19,6 milions 
d’euros) i del 100% d’Iteuve Portugal, Ltda. (10,1 milions d’euros). Addicionalment 
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es recollia la plusvàlua per la venda dels edifi cis de l’antiga seu social al Passeig 
Sant Joan de Barcelona (25,2 milions d’euros).
La despesa per Impost sobre Societats de l’exercici 2006 recull 24,6 milions 
d’euros de càrrega extraordinària. Aquest import inclou 15,3 milions d’euros per 
reestimació dels impostos anticipats i diferits del Grup Agbar, com a conseqüèn-
cia de la variació dels tipus impositius prevista a les recents reformes fi scals a 
Espanya. Els 9,3 milions d’euros restants corresponen a impactes tributaris per 
reordenació de la cartera a Xile.
El resultat net atribuït a minoritaris és de 140,8 milions d’euros davant dels 86,0 
milions d’euros l’any 2005 i correspon, principalment, als socis minoritaris d’Aguas 
Andinas, S.A. (societat participada indirectament per Grup Agbar en un 28,4%), 
d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L. (societat participada en un 53,1%) i de la 
companyia d’assegurances Adeslas, S.A. (societat participada en un 54,8%).
El creixement respecte a l’exercici anterior obeeix, principalment, a l’augment de la 
xifra de minoritaris en Aguas Andinas, a causa del canvi de mètode de consolidació.
El resultat net atribuït a la Societat Dominant és de 167,3 milions d’euros amb 
una disminució del 33,7% respecte a l’exercici anterior, com a conseqüència de les 
raons exposades anteriorment.

_ 2 Contribució per segments  

El detall i l’evolució per segment dels ingressos i del resultat d’explotació en els 
exercicis 2006 i 2005 és el següent:

 Milions d’euros.

(*) Inclou Holding i Societats Corporatives.

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

Des 2006 NIF Var % s/ Des 2005 Des 2006 NIF Var % s/ Des 2005

Aigua i sanejament (*) 1.427,1 17,2% 250,0 36,1%

Salut 1.088,0 10,2% 90,9 14,1%

Inspecció i certifi cació 542,8 31,0% 42,4 16,8%

Altres 63,8 (50,7%) (11,3) n/a

GRUP AGBAR 3.121,8 13,6% 372,1 22,8%

El principal aspecte a destacar és el creixement tant en els ingressos d’explotació 
com en el resultat d’explotació dels principals segments d’activitat del Grup Agbar:
_ Aigua i sanejament: es registra una millora en l’activitat de la majoria de socie-
tats nacionals d’aquest sector i una positiva evolució del grup IAM (Xile), a causa 
de l’impacte de les pujades tarifàries, l’apreciació del tipus de canvi mitjà del peso 
xilè i el canvi de mètode de consolidació de IAM. Addicionalment, l’exercici 2006 
inclou l’activitat de 6 mesos del Grup Bristol Water.
_ Salut: la millora dels ingressos i del resultat d’explotació es deu, principal-
ment, a l’increment del nombre d’assegurats i de les primes mitjanes.  
_ Inspecció i certificació: el creixement dels ingressos i el resultat d’explotació 
té el seu origen, principalment, en la incorporació de 8 mesos d’activitat del 
grup de certificació holandès RTD, adquirit en el primer semestre de 2006.
_ Altres: la menor aportació a les xifres consolidades l’any 2006 és conseqüèn-
cia, essencialment, de la sortida de perímetre de la societat AGM Contacta, S.L., 
venuda el mes de desembre de 2005, com també als costos associats a la rees-
tructuració del negoci de recaptació d’exaccions.
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La contribució relativa dels segments és la següent:

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

Aportació Des 06 Aportació Des 05 Aportació Des 06 Aportació Des 05

Aigua i sanejament  45,7% 44,3% 67,2% 60,6%

Salut 34,9% 35,9% 24,4% 26,3%

Inspecció i certifi cació 17,4% 15,1% 11,4% 12,0%

Altres 2,0% 4,7% (3,0%) 1,1%

GRUP AGBAR 100% 100% 100% 100%

_ 3 Inversions

Les inversions realitzades durant l’exercici 2006 per les societats integrades glo-
balment o proporcionalment pel Grup Agbar són de 909,5 milions d’euros, dels 
quals 209,5 milions d’euros corresponen a immobilitzat material, 98,8 milions 
d’euros a immobilitzat immaterial i 601,2 milions d’euros a immobilitzat fi nancer. 
Del total de la inversió, el 34,9% correspon a l’àmbit nacional i el 65,1% restant a 
les participades a l’estranger. Així mateix, cal destacar que el 63,8% de l’import 
total invertit correspon a les societats del sector de l’aigua i sanejament.
La inversió en immobilitzat immaterial i material es concentra en el segment de 
l’aigua i sanejament. Les relatives a l’immobilitzat immaterial corresponen, bàsi-
cament, a inversions en concessions administratives; les referents a l’immobilitzat 
material obeeixen a les necessàries en les explotacions de l’aigua tant nacionals 
com internacionals.
La inversió en immobilitzat fi nancer recull, principalment, les adquisicions de Bris-
tol Water Group (pertanyent al negoci de l’aigua al Regne Unit) per un import de 
256,6 milions d’euros, de Grup RTD (dedicat a l’activitat de certifi cació a Holanda) 
per un import de 178,8 milions d’euros i del Grup K1 (dedicat a l’activitat d’inspec-
ció a Finlàndia) per un import de 42,0 milions d’euros.

_ 4 Endeutament net

L’endeutament net, calculat com la diferència entre els passius fi nancers, corrents i 
no corrents, més les provisions per risc màxim d’Argentina i les inversions fi nance-
res temporals, l’efectiu i mitjans equivalents i els derivats a llarg termini ha passat de 
994,1 a 1.599,6 milions d’euros.
L’increment de l’endeutament net és conseqüència, principalment, de les fortes in-
versions realitzades a l’exercici, i que han estat comentades a l’apartat anterior, 
com també de la integració del deute net dels grups Bristol i RTD que a tancament 
d’exercici és de 307 i 15 milions d’euros, respectivament.

_ 5 Anàlisi de l’evolució dels negocis

AIGUA I SANEJAMENT
L’any 2006 s’ha tancat en l’activitat d’aigua i sanejament del Grup Agbar amb grans 
èxits a nivell nacional i internacional.
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_ Aigua i sanejament nacional
_ Renovació de la concessió d’Alacant
Un dels importants èxits del Grup Agbar que ha assolit durant l’any 2006 ha estat 
la renovació de la concessió del servei d’aigua i clavegueram d’Aguas Munici-
palizadas de Alicante, Empresa Mixta (AMAEM), aprovat el passat 11 de juliol pel 
ple de l’Ajuntament d’Alacant. El contracte, que fi nalitzava l’any 2016, ha estat 
prorrogat fi ns al 14 de maig de 2036. 
Aquesta renovació es produeix com a conseqüència de l’aprovació dels plans di-
rectors de les obres necessàries per a la gestió dels serveis de proveïment d’aigua 
potable, clavegueram i reutilització d’aigües depurades d’Alacant que AMAEM va 
elaborar fa tres anys. L’empresa haurà de fi nançar i executar projectes d’inversió 
valorats en 54,8 milions d’euros.
AMAEM dóna servei a una població de 725.000 habitants i disposa d’una xarxa de 
distribució que supera els 1.800 km de canonades. El seu àmbit de gestió engloba 
els municipis d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, San Juan, Petrer, Monforte del 
Cid i  El Campello. 

_ Augment de la presència a Múrcia
El mes de maig de 2006, Aquagest Levante, S.A. va adquirir el 49% de l’empresa 
mixta Sermubeniel, S.A. El restant 51% de les accions pertanyen a l’Ajuntament 
de Beniel, Múrcia. Sermubeniel té els contractes de concessió administrativa dels 
serveis d’aigua, clavegueram, recollida domiciliària d’escombraries, neteja viària, 
neteja i higiene dels edifi cis municipals i manteniment integral de jardins i es-
pais verds del municipi de Beniel (9.814 habitants) per 23 anys. D’aquesta ma-
nera, Aquagest Levante passa a ser el soci privat de l’empresa mixta i l’operador 
d’aquests contractes fi ns a l’any 2028. 
En el marc del procés de reordenació dels negocis del Grup Agbar en la comunitat 
valenciana i la regió de Múrcia, en data 1 d’octubre de 2006, es va escindir la Di-
recció Territorial de Llevant, i es va separar la comunitat valenciana, amb Aquagest 
Levante, S.A com a societat gestora, de la regió de Múrcia, mitjançant la creació 
d’Aquagest Región de Murcia, S.A. El Grup Agbar és present a la comunitat de 
Múrcia des de l’any 1975, amb un posicionament de lideratge en proveir el 70% 
de la població murciana.  

_ Potenciació del lideratge a Andalusia
Dins l’acord assolit l’any 2005 entre Unicaja, Caja Granada i Grup Agbar per po-
tenciar el lideratge d’Aquagest Sur a Andalusia, en data 28 de juliol de 2006, Aqua-
gest Sur, S.A. va passar a gestionar els serveis de proveïment d’Algarrobo (Màla-
ga) i La Carlota (Còrdova) mitjançant l’adquisició del 100% de Sociedad Andaluza 
de Abastecimientos, S.L. (16.763 habitants servits) a la Compañía Meridional 
de Aguas, S.A., per un import de 3,24 milions d’euros. Posteriorment, Sociedad 
Andaluza de Abastecimientos, S.L. s’ha fusionat amb Aquagest Sur, S.A, essent 
aquesta última l’absorbent.

_ Noves inversions a Catalunya i Balears
El mes de març de 2006, Agbar va ampliar la seva participació a Aguas del 
Término de Calvià, S.A. (ATERCA), mitjançant l’adquisició d’un 10,96% addici-
onal del seu capital. L’adquisició es va realitzar en les mateixes condicions que 
la participació inicial (va adquirir el 69,11% de participació per 5 milions d’euros 
l’agost de 2005) i va implicar la compra de diversos paquets accionarials a petits 
accionistes de la societat. ATERCA és titular del contracte de concessió de sub-
ministrament d’aigua potable en els nuclis de Santa Ponsa, Costa de la Calma, 
Rotes Velles i Urbanització el Toro en el terme municipal de Calvià (Balears), per 
un període de 50 anys, amb fi nalització l’any 2028. La població que es proveeix 
se situa al voltant dels 8.000 habitants. 
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També en el mes de març de 2006, l’Ajuntament de Cambrils (Tarragona), amb 
23.555 habitants, va adjudicar a l’empresa mixta Secomsa Aigües, S.L., participa-
da per Sorea en un 49%, la concessió administrativa del cicle integral de l’aigua 
del municipi per un període de 25 anys. Les activitats de l’Empresa Mixta es van 
iniciar el mateix mes de març 2006.
El 14 de març de 2006 es va constituir l’AIE Sorea-Searsa-Aqualia (Grup FCC) 
amb unes participacions del 37,5%, 50% i 12,5%, respectivament. L’AIE és el 
soci privat operador de l’empresa mixta constituïda amb el Consorci de la Costa 
Brava el passat 23 de març per a la gestió de les plantes depuradores de la regió. 
La participació del soci privat és del 66,7%, mentre el Consorci aporta el restant 
33,3% del capital de l’empresa mixta.
A l’últim trimestre de 2006, Sorea va adquirir el Grup Aigües de Cabrera per un 
import total de 30,7 milions d’euros. Entre les empreses que componen aquest 
grup, destaca la participació d’un 64,8% en Aigua de Rigat, S.A., empresa que 
subministra aigua a les poblacions d’Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, la Pobla 
de Claramunt, la Torre de Claramunt i Copons (Barcelona). 

_ Activitat comercial
L’activitat comercial del Grup Agbar a nivell espanyol ha permès adjudicar-se al 
llarg de l’exercici 2006 la gestió de 24 nous contractes relacionats amb l’activitat 
d’aigua potable amb servei a 159.000 habitants. Destaquen les adjudicacions de 
Cambrils, Tarragona (23.555 habitants); Beniel, Múrcia (9.814 habitants); Churria-
na de la Vega, Granada (8.679 habitants); Ortigueira, La Corunya (7.697 habitants); 
Breña Alta, Las Palmas de Gran Canària (7.461 habitants); Selva i Mancor de la Vall, 
Balears (4.185 habitants), i Balenyà, Barcelona (3.421 habitants). S’ha adquirit a més 
el Grup Aigües de Cabrera, l’Anoia - Barcelona (60.000 habitants).
De la mateixa manera, s’han renovat 24 contractes vinculats a l’activitat d’aigua pota-
ble que suposen una població servida de 688.000 habitants. Cal fer esment especial 
a l’adjudicació en el mes de juny del contracte de lectura i manteniment del parc de 
comptadors de Saragossa per un període de 2 anys, més 2 de pròrroga. El servei de 
Saragossa, que compta amb una població de 647.000 habitants i 310.526 abonats, 
es presta des de 1970. De la resta de contractes que s’han renovat cal destacar els 
següents: Alacant (186.000 habitants); Plasència, Càceres (39.596 habitants); Manco-
munitat de Vegas Altas, Extremadura (24.282 habitants); Cullera, València (23.261 ha-
bitants); Tavernes de Valldigna, València (17.675 habitants); L’Escala, Girona (14.705 
habitants); Zumárraga, Guipúscoa (10.070 habitants) i Camargo, Cantàbria (13.049 
habitants). La ràtio de renovació de contractes de l’any 2006 ha estat del 99%.
En l’activitat de clavegueram, el grup s’ha adjudicat 24 concursos, entre nous con-
tractes i renovacions, amb servei a 307.290 habitants i destacant: Reus, Tarragona 
(94.407 habitants); Plasència, Càceres (39.596 habitants); Sitges, Barcelona (24.470 
habitants) i Cambrils, Tarragona (26.209 habitants).
En l’activitat de depuració, el Grup Agbar s’ha adjudicat 20 contractes de gestió 
d’EDAR que suposen la gestió d’una càrrega contaminant de 673.410 habitants 
equivalents, destacant les adjudicacions de: Consorci Costa Brava, Girona (207.142 
habitants); Elda, Alacant (106.657 habitants); Granollers, Barcelona (57.796 habi-
tants); la Garrotxa, Girona (43.779 habitants); Santa Pola, Alacant (25.494 habitants); 
Benicarló, Castelló (23.552 habitants) i Calataiud, Saragossa (20.263 habitants).

_ Aposta per l’activitat dessaladora
El mes de juliol de 2006, Aigües Ter-Llobregat va informar de l’adjudicació del con-
curs de la construcció i posterior gestió de la Dessaladora de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona a la UTE constituïda per Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A., la constructora DRAGADOS, l’enginyeria DRACE y el soci tecnològic especi-
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alista en dessalació DÉGRÉMONT. El pressupost de la licitació és de 150 milions 
d’euros i la planta tindrà una capacitat de producció de 60 Hm3 any. El projecte, 
que serà fi nançat en un 75% per fons de cohesió de la Unió Europea, es divideix 
en dues fases: construcció de la instal·lació (2007-2008) i la seva gestió durant dos 
exercicis (2009-2010).  

_ Aigua i Sanejament Internacional
_ Regne Unit
El Grup Agbar ha identifi cat el Regne Unit com un mercat en què espera desen-
volupar-se. El mercat de l’aigua en el Regne Unit és d’especial interès a causa 
de les característiques d’alta regulació, maduresa i estabilitat.
En data 21 d’abril de 2006 es va fer públic el llançament d’una Oferta Pública 
d’Adquisició (OPA) sobre la totalitat de les accions de la companyia anglesa 
Bristol Water Group plc. L’OPA, recomanada unànimement pel Consell d’Admi-
nistració de la Companyia, va ser declarada “incondicional” a data 15 de maig de 
2006, en assegurar-se el Grup Agbar el 84,7% del capital de la societat anglesa, 
i fi nalment és participada pel Grup Agbar en un 100%. La transacció va suposar 
desemborsar un total d’aproximadament 175 milions de lliures esterlines (256,6 
milions d’euros) a raó de 10,60 lliures (15,54 euros) per títol. 
En data 17 de juny el regulador britànic del mercat d’aigua (OFWAT) va iniciar un 
procés públic de consulta (Consultation Paper) per determinar la necessitat de 
modifi car la llicència de servei de Bristol Water (companyia operadora de Bristol 
Water Group Plc.), com a conseqüència de la seva adquisició per part d’Agbar. 
Aquest procés es requereix en qualsevol operació de concentració en el mercat 
britànic de l’aigua. OFWAT pretenia validar la capacitat d’Agbar de ser propietari 
d’un negoci regulat d’aigua al Regne Unit, de manera que Bristol Water pogués 
continuar operant adequadament el servei, d’acord amb els requisits de la llicèn-
cia i del regulador. 
OFWAT va manifestar la inexistència de problemes regulatoris en la transacció i 
la seva intenció de no modifi car la llicència de Bristol Water, excepte en la neces-
sitat d’esmentar el canvi de propietat. OFWAT entén que Agbar és un grup amb 
sufi cient capacitat fi nancera i operativa per emprendre la inversió amb garanties 
i de provada experiència en el sector de l’aigua a Espanya i l’estranger.
Bristol Water Group Ltd., que disposa d’una plantilla d’uns 400 treballadors, 
proveeix d’aigua mitjançant llicència perpètua al voltant d’un milió de persones, 
cobrint una àrea d’aprovisionament de 2.400 km2, i dóna servei a la ciutat de 
Bristol com també als voltants de Somerset, Gloucestershire i Wiltshire.
La Junta General d’Accionistes de 19 de juny de 2006 va aprovar la incorporació 
al Consell de Bristol Water Group Ltd., dels directius Manuel Navarro (nomenat 
Conseller Delegat del Grup), Juan Antonio Guijarro i Manuel Cermerón.

_ Xile
L’abril de 2006, Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A. (IAM) participada per 
Agbar en un 56,6%, va procedir a la venda de l’1,1% de les accions d’Aguas 
Andinas (67.308.616 accions sèrie A) mitjançant la col·locació d’aquestes en el 
mercat borsari xilè. El preu mitjà de venda per acció va ser de 182 pesos xilens 
i la transacció va sumar un total de 12.250 milions de pesos xilens (19,7 milions 
d’euros). Després de l’operació, IAM es manté com a únic controlador a Aguas 
Andinas amb una participació del 50,102% de la propietat. Els fons recaptats 
van ser traspassats íntegrament als accionistes a través d’una reducció de capi-
tal efectuada en el mes de juny.
També durant el mes d’abril de 2006, es va donar inici al nou pla estratègic del 
Grup Aguas Andinas, Pla Aura, el qual inclou els objectius estratègics que seran 
la base del treball de la Companyia fi ns a l’any 2008.
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El mes de juliol de 2006, Aguas Andinas va presentar l’estudi d’impacte ambien-
tal del projecte Mapocho Urbano Limpio, iniciativa que considera la construcció 
i operació d’un col·lector interceptor de 28,5 quilòmetres, que permetrà eliminar 
les 21 descàrregues d’aigües servides que actualment s’aboquen al riu Mapocho 
en el seu pas per la ciutat de Santiago.
El 15 de desembre de 2006, es va inaugurar el Parc Natural Aguas de Ramón, una 
àrea de preserralada de 3.300 hectàrees, obert a la comunitat i implementat amb 
circuits de sendes i un centre d’educació i informació ambiental. Aquest parc, el 
més gran de la Regió Metropolitana de Santiago de Xile, va ser possible gràcies a 
un treball conjunt entre Aguas Andinas, l’Associació de municipalitats Protege i la 
Corporació Nacional Forestal (CONAF), en terrenys cedits en comodat per CORFO.
IAM ha ingressat a partir de gener del 2007 en el principal indicador de referència de 
la Borsa de Comerç de Santiago (l’Índex de Preus Selectius d’Accions, IPSA), amb 
una ponderació del 0,6846% de l’indicador. Com a conseqüència de tot això, i jun-
tament amb Aguas Andinas assoleixen una ponderació d’un 0,9288% de l’IPSA.

_ Uruguai
Agbar s’ha retirat d’Uruguai, com a part de la seva decisió de desinvertir en aque-
lles empreses i sectors no estratègics per al Grup. D’aquesta manera, en data 8 
de setembre de 2006, Agbar i l’Administració d’Obres Sanitàries de l’Estat (OSE) 
van tancar un acord per a la compravenda de la participació d’Agbar en Aguas de 
la Costa igual a un 60% del capital. El preu establert de la transacció va ser de 2,7 
milions d’euros (3,4 milions de dòlars). El grup AGBAR va entrar a Aguas de la Costa 
el desembre de 1997, i va passar a ser accionista de la companyia, juntament amb 
S.T.A Ingenieros (30%) i Benencio, S.A (10%).

_ Qualitat i gestió mediambiental
El laboratori de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. va superar en 
el mes de novembre l’auditoria per fer el control analític de les aigües marines 
segons norma ISO 17025, i esdevé així un dels laboratoris capdavanters a Espa-
nya en aquesta matèria. Aquest procés es va iniciar una vegada es va conèixer 
l’adjudicació per a Agbar del projecte de la planta dessaladora del Prat. En una 
primera fase, Agbar ha aconseguit auditar 18 paràmetres per a la caracterització 
d’aigües marines, i espera poder completar tots els paràmetres d’interès en el 
pròxim exercici.
A l’exercici 2006, Aguas de Saltillo (Mèxic) ha desenvolupat un model de gestió 
de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2000, a fi  de garantir la conformitat del 
servei ofert, amb els requisits del client i legals. La implantació d’aquest sistema 
de qualitat, que ha estat auditat externament, ha permès millorar el control de 
processos, estandarditzar procediments i comptar amb una metodologia per a la 
millora contínua. 
En relació amb el sistema de gestió de qualitat, durant el mes de juliol de 2006, 
destaca l’obtenció de la certifi cació conjunta concedida per Applus, al sistema de 
gestió d’Agbar Aigua per a la Unitat de Negoci “Catalunya i Balears”, d’acord amb 
la norma ISO 9.001:2000. Aquesta Unitat la componen diverses societats d’Agbar 
dedicades al cicle integral de l’aigua. El certifi cat conté la totalitat dels municipis 
i instal·lacions que es gestionen, sense exclusions, i que apliquen el model de 
gestió innovador que ha implantat aquesta Unitat de Negoci. Amb aquest pas, 
Catalunya i Balears ha elevat el seu àmbit de certifi cació a la totalitat dels 351 
municipis i instal·lacions que gestiona, 191 més dels que tenia certifi cats fi ns ara, 
amb una població de 4.391.061 habitants.
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SALUT

_ Operacions estratègiques
Un dels actuals objectius d’Adeslas, l’asseguradora del Grup Agbar que lidera les 
assegurances de salut a Espanya, és el creixement del seu grup hospitalari. A això 
responen operacions d’aquest any com l’adquisició de la Policlínica San José, el 
principal hospital privat de Vitòria-Gasteiz, que representa una inversió de 26 milions 
d’euros i reforça la posició de la Companyia en el País Basc, on l’any 2005 havia 
pres un 25% d’IMQ Seguros, la principal asseguradora de salut del territori.
Adeslas ha comprat també el 90% de les societats que són titulars de les clíniques 
Santa Catalina, a las Palmas de Gran Canària, i Santa Cruz de Tenerife, en aquesta 
ciutat. La inversió total va assolir els 24,3 milions d’euros i ofereix una nova perspec-
tiva per al desenvolupament de l’activitat de la Companyia a l’arxipèlag.
Avui Adeslas té presència majoritària en les societats propietàries d’onze hospitals, 
de les quals assumeix la gestió. El seu compromís amb la qualitat de servei ha fet 
que aconseguís a tots els hospitals certifi cacions segons la norma ISO 9001:2000, 
una bona garantia per als pacients d’aquests centres.
En el seu àmbit com a entitat d’assegurances de salut privades, Adeslas ha absorbit 
aquest any Inisas, l’asseguradora que el 2005 va adquirir a la SEPI dins el procés de 
privatització convocat per aquesta.

_ Més i millors serveis: els centres mèdics Adeslas
El mercat de referència per a la prestació de serveis sanitaris i per a la pròpia as-
segurança de salut és la província, perquè l’usuari demana un accés ràpid i fàcil a 
l’atenció sanitària. Adeslas ho sap, i a més d’oferir en els seus quadres mèdics els 
serveis de més de 27.000 facultatius i 280 hospitals, reforça aquesta oferta en al-
gunes províncies mitjançant els centres mèdics Adeslas, policlíniques modernes en 
què es presten les especialitats més convenients en cada lloc.
El mes de setembre obria les seves portes a Còrdova el centre mèdic que fa el nú-
mero vint-i-sis d’aquests centres, una moderna instal·lació de la qual estan gaudint 
els més de 27.000 assegurats de la Companyia a la província. 
Adeslas també va obrir aquest any unes noves ofi cines a Palència, on compta amb 
12.000 assegurats, al voltant de dues terceres parts de la cartera total que té allà el 
sector d’assegurances de salut.

_ El desenvolupament de l’assistència dental
Adeslas també és el líder espanyol en assegurances d’assistència dental, amb una 
cartera al voltant del mig milió d’assegurats en acabar l’any 2006. Però la seva 
activitat no es basa només en el concert amb nombroses clíniques i professionals 
de prestigi dins aquesta especialitat, més de mil a tot Espanya, sinó en el creixent 
desenvolupament de recursos sanitaris propis.
Enguany ha inaugurat les noves clíniques dentals d’Hortaleza i Sanchinarro a la 
zona nord de Madrid, la primera d’elles dotada amb cinc gabinets, i la segona amb 
nou gabinets. Així s’arriba al nombre d’onze clíniques pròpies en què s’ofereix as-
sistència d’odontologia general, higiene i estètica dental, endodòncia, ortodòncia, 
odontopediatria i cirurgia oral.

_ La prevenció
Des de fa uns anys, Adeslas està treballant per incorporar programes de prevenció 
sanitària a la cobertura de les seves pòlisses i contractes d’assegurança. El Conse-
ller-Director General d’Adeslas i el President de Pfi zer van fer la presentació pública 
del “Programa Colesterol – Avaluació i control del risc cardiovascular”, una eina de 
medicina preventiva per a la detecció i tractament precoç de l’hipercolesterolemia i 
el risc cardiovascular, impulsada ara des dels Centres Mèdics Adeslas amb materi-
als educatius i atenció telefònica d’infermers especialitzats.
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D’altra banda, més de 850 professors han utilitzat l’any 2006 el portal Clikasalud.
com desenvolupat per Adeslas a Internet, per treballar amb els seus alumnes la 
prevenció de malalties i l’adquisició d’hàbits saludables en aspectes com el consum 
de drogues, l’oci, el sexe o les relacions socials.
L’objectiu és que aquesta aposta per la prevenció de les malalties sigui un tret di-
ferencial de la manera d’entendre la salut que doni identitat a la marca Adeslas. 
En aquesta línia, i amb el missatge “I tu, què decideixes?” com a senyal d’atenció, 
Adeslas va realitzar en els mesos d’octubre i novembre una campanya de publicitat 
a la televisió amb l’agència JWT. 

_ Col·laboració amb la sanitat pública
El President de la Generalitat Valenciana va inaugurar el 2 de febrer de 2006 a Alzira 
(València) el nou Centre Sanitari Integrat “Alzira II - Sants Patrons”, que ha suposat 
una inversió superior als 7 milions d’euros per a la UTE Ribera Salut, concessionària 
de la prestació d’assistència sanitària en aquest Departament de Salut de la comu-
nitat autònoma.
Ribera Salut UTE, el soci majoritari del qual és Adeslas, va construir i gestiona a 
Alzira des de 1999 l’Hospital de la Ribera, que l’any 2006 ha estat inclòs per cin-
quena vegada en la categoria de Grans Hospitals Generals del programa TOP-20 
BENCHMARKS PER A L’EXCEL·LÈNCIA, realitzat per la consultora Iasist.

_ El debat sanitari
L’abril es va celebrar a Madrid el “X Encuentro Especializado sobre Responsabili-
dad Sanitaria”, organitzat per Recoletos Conferencias y Formación amb el patrocini 
d’Adeslas. Representants de la judicatura i altres especialistes van debatre els as-
pectes principals d’una matèria de singular interès per a tota la sanitat, sigui pública 
o privada, i van valorar les últimes aportacions de la jurisprudència i la doctrina.
Com en anys anteriors, Adeslas va patrocinar a l’octubre el “IX Encuentro sobre 
la Sanidad Privada en España y su papel dentro del Sistema Nacional de Salud”, 
organitzat també pel grup Recoletos. A la jornada van acudir els primers represen-
tants de les Conselleries de sanitat d’algunes comunitats autònomes, juntament 
amb destacades personalitats del sector privat.

_ Ampliació de la cartera d’assegurances
Adeslas ha acabat el 2006 amb una xifra de 2.384.836 assegurats que suposa un 
creixement de 115.412 assegurats respecte a 2005 (un 5,2%). Si a aquesta cartera 
estricta de la Companyia. li afegim les de les asseguradores del País Basc (Grup 
IMQ) i de Ciudad Real (Lince Servicios Sanitarios) en les quals té participació mino-
ritària, com també les carteres compartides mitjançant coassegurança o reassegu-
rança a Astúries, Cantàbria i Navarra, la xifra total d’assegurats s’eleva a 2.707.146 
persones. No sols representa la primera cartera del sector de les assegurances de 
salut en termes absoluts, sinó també en cadascun dels dos segments en què aquest 
sector se sol entendre dividit: el dels assegurats de concerts amb les administraci-
ons públiques i el dels clients estrictament particulars.
Les assegurances col·lectives per a empreses i altres institucions privades són una 
línia de desenvolupament fonamental. En acabar el 2006, Adeslas tenia en vigor 
més de 4.400 pòlisses d’aquesta naturalesa.  D’aquesta  cobertura en assistència 
sanitària general o assistència dental es benefi cien unes 815.000 persones.
En aquest context, el Banc d’Espanya va adjudicar aquest any a Adeslas les asse-
gurances de salut de la seva plantilla de personal. Als més de 5.100 empleats del 
Banc s’afegeixen les assegurances que aquests han establert voluntàriament per 
als seus familiars, la qual cosa representa un conjunt de més de 8.000 persones.
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A fi nal de desembre, Adeslas va subscriure un conveni amb Port Aventura que li 
permetrà oferir els seus productes als empleats i visitants d’aquest parc temàtic.

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

_ Inspecció tècnica de vehicles

_ Adquisició de K1, segon operador d’inspecció de vehicles a Finlàndia
El 28 de maig de 2006 Applus+ va adquirir el Grup K1, el segon operador d’ins-
pecció tècnica de vehicles a Finlàndia, per 42 milions d’euros. Aquesta operació 
es va formalitzar mitjançant escriptura de compravenda el 9 de novembre de 
2006, una vegada es va fi nalitzar el procés de fusió de les societats que consti-
tuïen aquest Grup. K1 va ser fundada el 1995 i realitza el 20% de les inspeccions 
en el país, compta amb 230 empleats i disposa de 36 centres d’inspecció a 29 
localitats de Finlàndia.  

_ Continua l’expansió en els Estats Units
Amb data 21 de desembre de 2006, Applus+ Technologies, la fi lial nord-americana 
d’Applus+, va ser adjudicatària d’un contracte amb l’Estat de Nova York per oferir 
tecnologia capdavantera aplicada a l’automatització dels exàmens pràctics de con-
duir. Aquesta innovadora tecnologia, desenvolupada plenament per Applus+, s’ano-
mena DrivewAtchTM, i permet suprimir l’ús de paper en digitalitzar els formularis de 
l’examen i sincronitzar totes les dades de la prova pràctica amb la base de dades 
de la Direcció de Trànsit. DrivewAtchTM serà d’utilitat a 170 inspectors amb un volum 
mitjà anual de 550.000 exàmens pràctics. 
L’Estat de Massachusets va renovar, abans de la fi nalització, a Applus+ Technologi-
es la concessió actual d’inspecció d’emissions per dos anys més.
Amb data 18 d’agost de 2006, es va formalitzar la compra del 100% de l’empresa 
tecnològica americana AutoLogic LLC. Aquesta societat es dedica al disseny i pro-
ducció d’equips de diagnòstic notables i de software tant per al control de gasos 
contaminants, com per a la inspecció de seguretat de vehicles, i és un complement 
perfecte per als serveis que Applus+ ofereix actualment als Estats Units.     

_ Estabilització de la posició a Dinamarca
Després de la liberalització del mercat danès l’any 2005, que va suposar la ir-
rupció de múltiples competidors, la quota de mercat d’Applus+ Danmark s’ha 
estabilitzat en el 50%, en un entorn molt competitiu. Per a reequilibrar la seva 
estructura de costos i fl exibilitzar-la, Applus+ Danmark ha procedit a un reajusta-
ment de la seva plantilla, tant operativa com d’estructura, a la descentralització 
de certs serveis (neteja, call center) i al tancament o venda d’aquelles estacions 
defi citàries o no estratègiques.

_ Llatinoamèrica: Xile
A Xile, Applus Revisiones Técnicas de Chile, concessionària d’ITV a la Regió V, va 
fi nalitzar la construcció de les seves plantes i va ser habilitada per començar a ope-
rar a partir de gener de 2006. Al seu torn, Applus Chile S.A, concessionària d’ITV 
a la Regió Metropolitana de Santiago de Xile, va mantenir una posició de lideratge 
aconseguint el 30% del mercat, en el qual competeixen quatre concessionaris.

_ Espanya: canvis normatius i pròrrogues en les concessions
El 4 de juliol de 2006, la Generalitat de Catalunya va aprovar una nova pròrroga de 
18 mesos per a les concessions de les ITV que té atorgades Applus+ i que vencien 
el 23 de juliol de 2006.
En compliment de les mesures incloses en el Pla Especial de Seguretat Vial, el 21 
de juny de 2006 es va publicar el RD 711/2006 pel qual es modifi ca determinada 
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normativa relativa a la ITV a Espanya. Destaca la introducció de la inspecció tècni-
ca per als ciclomotors, i s’estableix que la primera inspecció es realitzarà als tres 
anys d’antiguitat del vehicle i posteriorment cada dos anys. També ha canviat la 
freqüència per a les motocicletes, que passaran la primera inspecció als quatre 
anys en lloc dels cinc fi xats fi ns a la data. S’estableix que cada comunitat autò-
noma determinarà la data d’inici de les inspeccions en funció de les necessitats 
d’instal·lacions i dins un termini màxim de tres anys.

_ Certifi cació

_ Integració i ampliació de les acreditacions de certifi cació
Durant l’any 2006 s’ha completat el procés de fusió a Applus Norcontrol de les 
acreditacions i autoritzacions de Seguretat Industrial com a entitat d’inspecció, 
com a organisme de control per als reglaments nacionals i com a organisme no-
tifi cat per a directives europees. Així mateix, Applus+ ha estat la primera entitat 
de caràcter nacional i multiàmbit a obtenir acreditacions per ENAC amb la tipo-
logia OC (Organisme de Control). A més, els àmbits d’actuació en inspeccions 
reglamentàries s’han ampliat amb l’autorització del Ministeri de Foment per a la 
inspecció d’embarcacions d’esbarjo.
Applus+ s’ha consolidat en el producte d’auditoria legal de prevenció de riscos 
laborals. L’any 2006 s’han realitzat les auditories de clients representatius, com 
Ernst & Young, Gas Natural, Siemens, Ocaso Seguros, Real Casa de la Moneda 
i Grup Anaya.

_ Política d’acords de col·laboració i aliances
Fruit de la posició preeminent d’Applus+ en el sector de l’energia, destaquen:
_ L’acord marc amb Unión Fenosa Generación per a assistència tècnica, super-
visió i inspecció a centrals de cicle combinat.
_ Els contractes de supervisió i assistència tècnica al manteniment de parcs 
eòlics (Vestas i Neo Energy).
_ La supervisió de plantes de desulfuració per a centrals tèrmiques d’Endesa, 
Hidrocantábrico i Unión FENOSA.
_ La supervisió i legalització de noves centrals de cicle combinat per a ENEL, 
Unión Fenosa, Electrabel, AES i Gas Natural.
_ Els nous contractes d’inspecció amb Gas Natural, ENAGAS i CLH.
La posició d’Applus+ com a líder del mercat d’inspecció en el sector petroquímic 
s’ha refermat amb l’assoliment de l’acord marc d’inspeccions amb CEPSA. Amb 
aquest contracte es completa la presència en tots els grans complexos petroquí-
mics i en els principals grups REPSOL, BP i CEPSA.
En el camp de les telecomunicacions, durant l’any 2006 s’han signat sengles 
contractes-marc de col·laboració amb Motorola España, S.A. i amb la seva fi lial 
Telcel, S.A. per a la supervisió i inspecció de desplegaments de xarxes mòbils. 
Al seu torn, s’ha iniciat per a Ericsson el projecte de desplegament de la xarxa 
de Yoigo (antiga Xfera), per al qual Applus+ ha estat seleccionada per la seva 
capacitat tècnica i desplegament geogràfi c. Aquesta col·laboració s’estendrà al 
llarg dels anys 2007 i 2008. 

_ Contractes més rellevants per àrees d’activitat
A l’àrea de Project Management, Applus+ ha guanyat el projecte de gestió integral de 
la seu corporativa de Lubasa a València, amb una durada fi ns a fi nals de 2008. L’oferta 
d’Applus+ comptava amb la col·laboració de l’anomenat arquitecte Jean Nouvel.
A l’àrea d’infraestructures, Applus+ compta amb una cartera de serveis d’assistènci-
es tècniques per a direccions d’obra al voltant dels 20 milions d’euros. Cal destacar 
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l’important posicionament d’Applus+ en el mercat dels gestors d’infraestructures 
regionals de totes les autonomies d’Espanya, en què destaquen GISA (Catalunya), 
SPI/ACEUSA (Galícia), GIASA (Andalusia) i GICAMAN (Castella La Manxa).
Novotec va realitzar la coordinació de seguretat i salut del desmuntatge de 
l’edifi ci Windsor, que està essent utilitzat com a exemple d’obra per haver-se 
assolit “zero accidents”. Posteriorment, Novotec va ser adjudicatari de la coor-
dinació de seguretat i salut en les obres de construcció de la Torre Repsol.
Labaqua ha estat adjudicatària del concurs convocat per Iberdrola Distribución 
Eléctrica denominat “Análisis de muestras de aceites dieléctricos, procedente del 
parque de transformadores de Iberdrola Distribución Eléctrica, años 2006 a 2010”, 
per un import total aproximat de 600 milers d’euros.
_ La certifi cació en els mercats internacionals
En relació amb l’expansió internacional, Applus+ ha iniciat les primeres certifi cacions 
amb el suport de la infraestructura de certifi cació recentment creada a Shanghai, 
com també amb el suport de les ja existents a Llatinoamèrica.

_ Adquisició del Grup Holandès RTD
Amb data 6 d’abril de 2006, es va formalitzar la compra del grup holan-
dès Röntgen Technische Dienst (RTD) per 178,8 milions d’euros. La seva 
especialitat és la realització de tests industrials no destructius i d’inspec-
cions per assegurar la qualitat i integritat de les instal·lacions tècniques, 
de manera que tinguin un cicle de vida més llarg, disminueixin els seus 
costos de manteniment i es garanteixi la seva seguretat. Aquest grup 
d’empreses té fi lials a Holanda, Alemanya, Canadà, Estats Units, França, 
Republica Txeca i Austràlia. 
Posteriorment, s’han creat dues noves fi lials: Applus+ RTD UK Ltd en el 
Regne Unit (per servir el mercat britànic i del mar del Nord) i Applus+ RTD 
Pte Ltd a Singapur (per explotar el mercat asiàtic).
Cal destacar que, durant l’exercici 2006 i igual que en anys precedents, el 
Grup RTD ha experimentat un fort creixement de la seva activitat, afavorit 
per l’expansió del seu principal grup de clients: la indústria energètica i 
petroquímica.

_ Principals adjudicacions a Llatinoamèrica
L’any 2006, Applus Mèxic va signar grans contractes d’inspecció i con-
sultoria en el sector petroquímic (inspecció de 300 km de canonada a 
Monterrey per a gas natural), energètic (implantació d’un sistema integral 
de gestió per a la Comissió Federal) i industrial (inspeccions i assajos per 
a ICA Fluor en tot el país). Addicionalment, s’han realitzat signifi catius 
treballs de certifi cació que l’han convertida en una de les sis primeres 
certifi cadores en sistemes de gestió de la qualitat a Mèxic (basant-se en 
el nombre de certifi cats emesos).
Applus Colòmbia ha experimentat un elevat creixement (al voltant del 
80%), mitjançant la diversifi cació dels seus serveis i una política de des-
envolupament comercial molt activa, a través de les 13 ofi cines amb què 
compta en el país.
A Xile, Applus+ segueix situada al capdavant de les empreses de consultoria 
i inspecció del país, i ha consolidat durant l’any 2006 la seva posició en el 
sector de la construcció. El creixement de la facturació de l’activitat d’ins-
pecció i certifi cació respecte a l’exercici anterior ha estat superior al 40%. 
En l’activitat de medi ambient es troben els primers serveis contractats amb 
la Comissió Nacional de l’Energia.
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_ Ingeniería, test y homologación de vehículos - Applus+ IDIADA 
Durant l’any 2006, les vendes d’Applus+ IDIADA han crescut un 14% respecte a 
l’exercici anterior. El 60% del total de la xifra de negoci s’ha destinat al mercat in-
ternacional, s’ha incrementat el percentatge respecte a l’any anterior i s’ha refl ectit 
el creixent nombre de fabricants estrangers, principalment asiàtics, que confi en els 
seus projectes de desenvolupament de producte a Applus+ IDIADA.
També s’ha volgut mantenir i ampliar la presència europea, a pesar de l’entorn de 
crisi i la forta pressió en costos. En aquest sentit, cal destacar que el 20 de gener de 
2006 es va signar l’adquisició per part d’Applus+ de la societat txeca Airon Technic, 
l’activitat de la qual, desenvolupada per 50 enginyers experts en disseny, és ges-
tionada per Applus+ IDIADA. Aquesta adquisició ha reforçat la presència a Europa 
Central i a Alemanya, i ha permès ampliar les activitats d’Applus+ IDIADA en oferir 
un servei més complet, incloent-hi activitats de disseny (CAD).
Igualment, el passat 27 de gener de 2006 es va signar amb el Govern de l’Índia un 
projecte per a la creació d’una infraestructura nacional d’assaig i desenvolupament 
de l’automòbil durant un període de 6 anys. Aquest projecte permet a Applus+ IDI-
ADA situar-se en una posició privilegiada en el mercat i la indústria del sector de 
l’automòbil de l’Índia. Des de l’1 de setembre de 2006, Applus+ IDIADA disposa 
d’una ofi cina a la ciutat de Delhi.
La inversió compromesa durant l’any 2006 ha estat de 15 milions d’euros. A 
Espanya destaca la construcció d’una pista “wet handling” (conducció en con-
dicions de pluja), la construcció d’una cambra anecoica i la millora de les instal-
lacions de línia motriu.

_ 6 Principals riscos i incerteses

El Grup AGBAR desenvolupa la seva activitat en diferents negocis (principalment 
cicle integral de l’aigua, assegurances de salut i inspecció i certifi cació), i té una 
presència tant nacional com internacional (principalment, Xile i Regne Unit, en aigua, 
i Holanda, en inspecció i certifi cació). Això suposa que estigui subjecte a diferents 
factors crítics derivats de cadascun dels seus negocis i localitzacions, factors que 
comprenen tant el desenvolupament sostenible dels diferents negocis (estratègia, 
mercat, operacions, tecnologia, medi ambient, fi nançament, etc.), com el marc re-
gulatori en el qual es desenvolupen aquests.
La premissa en què es basa la política general de riscos del Grup AGBAR és, en la 
seva fi nalitat última, generar valor sostenible per als seus grups d’interès (“stake-
holders”). Per això, els factors crítics associats a cadascun dels seus negocis són 
considerats, sota el prisma de la seva absència de certesa, en el seu doble vessant 
de generadors de riscos (a evitar, reduir, compartir o acceptar) i d’oportunitats. 
És un repte permanent dels Òrgans de Govern i Direcció del Grup AGBAR, en l’es-
tabliment de la seva estratègia, la determinació de l’equilibri òptim entre riscos i 
oportunitats, que permeti la maximització de valor.
Aquestes polítiques generals, i les diversitats del Grup AGBAR, han fet que la seva 
estructura de Direcció i Organització, basada en la Corporació i les Unitats de Nego-
ci, hagi estat concebuda per garantir l’existència dels dispositius de control neces-
saris per poder avaluar, controlar i mitigar els principals riscos.
En aquest sentit, el Consell d’Administració, tant de forma directa com a través de 
les seves comissions (Comissió Executiva i Comissió d’Auditoria i Control), exerceix 
funcions de supervisió de l’evolució dels negocis i dels sistemes de control implan-
tats. Així mateix, els diferents Comitès de Direcció establerts (Comitè de Direcció 
de Grup, Comitè de Direcció Corporatiu i els Comitès de Direcció de cadascuna 
de les Unitats de Negoci) constitueixen, per la freqüència de les seves reunions, un 
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element clau de l’avaluació, seguiment i evolució dels principals riscos.
La referida estructura de Govern i Direcció del Grup AGBAR, al costat dels sistemes 
de control establerts, permeten, tant a nivell de Corporació com de les Unitats de 
Negoci, la consideració i seguiment dels diferents riscos del Grup, que podem en-
globar-los en les categories següents:

_ Riscos de l’entorn: evolució econòmica (creixement i desacceleració), 
regulatoris i legals (normatives específi ques, laboral, fi scal, LOPD, NIIF, 
etc.), risc país (polític i de sobirania), accés als mercats fi nancers, com-
petència, negoci (negocis madurs i nous negocis) i innovació.
_ Riscos operatius i de processos: operacionals (contractació, renovació, 
prestació de serveis i crèdit de clients), tecnològics i de procés de la infor-
mació, capital humà, integritat i frau.
_ Riscos financers: liquiditat, crèdit, tipus de canvi i tipus d’interès.
_ Riscos d’informació per a la presa de decisions: associats a informació 
operativa, fi nancera i estratègica.
_ Riscos de reputació corporativa: transparència (grup cotitzat) i sosteni-
bilitat (riscos mediambientals i de responsabilitat social).

Amb caràcter general, el Grup AGBAR considera risc qualsevol amenaça que un 
esdeveniment, acció o omissió pugui impedir-li aconseguir els seus objectius i exe-
cutar les seves estratègies amb èxit i, en particular, aquells que puguin comprometre 
la rendibilitat econòmica de les seves activitats, la seva solvència fi nancera, el com-
pliment de les diferents regulacions aplicables i la seva reputació corporativa.

_ 7 Objectius i polítiques de gestió del risc
fi nancer

Els objectius principals de gestió del risc fi nancer són assegurar la disponibilitat 
de fons per al compliment puntual dels compromisos fi nancers i protegir el valor 
en euros dels fl uxos econòmics i dels actius i passius del Grup. A la Nota 5 de la 
memòria dels comptes anuals consolidats, s’exposa la política de gestió de riscos 
dissenyada pel Grup Agbar per aconseguir aquests objectius.
 

_ 8 Autocartera

En data 20 de juny de 2006 es va realitzar comunicació a CNMV de titularitat per So-
ciedad General de Aguas de Barcelona, S.A. de 323.981 accions. Aquestes accions 
van resultar “sobrants” del Pla d’Opcions Maig 2001, per la qual cosa es mantenen 
en autocartera, amb la fi nalitat de procedir a la seva amortització, prèvia reducció 
del capital social de la Societat en l’import nominal que procedeixi.

_ 9 Medi ambient i recursos humans

En el marc del moviment cap a un desenvolupament 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 recerca dels màxims estàndards de qualitat, 
l’avanç tecnològic i la voluntat de servei conformen les decisions del Grup en el 
progrés cap al desenvolupament sostenible.
Així, el Grup, a través de la seva Fundació i de les seves empreses, desenvolupa 
iniciatives que són coherents amb la promoció del desenvolupament sostenible. 
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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 desenvo-
lupa les seves activitats.
L’Informe de sostenibilitat del Grup Agbar refl ecteix el comportament mediambien-
tal, social i econòmic del Grup en el desenvolupament de les seves activitats. Per 
a això, es presenten indicadors i accions en aquests àmbits per als diferents seg-
ments d’activitat del Grup Agbar: aigua, salut, i inspecció i certifi cació.
El Grup Agbar ha estat capdavanter a l’hora de materialitzar els principis de com-
portament de l’organització, i del conjunt dels seus professionals, en un codi ètic 
corporatiu i de conducta dels professionals de les empreses del Grup Agbar. S’hi 
recullen els valors que identifi quen l’organització, s’estableixen uns preceptes 
sota els quals s’espera que se cenyeixin les seves empreses i el seu equip humà, 
i s’integren aquests en la presa de decisions, en les estratègies, en els processos 
i en les actuacions. 
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HOLDING I SOCIETATS CORPORATIVES 

*Agbar Capital, S.A. Societat               
Unipersonal                                            F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

61 (2) (14) 45 100 -

*Agbarex S.L., Societat Unipersonal    F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

9.210 27.780 2.351 18.418 100 

*Fundació Agbar, Centre d’Estudis 
i Investigació del Medi Ambient
Ctra. Sant Joan Despí, núm. 1
08940 Cornellà de Llobregat

1.022 68 - - 100 

*Agbar Servicios Compartidos, S.A.      F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

5.121 5.359 193 10.306 100 -

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

1.710 4.444 2.518 - - 75 

*Agbar Global Market, S.A., Societat  
Unipersonal                                            F
Girona, 176 Barcelona

5.054 8.410 (239) 12.360 100 -

**INUSA Sociedad de Inmuebles, S.A.
Av. Ricardo Soriano, 72, 4ª D
29600 Marbella (Màlaga)

2.000 (690) (64) - - 50 

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

18 2.003 165 2.025 100 -

AIGUA I SANEJAMENT

Nacional

*Agbar Mantenimiento, S.A.                   F
Berguedà, 20-24 
08029 Barcelona

2.193 3.726 2.833 5.278 100 -

*Aquagest Levante, S.A.                        F
Los Doscientos, 6,  entresòl C, esc. Esquerra
03007 Alacant

11.055 12.232 14.540 6.738 100 -

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA I SOCIETATS 
PARTICIPADES QUE FORMEN EL GRUP AGBAR

ANNEXOS ALS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS CORRESPONENTS 
A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 31 DE DESEMBRE DE 2006

(F) Societats a les que s’aplica el règime de consolidación fi scal
 * Societats participades per Agbar directament
** a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells
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239_**Ingeniería, Tecnología y Servicios del Agua 
y Medio Ambiente, S.L., Sociedad
Unipersonal (SEDELAM)                           F
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3
30008 Múrcia

301 193 385 - - 100 

*Aquagest Región de Murcia, S.A.         F
Ntra. Sra. de los Buenos Libros, 3
30008 Múrcia

8.085 7.858 508 16.059 100 -

*Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, 
Fundación Privada
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona

500 - - - 80 -

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

1.455 297 (84) 834 50 -

*Interagua, Servicios Integrales del
Agua, S.A., Sociedad Unipersonal         F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

774 5.290 1.201 14.547 100 -

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

2.062 1.014 153 1.647 50 -

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

1.087 486 204 888 50 -

*SOREA, Sociedad Regional de       
Abastecimiento de Aguas, S.A.             F
Avda. Diagonal, 211  
08018 Barcelona

110.445 47.589 16.194 126.427 100 -

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

150 1.284 41 - - 80 

**Aigües de Cabrera, S.L.
Comarca, 47 
08700 Igualada (Barcelona)

682 3.503 - - - 100 

***Aigua de Rigat, S.A.
Comarca, 47 08700 
Igualada (Barcelona)

666 7.206 - - - 65 

***Construccions i Rebaixos, S.L.
Minerva, 11 08700 
Igualada (Barcelona)

61 1.124 - - - 100 
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03_2  INFORME ANUAL GRUP AGBAR 2006

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

1.000 247 191 - - 97 

**Anaigua, Companyia d’Aigües de l’Alt
Penedès i l’Anoia, S.A.,
Societat Unipersonal                              F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

767 (72) (15) - - 100 

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

82.151 4.024 5.506 - - 50 

**Netaigua Serveis de l’Aigüa, S.A.        F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

100 - (1) - - 100 

**Aquagest, Promoción Técnica y
Financiera de Abastecimientos de
Agua, S.A.                                            F
Avda. Diagonal, 211 
08018 Barcelona

29.482 28.524 9.535 - - 100 

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

364 2.231 1.335 - - 50 

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

1.743 (538) 150 - - 100 

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

12.000 (1.338) 178 - - 100 

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

570 420 242 - - 100 

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

2.404 51.904 7.178 - - 90 

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

70 1.233 263 - - 100 

Internacional

Regne Unit

*Bristol Water Group, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

1.545 52.114 (251) 256.622 100 -
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241_**Bristol Water Holding, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

11.157 14.291 298 - - 100 

***Bristol Water Core Holding, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

8.923 - - - - 100 

****Bristol Water, plc
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

8.923 86.594 8.472 - - 100 

***Verdan Group, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

1.171 795 (1.242) - - 100 

****Bristol Water Services, Ltd
PO Box 218, Bridgwater Road
Bristol BS99 7AU UK

- (1.161) (35) - - 100 

Amèrica Central

*Interagbar de México, S.A. de C.V.
Avda. Hidalgo, 107 - Centre Històric
Delegació Cuauhtemoc 
06300 Mèxic Districte Federal

2.880 1.225 979 4.612 100 -

Sud-amèrica

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

249.999 98.047 40.583 142.554 100 

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

13.260 (273) 14.061 - - 50 

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

1.938 (460) (63) - - 26 

*Agbar Lationamérica, S.A.
Isidora Goyenechea  N°2939 Depto11 
Las Condes - Santiago de Xile (Xile)

57 28.850 3.170 57 100 -

***Agbar ConoSur, Ltd.
Isidora Goyenechea  N°2939 Depto11 
Las Condes - Santiago de Xile (Xile)

- 28.860 2.980 - - 100 

**S.C. Intermodal La Cisterna
Monjitas, 392 ofi cina 701
Santiago de Xile (Xile)

10.229 20 - - - 69 

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

320.454 107.076 40.310 - - 100 

ANNEX I

SOCIETATS GRUP

MILERS D’EUROS

VA
LO

R
 N

E
T

 E
N

 L
LI

B
R

E
S PERCENTATGE 

PARTICIPACIÓ 

S
U

B
S

C
R

IT

R
E

S
E

R
V

E
S

R
E

S
U

LT
A

T
 D

E
 

L’
E

X
E

R
C

IC
I

D
IR

E
C

T
E

IN
D

IR
E

C
T

E

(F) Societats a les que s’aplica el règime de consolidación fi scal
 * Societats participades per Agbar directament
** a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells



03_2  INFORME ANUAL GRUP AGBAR 2006

***Inversiones Aguas Metropolitanas, S.A.
El Golf 40, Piso 13
Santiago de Xile (Xile)

623.845 13.604 66.666 - - 57 

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

174.900 211.413 129.238 - - 28 

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

295 1.080 759 - - 28 

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

389 1.649 1.304 - - 28 

*****Gestión y Servicios, S.A. 
Avda.Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Xile (Xile)

866 (1.205) 1.355 - - 28 

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

186.975 (71.197) 6.130 - - 28 

******Aguas Manquehue, S.A.
Avda.Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Xile (Xile)

10.148 7.990 3.242 - - 28 

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

52.380 29.627 18.968 - - 28 

*******Aguas Los Dominicos, S.A. 
Avda.Presidente Balmaceda, 1398
Santiago de Xile (Xile)

3.493 4.875 1.416 - - 28 

SALUT

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

53.060 132.179 58.511 55.380 55 -

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

443 284 1.111 - - 55 

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

91 (28) 265 - - 55 

**General de Inversiones Alavesas, S.A.
Plaza Amárica, 4 
01005 Vitòria

1.200 - (1) - - 55 

**General de Inversiones Tormes, S.A.
Arco, 7-9 Salamanca 5.000 (296) (144) - - 55 

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

313 101 20 - - 55 
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243_**Grupo Iquimesa, S.L., Sociedad
Unipersonal
Plaza Amárica, 4 bajos 
01005 Vitòria

6.000 28.197 1.827 - - 55 

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

205 1.071 13 - - 55 

**Infraestructuras y Servicios de Alzira, S.A.
Carretera de Corbera, Km 1
46600 Alzira (València)

1.250 575 252 - - 28 

**Unión Médica Regional, S.L.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

8.889 44.159 5.600 - - 55 

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

1.418 964 139 - - 43 

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

3.065 3.473 1.263 - - 41 

****Hemodinámica Intervencionista de Ali-
cante, S.A.
Doctor Gómez Ulla, 15 
03013 Alacant

270 248 153 - - 27 

****Tomografía Axial Computerizada de 
Alicante, S.A.
Pl. Dr Gómez Ulla 15 
03013 Alacant

467 845 166 - - 23 

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

325 77 (129) - - 45 

***Clínica Ntra. Sra. de América, S.A.
Arturo Soria, 103 
28043 Madrid

7.020 1.383 1.759 - - 53 

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

3.104 635 916 _ - 54 

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

138 1.031 497 - - 28 

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

1.522 3.446 1.171 - - 55 
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***Plaza Salud 24, S.A.
Príncipe de Vergara, 110 
28002 Madrid

225 83 322 - - 27 

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

2.848 (882) 1.672 - - 55 

***Sanatorio Virgen del Mar-Cristóbal Cas-
tillo, S.A,
Ctra. Mami, Km 1 s/n  
04120  Almeria

213 3.924 1.550 - - 54 

***UMR Canarias, S.L., Sociedad Unipersonal
Perojo, 6 Las Palmas de Gran Canària 500 - (11) - - 55 

****Clínica Santa Catalina, S.A.
León y Castillo, 292
Las Palmas de Gran Canària

1.328 7.058 - - - 49 

****Clínica Santa Cruz de Tenerife, S.A.
Enrique Wolfson, 8
Santa Cruz de Tenerife

1.329 (520) - - - 49 

****Limpieza y Mantenimiento Hospitalarios, S.L.
Perojo, 6
Las Palmas de Gran Canària

3 52 - - - 49 

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

Nacional

*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 Vallès
(Barcelona)

134.488 165.320 19.196 111.282 53 -

**Applus Automotive Services, S.L.U.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat de
medicina s/n.
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

838 (495) 127 - - 53 

**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 30.941 15.588 - - 53 

SOCIETATS GRUP

MILERS D’EUROS

VA
LO

R
 N

E
T

 E
N

 L
LI

B
R

E
S PERCENTATGE 

PARTICIPACIÓ 

S
U

B
S

C
R

IT

R
E

S
E

R
V

E
S

R
E

S
U

LT
A

T
 D

E
 

L’
E

X
E

R
C

IC
I

D
IR

E
C

T
E

IN
D

IR
E

C
T

E

(F) Societats a les que s’aplica el règime de consolidación fi scal
 * Societats participades per Agbar directament
** a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells



03_2  COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

245_***Applus ECA ITV, S.A.
Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carretera d’accés a la facultat de
medicina s/n
Bellaterra, Cedanyola del Vallès
(Barcelona)

1.202 5.242 12.260 - - 27 

***Applus Iteuve Andalucía, S.A.
Polígon Industrial Juncaril, Parcel·les 317 y 
318 
18210 Peligros (Granada)

523 3.628 597 - - 31 

***Applus Iteuve Euskadi, S.A.
Lemandabide, 13 
Vitòria

60 3.974 1.302 - - 53 

**Idiada Automotive Technology, S.A.
L’Arbornar, s/n  Apartat de correus 20
43710 Sta. Oliva (Tarragona)

1.500 4.570 3.253 - - 36 

***CTAG-IDIADA Safety Technology, SL.
Polígon Industrial A Granxa, Prc. 249-250 
Porriño (Pontevedra)

300 398 121 - - 18 

**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 (100.047) (3.678) - - 50 

***Applus Norcontrol, S.L.U.
Carretera N-VI, Km 582, C.P. 15.168
15168 Sada ( A Corunya)

120 34.938 (897) - - 50 

****Novotec Consultores, S.A., Societat 
Unipersonal
Campezo,1 Edifi cio 4. Parque Empresarial 
las Mercedes 
28022 Madrid

2.029 7.968 (875) - - 50 

****Indulab 2000, S.L.
Dos de Maig, 283-285 
08025 Barcelona

180 60 36 - - 50 

***** Laboratoris i Serveis Agroalimentaris, S.L.
Pare Gallisa, 19 entresòl 
08500 Vic (Barcelona)

11 73 22 - - 50 

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

1.969 95 (38) - - 44 
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****Applus Agroambiental, S.A.
Partida Setsambs, s/n
Sidamon (Lleida)

1.051 162 59 - - 33 

***Laboratorio de Control de Aguas, S.A. 
(Labaqua)
Alona, 33
03007 Alacant

693 4.676 2.338 - - 52 

Internacional

Alemanya

**Applus Deutschland, Gmbh
Ruwerstrasse, 9, 
41464 Neuss (Alemanya)

500 (403) 72 - - 53 

***Idiada Fahrzeugtechnik, GmbH
Nürnberger Strasse
D-85055 Ingolstadt (Alemanya)

250 (130) (1) - - 36 

***RTD Holding Deutschland GmbH
Industriestr. 34
D-44894 Bochum. (Alemanya)

1.000 6.962 3.652 - - 53 

****Röntgen Technischer Dienst GmbH 
Industriestr. 34
D-44894 Bochum. (Alemanya)

1.586 2.845 - - - 53 

**** Compra GmbH Gesellschaft 
für Qualitätssicherung & Rückbau
Elisabethstr. 8
D-50226 Frechen (Alemanya)

53 1.232 - - - 53 

Dinamarca

***Applus DanmarK A/S
Masnedogade 28, 
2100 Copenhage (Dinamarca)

32.312 112 (3.420) - - 53 

Eslovàquia

****RTD Slovakia, S.R.O.
Vlcie hrdlo SR-824 12
Bratislava, Eslovàquia

6 (4) (2) - - 53 

Finlàndia

**K1 Katsastajat, OY
Tuotekat 8B 21200 Raisio (Finlàndia) 250 5.371 513 - - 53 

França

***RTD France, S.A.S.
14 rue André Sentuc
69200 Venissieux (França)

37 (123) (304) - - 53

SOCIETATS GRUP

MILERS D’EUROS

VA
LO

R
 N

E
T

 E
N

 L
LI

B
R

E
S PERCENTATGE 

PARTICIPACIÓ 

S
U

B
S

C
R

IT

R
E

S
E

R
V

E
S

R
E

S
U

LT
A

T
 D

E
 

L’
E

X
E

R
C

IC
I

D
IR

E
C

T
E

IN
D

IR
E

C
T

E

(F) Societats a les que s’aplica el règime de consolidación fi scal
 * Societats participades per Agbar directament
** a ****** Societats participades per Agbar indirectament a diferents nivells



03_2  COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

247_Luxemburg

**Applus Automotive Technology 
Luxembourg, SARL
8 rue du Moulin
L-6914 Roodt-sur-Syre (Luxemburg)

100 122 254 - - 42 

Països Baixos

***Röntgen Technische Dienst NV
Energielaan 10a
2950 Kapellen (Belgium)

199 437 356 - - 53 

**Röntgen Technische Dienst Holding, B.V.  
- Rtd
Delftweg 144 
3046 NC  Rotterdam (The Netherlands)

21 22.693 11.097 - - 53 

****RTD International, B.V.
Delftweg 144 
3046 NC  Rotterdam (The Netherlands)

4 44 - - - 53 

***Röntgen Technische Dienst Bv
Delftweg 144
3046 NC  Rotterdam (The Netherlands)

2.723 21.357 7.085 - - 53 

Portugal

****Applus Portugal Ltda.
Largo da Lagoa, 15-H, Linda a Velha
Concelho de Oeiras (Portugal)

130 (173) 30 - - 51 

República Txeca

**Airon TechniK, A.S.
Havlickova, 57
508 01 Horice (Czech Republic)

328 994 325 - - 37 

***RTD Quality Services, S.R.O.
U Stadionu 89
530 02 Pardubice (Czech Republic)

73 1.209 566 - - 53 

Àfrica

***** RTD QUALITY SERVICES NIGERIA, Ltd.
B&B GOS Yard, NPA Express Way, Ekpan, 
Warri, Delta State, Nigèria

11 (151) (5) - - 53 

Amèrica del Nord

****RTD Quality Services Canada, Inc.
1431 – 70 Avenue
Edmonton. Alberta T6P 1N5 (Canadà)

130 329 2.086 - - 53 

**Applus Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400. 
Wilmington (New Castle), Delaware, USA

30.372 (7.454) (837) - - 53 
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***Applus Technologies Inc.
4525 E. Skyline Drive, Suite 121
Tucson, USA

245 23.520 3.975 - - 53 

***Applus Autologic, Inc.
Souht Corporate Circle, suite nº 2
Sussex, Wisconsin 53089, USA

1.150 (1) 30 - - 53 

****RTD Quality Services USA, Inc.
10540 Rockley Road, Suite 300
Houston Texas 770

1 394 471 - - 53 

Amèrica Central

***Applus México, S.A. de CV 
Avda. de las Fuentes 41-A-1003, 
Colonia Lomas de Tecamachalco 
(Naucalpan),  Estat de Mèxic

14 132 150 - - 50 

****Norcontrol Inspección, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho, 88 Piso 9
Loma de Chupultepec Palmas 
y Reformas Miguel Hidalgo 
Mèxic D.F. C.P. 11000

639 (148) (128) - - 50 

****Norcontrol Guatemala, S.A.
18 Calle  5-56 Zona 10 Edif. Unicentro Nivel 
13 Ofi cina 13-02
Departament de Guatemala

399 (106) (737) - - 50 

****Norcontrol Nicaragua, S.A.
Ciudad de Masaya, Rep. de Nicaragua
Centro BAC, piso 6, Km. 4  ½ Carretera a 
Masaya Apdo. LM-249 MANAGUA

66 14 23 - - 50 

***LGAI Panamá, S.A.
Edifi cio Torre Banco General, piso 9
Calle Aquilino de la Guardia
Ciutat de Panamà (Panamà)

30 (15) (10) - - 50 

***LGAI Centro América y Caribe, S.A.
Urbanización Los Colegios, Centro 
Comercial Plaza Dorada, local 9
San José (Costa Rica)

11 7 18 - - 50 

****Norcontrol Panamá, S.A.
Avda. Diógenes de la Rosa, Edifi cio nº 812 
Albrook (Panamà)

220 84 111 - - 50 

Sud-amèrica

***Applus Serviços Tecnológicos do Brasil, Ltda.
Av. Das Naçoes Unidas, 1255 7º
04578-903
Sao Paulo - SP (Brasil)

6.783 121 (133) - - 53 

****Norcontrol Colombia, Ltda.
Carrera, 7, 721 Torre B, puerta 14
Bogota D.C. (Colombia)

1.367 58 400 - - 50 
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**Applus Revisiones Técnicas Chile, S.A.
Santiago de Xile (Xile) 471 48 (195) - - 53 

***Applus Chile, S.A.
El Golf, 40, piso 13
Los Condes, Santiago de Xile (Xile)

3.281 (347) 102 - - 53 

***LGAI Chile, S.A.
Marchant Pereira, 10, piso 14
Providencia, Santiago de Xile (Xile)

90 (71) 5 - - 50 

****Norcontrol Chile, S.A.
Ciudad y Comuna de Santiago.
Calle Teatinos, 333
Santiago de Xile (Xile)

798 106 148 - - 50 

Oceania

RTD Steeltest PTY, Ltd.
2 Thorpe Way
Kwinana WA 6167, Austràlia

60 850 181 - - 53 

ALTRES

*Agencia Servicios Mensajería, S.A.      F
Miguel Fleta, 14-16
28037 Madrid

3.065 1.492 (1.313) 2.437 80 -

**ASM Transporte Urgente Andalucía, S.A.
Lima 7
29006 Màlaga

121 188 230 - - 56 

**Mallorca Servicios Mensajería, S.L.
Gremi Boters, 44 
07009 Palma de Mallorca

10 157 17 - - 56 

*Aguas de Levante, S.A. (ADL)               F
Girona, 176
Barcelona

1.688 444 348 2.474 100 -

*Tribugest, Gestión de Tributos, S.A.
Avda. Diagonal, 309, 2n A
08013 Barcelona

1.470 14.065 (14.508) 616 60 -
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AIGUA I SANEJAMENT

Nacional

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

7.500 3 6 - - - 74 

****Aguas de Arona
Plaza del Cristo de la Salud, 1
38640 Arona (Santa Cruz de Tenerife)

781 66 29 - - - 74 

**Aguas de Cieza, S.A.
José Pérez Gómez, 2 bis
30530 Cieza (Múrcia)

1.503 110 133 - - - 49 

****Aguas de Telde, Gestión Integral del 
Servicio, S.A.
Matías Zurita, 12
35200 Teide (Gran Canària)

7.020  (1.834) 58 - - - 45 

**Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.
Caballero de Rodas, 22  
03180 Torrevieja (Alacant)

1.803 2.698 1.600 - - - 74 

**Aguas Municipalizadas de Alicante
Empresa Mixta (AMAEM)
Alona, 31-33 03007 Alacant

15.887 11.584 4.112 - - - 50 

***Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (AGUASVIRA)
Plaza Cuba, s/n Edifi cio Tres Coronas
18230 Atarfe (Granada)

1.202 240 1.355 - - - 20 

***Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A.
(ASTOSAM)
Loma de los Riscos, 2 
29620 Torremolinos

2.344 1.215 1.198 - - - 25 

***AIE Bahía Gaditana
Carretera Nacional IV, Km 683
11100 San Fernando (Cadis)

4.658 - 532 - - - 11 

**Aigües de l’Alt Empordà, S.A. (ADAMSA)
Lluís Companys, 43 
17480 Roses (Girona)

60 12 57 - - - 49 

**Aigües de Cullera, S.A.
Plaza de la Sal, 4 
46400 Cullera (València)

1.893 83 274 - - - 48 

*Aigües de Segarra-Garrigues, S.A.
Pl. del Carme, 15, 1r, 1a
25300 Tàrrega (Lleida)

15.000  (1.997) 355 6.309 - 22 -

**Aigües d’Osona
Bisbe Morgades, 46 entl. 2a
08500 Vic (Barcelona)

60 28  (8) - - - 46 

**Aigües Municipals de Paterna, S.A.
Plaza Ingeniero Castells, 1 
46920 Paterna (València)

2.116 - 60 - - - 49 

**Aigües i Sanejament d’Elx, E.M.
Joan Carles I, 53 bajos 
03202 Elx (Alacant)

12.261 236 1.202 - - - 49 

 * Societats participades per Agbar directament
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251_*Clavegueram de Barcelona, S.A. (CLABSA)
Acer, 16 
08038 Barcelona

3.606 498 1.085 1.947 323 54 -

**Companyia d’Aigües de Palamós
Pl. Padró, 1 
17230 Palamós (Girona)

1.969 402 90 - - - 56 

**Conducció del Ter, S.L. (CONTER)
Bourg de Peaje, 89-97
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

18 4 54 - - - 48 

**Depuradora d’Osona
Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5
08500 Vic (Barcelona)

210 46 484 - - - 25 

**Drenatges Urbans del Besòs
Avinguda Sant Julià, 241
08400 Granollers (Barcelona)

300 43 82 - - - 50 

**E.M. Aguas de Jumilla
Avenida de Levante, 32
30520 Jumilla (Múrcia)

601 93 207 - - - 49 

**E.M. Aguas de Lorca
Príncipe Alonso, 2 
30800 Lorca (Múrcia)

3.005 471 1.025 - - - 49 

***E. M.  Aguas de Montilla
Antonio Gala, 2 
14550 Còrdova

1.000 19 66 - - - 25 

E.M. d’Aigües de la Costa Brava, S.A.
Plaça Josep Pla, 4 3r, 1a
17001 Girona

600 - 197 - - - 42 

**Empresa Mixta de Aguas Residuales de 
Alicante, S.A. (EMARASA)
Alona, 31-33 03007 Alacant

1.965 1.485 1.147 - - - 50 

**Empresa Mixta d’Aigües de l’Horta, S.A.
Placeta de l’Era, 12  
46900 Torrent (València)

1.803 239 514 - - - 49 

***Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Granada, S.A. (EMASAGRA)
Molinos, 58-60 
18009 Granada

2.656 1.451 2.796 - - - 24 

**Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)
Plaza Circular, 9 30008 Múrcia

6.087 7.261 3.823 - - - 49 

**Empresa Municipal Mixta d’Aigües
de Tarragona, S.A. (EMATSA)
Avinguda Pau Casals, 13-15
43003 Tarragona

361 1.817 2.500 - - - 49 

*Girona, S.A. 
Travessia del Carril, 2, 6è 3a 
17001 Girona

1.200 1.805 440 630 57 31 -
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*Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A.
Societat, 26 08221 Terrassa (Barcelona) 4.856 13.252 1.702 3.497 312 32 -

**Secomsa Aigües, S.L.
Raval de Gràcia, 38
43850 Cambrils (Tarragona)

6 2.500 19 - - - 49 

**Serveis de Cervera i la Segarra
Plaça Major, 1 baixos 25200 Cervera (Lleida) 118 942 139 - - - 49 

**Sorea Rubatec AIE
Passeig de Sant Joan, 43 baixos
08009 Barcelona

240 - 207 - - - 45 

***Simmar-Serveis Integrals del Maresme 
Plaça Miquel Biada, 1
08302 Mataró (Barcelona)

301 61 319 - - - 36 

**Sorea-Searsa-Aqualia AIE
Conde de Jaruco-Deurado
17310 Lloret de Mar (Girona)

400 - - - - - 63 

**Sermubeniel, S.A.
José Antonio, 4 
30130 Beniel (Múrcia)

1.261  (56)  (13) - - - 49 

***Teidagua, S.A. 
San Agustín, 8
38201 La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife)

4.129 137 721 - - - 50 

Internacional

Amèrica Central

**Aguas de Saltillo, Sociedad Anónima de 
Capital Variable
De la Fuente, 433 Zona Centro
25000 Saltillo Coahuaila (Mèxic)

13.670 1.076 2.224 - - - 49 

****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
L'Havana (Cuba)

6.074 76 467 - - - 41 

Sud-amèrica

*Aguas de Cartagena, S.A.,E.S.P. (ACUACAR)
Edif. Chambacú, Piso 2 Torices 
Sector Papayal, Carrera 13B, 26-87
Cartagena de Indias (Colòmbia)

9.864 2.141 3.219 3.056 891 46 -

*Aguas Argentinas, S.A.
Cerrito, 388 planta 1ª
Buenos Aires (Argentina) 
CP1010

39.562 34.048 (125.236) - - 25 -

*Aguas Cordobesas, S.A.
La Voz del interior, 5507
Còrdoba  (Argentina) 
H5008HJY

7.443 3.713 7.668 - - 5 -
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253_*Aguas Provinciales Santa Fe, S.A.
9 de julio, 2824, 1r piso
3000 Santa Fe (Argentina)

14.887  (46.991)  (13.675) - - 25 15 

SALUT

****Iquimesa Seguros de Salud, S.A.U
Pza. América, 3 Bajos
01005 Vitòria

1.055 85 2.240 - - - 14 

***Igualatorio Médico Quirúrgico de Bilbao
Máximo Aguirre, 18
48011 Bilbao

14.326 26.790 9.312 - - - 14 

**Salamanca Análisis  Clínicos, S.A.
Pozo Hilera, 6  
37002 Salamanca

75 1.486 109 - - - 11 

**Sanatorio Médico-Quirúrgico Cristo Rey, S.A.
Paseo de la Estación, 40 
23008 Jaén

103 3.092 124 - - - 21 

INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ

Internacional

Sud-amèrica

**Iteuve Inspección Técnica de Vehículos 
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires (Argentina)

171  (135)  26 - - - 53

***Applus Iteuve Argentina, S.A.
Reconquista, 1048, 9º
Buenos Aires (Argentina)

3.638 (1.407)  188 - - - 53

TOTAL 15.439 1.583 
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Proposta d’acords_

PROPOSTA D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE DATA 2 
DE MAIG DE 2007, PER SOTMETRE A LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D‘ACCIO-
NISTES DE SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA, S.A., CONVOCADA 
PER AL DIA 29 DE JUNY DE 2007, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL SE-
GÜENT DIA 30 DE JUNY EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

_ 1  Aprovar els comptes anuals individuals, comprensius del balanç, compte de 
pèrdues i guanys i memòria, i els consolidats, comprensius del balanç, compte 
de pèrdues i guanys, estat d’ingressos i despeses reconegudes, estat de fl uxos 
d’efectiu i memòria, corresponents a l’exercici 2006 i els respectius informes de 
gestió, verifi cats juntament amb els informes de gestió individual i consolidat pels 
auditors de comptes de la companyia, així com aprovar la gestió del Consell d’Ad-
ministració, de la Presidència i de la Direcció de la Societat. Els comptes anuals i 
informe de gestió individuals consten en el revers de 50 folis de paper timbrat de 
l’Estat, de classe 8a, números OH8355941 al OH8355990, ambdós inclusivament, 
i en el revers del foli de paper timbrat de la mateixa classe 8a, número OH8355991, 
i els comptes anuals consolidats i el seu respectiu informe de gestió consten en el 
revers de 105 folis de paper timbrat de l’Estat, de classe 8a, números OH8355831 
al OH8355935, ambdós inclusivament, i en el revers del foli de paper timbrat de la 
mateixa classe 8a, número OH8355936, i han estat verifi cats per l’auditor Deloitte, 
S.L. 

_ 2  Aprovar la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2006, formulada pel 
Consell d’Administració en els següents termes i facultar el Consell d’Administració 
perquè determini el termini i la forma de pagament del dividend complementari:  
 
Benefi ci net de l’exercici 2006 142.793.733,91 

A Reserva Legal 295.295,40 

A Dividend a Compte Repartit 25.928.915,25

A Dividend Complementari 41.486.264,40 

A Reserva Voluntària 75.083.258,86

 Xifres expressades en euros
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_ 3  (Pendent de formular en posterior reunió del Consell.).
  
_ 4  Reelegir com a auditor de comptes de la companyia, i tant per als comptes in-
dividuals com per als consolidats, pel termini d’un any, és a dir, per a l’exercici 2008, 
la companyia Deloitte, S.L.

_ 5  Reduir el capital social de la companyia en la quantia de 323.981 euros, per a 
l’amortització de 323.981 accions, d’1 euro de valor nominal, en autocartera de la 
Societat, en haver estat adquirides de l’entitat subscriptora d’aquestes, exercint el 
dret d’opció de compra concedida per aquesta a la Societat, en resultar sobrants 
per a la cobertura del Pla d’Opcions Maig 2001, que va constituir la fi nalitat de l’aug-
ment de capital acordat el 25 de maig de 2001, en virtut del qual aquestes accions 
van ser emeses. Com a conseqüència de la reducció, el capital social quedarà fi xat 
en 149.641.707 euros.
La reducció del capital s’acorda amb la fi nalitat d’amortitzar les accions en auto-
cartera esmentades anteriorment i en resultar sobrants per al Pla d’Opcions Maig 
2001 ja fi nalitzat, que va constituir el motiu de l’emissió i de la supressió del dret de 
subscripció preferent en l’augment de capital acordat el 25 de maig de 2001.
La reducció del capital, en efectuar-se per l’amortització d’accions en autocartera, 
s’efectuarà en el menor termini possible i una vegada publicats els corresponents 
anuncis.
La reducció del capital, per amortització de les accions en autocartera, es carregarà 
comptablement contra el compte de capital i el compte de reserves que correspon-
gui. 
Una vegada executada la reducció de capital, es dóna nova redacció als articles 5 i 
6 dels Estatuts Socials, que passaran a tenir la següent:

“Article 5è- Capital social.
El capital social és de CENT QUARANTA-NOU MILIONS SIS-CENTS QUA-
RANTA-UN MIL SET-CENTS SET (149.641.707) EUROS i està íntegrament 
subscrit i desemborsat.”

“Artícle 6è- Accions.
El capital social està integrat per 149.641.707 accions, d’un euro de valor  
nominal cadascuna, representades per mitjà d’anotacions en compte. 
Les accions representatives del capital social tenen la condició de valors mobilia-
ris i es regeixen pel que disposa la normativa reguladora del Mercat de Valors.
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Las acciones són indivisibles. El règim de copropietat i la constitució de 
drets reals sobre les accions, o el seu embargament, és el que s’estableix als 
articles 66 a 73 del text refós de la Llei de societats anònimes.”

Facultar indistintament el Consell d’Administració, la Comissió Executiva, el Presi-
dent i el Secretari perquè qualsevol d’ells, amb les facultats més àmplies, puguin 
executar el present acord, publicar els corresponents anuncis, fer constar la nova 
redacció dels articles 5 i 6 dels Estatuts, acreditar la reducció de capital als corres-
ponents efectes davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, les borses de 
valors i la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació 
de Valors, així como atorgar qualsevol tipus d’acte i document que siguin necessaris 
o convenients per a la completa execució de l’acord.

_ 6  Donar-se per informada de la modifi cació del Reglament del Consell d’Adminis-
tració, efectuada pel Consell en la seva sessió del dia 2 de maig de 2007 i que afecta 
els articles 4, 5, 9,11,12,13,14,16,17,19, 26 i 30.

_ 7  Autoritzar el Consell d’Administració perquè aquest, bé per si mateix o a través 
dels seus delegats o apoderats, de manera directa en nom de la Societat, o bé indi-
rectament mitjançant una societat dominada, pugui adquirir derivativament accions 
de la companyia mateixa, sota la modalitat de compravenda o permuta, o qualsevol 
altra permesa per la Llei, fi ns a un saldo màxim de 7.482.085 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 màxima de 18 
mesos, a comptar de l’adopció del present 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 particular per la Junta General Ordinària de 
data 19 de maig de 2006.

_ 8  Autoritzar el Consell d’Administració perquè procedeixi a acomplir els acords 
adoptats, amb facultats d’esmena, complementació, execució, desenvolupament 
i substitució en favor del president, o qualsevol altre conseller, i a més, facultar 
especialment el president i secretari perquè qualsevol d’ells indistintament pugui 
procedir a solemnitzar en instrument públic els acords que siguin inscribibles, ator-
gant a l’efecte els documents públics o privats, fi ns i tot amb caràcter d’esmena, 
rectifi cació, complementació o aclariment que siguin necessaris per aconseguir-ne 
la inscripció en el registre mercantil.

PROPOSTA D’ACORD QUE, REFERENT AL PUNT TERCER DE L’ORDRE DEL DIA 
DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES CONVOCADA PER AL DIA 
29 DE JUNY DE 2007, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL SEGÜENT DIA 30, 
EN SEGONA, FORMULA EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SOCIETAT GENE-
RAL D’AIGÜES DE BARCELONA, S.A. EN LA SEVA REUNIÓ DEL DIA 25 DE MAIG 
DE 2007 I A PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS, 
REUNIDA AMB ANTERIORITAT AQUEST MATEIX DIA.

a) Fixar en 12 el nombre de membres del Consell d’Administració.
b) Reelegir com a conseller, i amb el caràcter de conseller independent, pel
termini estatutari de 5 anys, el Sr. Joan Rosell Lastortras.
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Edita
Dirección Corporativa de Marketing Grupo Agbar
Av. Diagonal, 211 - 08018 Barcelona
Tel. 933 422 000 
Fax 933 422 662
www.agbar.es

Diseño y producción
MRM WorldWide
www.mrmww.es

Depósito legal
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