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Carta del President
 
[102-1] i [102-14] 

Benvolguts lectors: 

És un plaer presentar-los el dissetè Informe de Responsabilitat Corporativa de la companyia i el primer sota la nova 
marca de Naturgy. El present informe posa el focus en aquells assumptes de sostenibilitat identificats com a prioritaris 
per a la companyia i els nostres grups d'interès, i recull, a més, els nostres principis, els compromisos, les estratègies i les 
actuacions al respecte en l'any 2018, en què la companyia ha complert 175 anys d'història. 

L'any 2018 ha estat marcat per dos fets d'especial rellevància per a la companyia, com han estat la renovació de la nostra 
marca i l'establiment d'un nou Pla Estratègic 2018-2022. 

La nova marca ha nascut com a reflex d'una transformació corporativa a un model més modern, digital i global. Per la seva 
banda, el nou Pla Estratègic 2018-2022 ha fixat com a prioritats la simplicitat i l'accountability, l'optimització, la disciplina 
financera, i la retribució a l'accionista. En concret, aquest Pla té en l'horitzó 2022 un Ebitda de 5.000 milions d'euros, un 
benefici net de 1.800 milions d'euros  i l'augment d'un mínim anual del 5% de la remuneració de l'accionista. 

En un context de lluita contra el canvi climàtic i de transformació tecnològica, el nostre Pla Estratègic aposta per les 
energies renovables i el gas natural com a vectors clau per abordar els reptes mediambientals als quals ens enfrontem. 

Els resultats de l'exercici 2018 permeten a Naturgy ser reconeguda com la distribuïdora de gas amb millor acompliment 
financer a nivell mundial per S&P Global Platts. Aquests resultats s'han aconseguit amb un ferm compromís amb la 
sostenibilitat. Així, Naturgy ha estat reconeguda en l'últim exercici com a líder mundial en el sector Gas Utilities de serveis 
públics del Dow Jones Sustainability Index, líder global del sector Multiutilities de FTSE4GOOD i ha estat inclosa en l'índex 
The Climate Change A List de Carbon Disclosure Project (CDP), a més d'obtenir valoracions rellevants per part de les 
principals agències de ràting en sostenibilitat. 

Per continuar aquesta senda positiva de resultats, Naturgy segueix invertint en innovació sostenible. En aquest sentit, 
ha definit àrees estratègiques d'innovació que, juntament amb el Pla d'Innovació corporatiu i una millora contínua en el 
procés de control i gestió de riscos, permetran a la companyia donar una àgil resposta i des d'una posició privilegiada als 
reptes a què s'enfronta. 

El màxim òrgan de govern encarregat de supervisar la gestió de la companyia en matèria de responsabilitat corporativa 
i d'aprovar la respectiva política en aquesta matèria és el Consell d'Administració, el qual ha delegat aquestes funcions 
a la Comissió de Nomenaments i Retribucions. Cal destacar que en 2018, el Consell d'Administració, seguint les 
recomanacions de la seva autoavaluació, ha aprovat un nou Reglament de Funcionament i ha reduït el seu nombre de 
membres de 17 a 12 consellers, entre altres mesures preses. 

El marc comú d'actuació de Naturgy per a un comportament socialment responsable és la Política de Responsabilitat 
Corporativa. En aquest sentit, per Naturgy és summament rellevant la participació i la comunicació activa amb els seus 
grups d'interès, permetent conèixer així les seves expectatives i donar resposta a aquestes. 

És ben conegut que Naturgy posa al client en el centre de les seves operacions, sent aquesta vocació, a més, un pilar 
fonamental del Pla Estratègic 2018-2022. En 2018, hem volgut posar el focus de la nostra excel·lència en el servei en 
els col·lectius més vulnerables, posant a la seva disposició tecnologia avantguardista en accessibilitat en tots els canals 
d'atenció. 
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La gestió responsable de la cadena de subministrament ha seguit ocupant un lloc fonamental en els nostres compromisos 
socials, estenent als nostres proveïdors l'exigència i l'ajuda per aconseguir majors estàndards mediambientals, socials i de 
govern corporatiu. 

L'exitós acompliment de la companyia en l'últim any ha estat possible gràcies a l'equip divers de professionals que 
integren Naturgy. Respecte a la seva gestió, cal assenyalar el nou model de persones, que integra el compromís, la 
fidelització, la formació i la recompensa dels empleats. En el marc de la nostra Universitat Corporativa, s'han impartit més 
de 645.000 hores de formació. 

Per Naturgy, és prioritari que totes les nostres actuacions es duguin a terme preservant la integritat i el benestar dels 
nostres professionals, subcontractistes i la resta de la societat civil. Aquesta filosofia es troba impregnada en la cultura de 
la companyia des de fa anys, la qual es veu reforçada any rere any, i deriva en una millora molt significativa dels indicadors 
de seguretat. 

A més, és primordial per la companyia assegurar la integritat i la transparència. Per això, la companyia compta amb 
diferents eines que emanen del seu Codi Ètic, com ara la Política de Drets Humans, la Política Anticorrupció, el Canal 
de Denúncies o el Codi Ètic del proveïdor. La Comissió d'Ètica i Compliance vetlla pel compliment de la normativa tant 
externa com interna. 

Respecte a l'impacte en l'entorn natural, Naturgy ha continuant prenent mesures en 2018, que han permès reduir les 
seves externalitats en els tres eixos estratègics definits per la companyia: clima i aire, economia circular i capital natural i 
biodiversitat. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle es van reduir prop d'un 11%. Quant a l'impacte en la societat, cal 
destacar la continuació del Pla de Vulnerabilitat Energètica a Espanya, a través del qual s'han seguit desenvolupant noves 
iniciatives, com el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica i el projecte Cercle d'Ocupació. 

En un context de creixement de la demanda mundial d'energia i de descarbonització de l'economia en què la generació 
d'energia de fonts renovables serà dominant en 2030, juntament amb els avenços en eficiència 
energètica, la sostenibilitat seguirà sent un dels nostres pilars d'actuació. 

Francisco Reynés 
President de Naturgy 



 

 

Posicionament 
sostenible de 
Naturgy 

Naturgy és plenament conscient que, 
per crear valor i construir confiança, ha 
de tenir present tant la responsabilitat 
corporativa amb els grups d'interès 
com la sostenibilitat en la seva màxima 
expressió, amb una visió a llarg termini, 
sent aquests els pilars fonamentals i 
intrínsecs dels valors i la cultura de la 
companyia. 

El context global presenta una sèrie de 
desafiaments, com ara el canvi climàtic, 
la transició energètica o el creixement 
de la població, unit a l'escassetat de 
recursos naturals, als quals Naturgy 
s'anticipa i s'adapta. La companyia 
aconsegueix així anteposar-se als riscos 
tradicionals i emergents, trobar noves 
oportunitats de negoci i donar resposta 
a les necessitats dels diferents grups 
d'interès. 

Triple missió, mateix objectiu 

La nova marca de Naturgy, recolzada 
en l'experiència i el lideratge que 
caracteritzen la companyia, està 
enfocada en la digitalització, l'agilitat, la 
simplicitat i la globalitat. 

La visió de futur de Naturgy, sense 
oblidar les seves arrels i els seus més de 
175 anys d'història, té com a objecte 
protegir l'actual model de negoci i 
establir les bases per continuar creant 
valor, apostant pel gas natural com a 
energia per a una transició sostenible, i 
per l'impuls de les energies renovables i 
l'eficiència energètica. 

La companyia disposa d'aquesta 
visió conscient de la importància que 
tenen les seves actuacions sobre les 
persones i l'entorn on desenvolupa la 
seva activitat, i, per això, estableix una 
sèrie de compromisos que garanteixin 
el benestar —actual i futur— de les 
persones i els entorns amb els quals 
està en contacte. 

Atendre les necessitats 
energètiques de la societat 

oferint productes i serveis de 
qualitat respectuosos amb el 

medi ambient 

Atendre les necessitats dels 
nostres accionistes oferint
los una rendibilitat creixent i 

sostenible 

Atendre les necessitats dels 
nostres empleats oferint-los 

la possibilitat de desenvolupar 
les seves competències 

professionals 
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Gràcies als positius resultats en 
cadascun d'aquests compromisos, 
el 2018 diferents organismes 
de rellevància internacional han 
reconegut la gestió de Naturgy. 
Aquests reconeixements no 
resideixen únicament en el bon 
desenvolupament econòmic de la 
companyia, sinó també en els seus 
èxits en matèria de responsabilitat 
corporativa, sostenibilitat i reputació, 
permetent a la companyia distingir-se 
com un bon lloc en el qual invertir
 i on treballar. 

Excel·lència en el 
servei 

Interès per les 
persones 

Cadena de 
subministrament 

responsable 

Compromís amb 
els resultats 

Compromís social 

Gestió 
responsable del 

medi ambient 

Seguretat i salut 

Integritat i 
transparència 



 

  

 

 
 

 

i 1,1 milió de clients). 
Comercialització de GN/ 
GNL i generació solar 
(153 MW, solar). 

Xile 
Distribució de gas 
(18 províncies i 0,6 milions 
de clients), transport i 
distribució d’electricitat 
(13 províncies i 2,9 milions de 
clients). Projectes de 
generació eòlica i solar. 

Costa Rica 
Generació (101 MW, hidràulica). 

Jamaica 
Comercialització de GN/GNL. 

Mèxic 
Distribució de gas (deu estats 
de país incloent-hi Mèxic i 
1,8 milions de clients) i generació 
(2.289 MW, cicles combinats i 
234 MW, eòlica). 

Panamà 
Distribució d’electricitat 
(Panamà centre, oest, 
interior, Chiriquí i 0,7 milions 
de clients) i generació (22 MW, 
hidràulica). 

Perú 
Distribució de gas (Arequipa). 

Puerto Rico 
Infraestructura de GN/GNL 
(planta de regasificació) i 
generació. 

República Dominicana Nota: No s’hi inclou el negoci de distribució 

EUA. Cheniere 
i Corpus Christi 
(2020) 

Trinitat i 
Tobago    

Flux de gas. 
Gasoducte Magrib-Europa (Empl). 
Gasoducte Medgaz. 
Planta de liqüefacció. 
Planta de regasificació. 
Planta de regasificació arrendada. 
Contractes de gas a llarg termini. 

Model de negoci 

Naturgy d'una ullada 10 

Un model de negoci 
integrat i sostenible 13 

Present i futur de Naturgy: 
bases estratègiques 17 

Naturgy d'una ullada
 

Amèrica 

Argentina 
Distribució de gas 
(30 municipis de la zona nord 
i oest de la província de Buenos 
Aires, 1,7 milions de clients) i 
distribució d’electricitat 
(0,2 milions de clients). 

Brasil 
Distribució de gas 
(Estat de Rio de Janeiro, 
São Paulo Sur 

Generació (198 MW, fuel). 

Naturgy és present a 30 països, té més de 
18 milions de clients i prop del 50% dels 
seus empleats treballa fora d'Espanya. La 
seva presència internacional li garanteix 
una posició privilegiada per capturar el 
creixement de noves regions en procés de 
desenvolupament econòmic, per la qual 
cosa s'ha convertit en un dels principals 
operadors del món. 

d’electricitat a Colòmbia perquè s’ha deixat de 
consolidar la participació en Electricaribe el 31 de 
desembre de 2016, ni els negocis de distribució de 
gas a Itàlia i Colòmbia, de distribució d'electricitat 
a Moldàvia, de generació d'electricitat a Kenya i de 
mineria a Sud-àfrica per haver-se reclassificat a 
operacions interrompudes. 



Flux de gas.
Gasoducte Magrib-Europa (Empl).
Gasoducte Medgaz.
Planta de liqüefacció.
Planta de regasificació.
Planta de regasificació arrendada.
Contractes de gas a llarg termini.

Naturgy d'una ullada
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Portugal 
Comercialització 
de GN/GNL i 
comercialització 
d'electricitat. 

Regne Unit 
Comercialització 
de GN/GNL. 

Irlanda 
Comercialització 
de GN/GNL i 
d'electricitat. 

França 
Comercialització 
de GN/GNL. 
Regasificació 
Montoir. 

Espanya 
Exploració, transport, distribució 
i comercialització de gas i electricitat. 
Generació (cicle combinat, nuclear, hidràulica, carbó, 
cogeneració, minihidràulica i eòlica). 

Bèlgica Països Baixos Luxemburg Alemanya 
Comercialització Comercialització Comercialització Comercialització 
de GN/GNL. de GN/GNL. de GN/GNL. de GN/GNL. 

Yamal, Rússia (2019) 

Noruega 

Qatar 

Nigèria 

Àsia, Àfrica i Oceania 

Algèria Austràlia Xina Egipte 
Proveïment i Generació eòlica Comercialització Proveïment i 
infraestructura (96 MW). de GN/GNL. infraestructura de 
de GN/GNL i GN/GNL (planta 
gasoducte de liqüefacció de 
Medgaz. Damietta). 

Jordània Marroc Oman Pakistan 
Comercialització Infraestructura de Proveïment Comercialització 
de GN/GNL. GN/GNL i i infraestructura de GN/GNL. 

gasoducte de GN/GNL 
Magrib-Europa. (planta de 

liqüefacció de 
Qalhat). 

Japó Índia 
Comercialització Comercialització 
de GN/GNL. de GN/GNL. 

Singapur 
Comercialització 
de GN/GNL. 
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Contribució de l'Ebitda per activitats 

Gas i Infraestructures Infraestructures Infraestructures 
electricitat EMEA LatAm Sud LatAm Nord 

34% 45% 20% 6% 
Ebitda 

Espanya, Europa i 
Ebitda 

Espanya I Àfrica 
Ebitda 

Amèrica Llatina 
Ebitda 

Amèrica Llatina 
Amèrica Llatina 

Nota: -5% altres activitats 

Principals magnituds de Naturgy [102-7] 

Operacions 2018 2017 2016 

Vendes d’activitat de distribució de gas (GWh) 449.259 460.014 426.510 

Transport de gas/EMPL (GWh) 117.526 100.371 111.720 

Punts de subministrament de distribució de gas (en milers) 10.605 10.491 10,224 

Punts de subministrament de distribució d’electricitat (en milers) 7.569 7.447 7.324 

Xarxa de distribució de gas (km) 119.998 116.181 113.083 

Longitud de línies de distribució i transport d'electricitat (km) 215.532 214.399 215.894 

Energia elèctrica produïda (GWh) 46.658 46.389 46.361 

Personal 2018 2017 2016 

Nombre d'empleats1 12.700 14.718 15.502 

Financer (milions d’euros) 2018 2017 2016 

Import net de la xifra de negocis 24.339 23.207 21.908 

Benefici operatiu brut (Ebitda) 4.019 3.903 4.664 

Inversions totals 2.321 1.782 2.157 

Benefici net (2.822) 1.360 1.347 

Dividend meritat 1.301 1.001 1.001 

Dades per acció (euros per acció) 2018 2017 2016 

Cotització a 31 de desembre 22,26 19,25 17,91 

Benefici2 (2,83) 1,36 1,35 

1. No inclou el nombre d'empleats en els negocis classificats com a “operacions interrompudes” (786 persones en 2018 i 2.053 persones en 2017). 

2. Calculat considerant el nombre mitjà ponderat d'accions pròpies al llarg de l'exercici. 
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Un model de negoci integrat 
i sostenible 
[102-2] i [102-6] 

Naturgy està present en els negocis de l'electricitat i el gas, des de l'obtenció fins a la distribució i la comercialització. Per això, 
Naturgy s'ha convertit en la major companyia integrada de gas i electricitat d'Espanya, i S & P Global Platts la reconeix com la 
distribuïdora de gas amb millor acompliment financer a nivell global. 

Proveïment
 
i transport de gas 


Naturgy disposa d'una cartera de 
subministrament de 30 bcm flexible, 
diversificada i competitiva. Té una 
infraestructura de gas única i integrada 
en la qual destaca la gestió de trams 
de gasoductes i una flota pròpia 
de sis vaixells metaners. Els països 

d'aprovisionament de Naturgy són:
 

6,2% 8,9%
	

5,6%
	

3,3%
	
9,8%1,6% 

11,5% 

25,6% 

13,0% 

l  Altres (GNL). l Algèria. 

l Nigèria. l Perú. 

14,5% 

Generació d’electricitat 

La capacitat de producció d'electricitat 
de Naturgy és de 15,6 GW i se sustenta 
en un mix de generació equilibrat, 
competitiu i respectuós amb el 
medi ambient. Així, la companyia 
desenvolupa la seva activitat amb 
diferents tecnologies: renovables 
(hidràulica i eòlica), cicle combinat, 
cogeneració, carbó i nuclear. 

12,6% 

59,5% 

13,3% 

Mix energètic 
de Naturgy (%) 

8,6% 

3,9% 

l  Tèrmica. 

l Hidràulica. 

l Trinitat i Tobago. l Oman/Egipte/altres.* l Eòlica. 

l Estats Units. l Qatar. l Nuclear. 

l Altres (GN). l Noruega. l Minihidràulica (0,7%) - Solar (1,0) -
Cogeneració (0,4). 

* Gas provinent d'Unión Fenosa Gas. l Cicle combinat. 

Producció d’electricitat mitjançant 
fonts renovables per país (GWh) 

4,6%
0,8%2,2%
	

1,3%
	 81,4% 
9,7% 

l  Espanya. 

l Mèxic. 

l Panamà. 

l Austràlia. 

l Brasil. 

l Costa Rica. 
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Distribució de gas i electricitat 

La companyia distribueix gas natural al mercat domèstic 
comercial i al mercat industrial de grans clients, tant dins 
d'Espanya com a l'exterior. És líder en el mercat espanyol i en el 
llatinoamericà. 

Variació % Longitud de la xarxa de distribució de gas [EU4] Total 2017-2018 

Xarxa de distribució (km) 119.998 3,29% 

Comercialització de gas 
i electricitat 

L'activitat de comercialització de 
Naturgy comprèn els segments 
majorista i minorista de gas i electricitat 
en els mercats liberalitzats, tant a 
Espanya com a la resta del món. A 
Espanya, és la companyia líder en el 
mercat de comercialització d'energia: 
gas, electricitat i altres productes en 
tots els segments, des del residencial 
fins a l'industrial. 

Gas Electricitat 
Milions de clients Milions de clients 

Així mateix, Naturgy realitza activitats de distribució elèctrica a 
Espanya, l'Argentina, Xile i Panamà. Aquesta línia de negoci inclou 11 7,4 
la distribució d'electricitat a petits i a grans usuaris: consumidors 
residencials, pimes i grans empreses. 

Longitud de la xarxa de distribució i transport Variació % Total 
d'electricitat [EU4] 2017-2018 

Xarxa de distribució i transport (km) 215.532 0,53% 

Altres línies de negoci 

Serveis energètics: que afavoreixen diversificació de les activitats i els ingressos, s'anticipen a les noves tendències del mercat, 
atenen les necessitats específiques dels clients i els ofereixen un servei integral no centrat únicament en la venda d'energia. 
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Indicadors clau de Responsabilitat Corporativa 

Excel·lència en el servei 2018 2017 2016 

Satisfacció global amb la qualitat de servei (escala 0-10) 

Espanya1 7,42 7,27 7,11 
Amèrica Llatina 7,96 8,30 7,63 
Xile CGE2 5,67 5,60 5,48 
Moldàvia 8,23 8,04 7,94 
Portugal 7,51 7,29 7,06 
Compromís amb els resultats 2018 2017 2016 
Import net de la xifra de negocis 24.339 23.207 21.908 
Benefici operatiu brut, Ebitda (milions d’euros) 4.019 3.903 4.664 
Evolució del percentil en DJSI 100 100 94 
Gestió responsable del medi ambient 2018 2017 2016 
Emissions directes de gasos d'efecte hivernacle (GEH) (MtCO2eq) 18,3 20,5 22,4 
Factor d'emissió amb nuclear (tCO2/GWh) 342 388 371 
Generació de residus perillosos (kt) 8,3 9,8 9,4 
Inversions i despeses ambientals (milions d'euros)3 494 96 60 
Interès per les persones 2018 2017 2016 
Nombre d'empleats4 12.700 14.718 15.502 
Homes/Dones (%) 69/31 71/29 71/29 
Dones en càrrecs de direcció (%) 28,3 26,2 25,7 
Despeses de personal (milions d’euros) 1.010 1.009 974 
Inversió en formació anual (euros) 10.454.626 14.322.806 14.014.713 
Empleats inclosos en conveni col·lectiu (%) 75,9 77,2 79,5 
Seguretat i salut4 2018 2017 2016 
Accidents amb baixa 28 45 65 
Dies perduts 1.524 1.708 2.424 
Víctimes mortals 0 0 0 
Índex de freqüència 1,00 1,30 1,72 
Índex de gravetat 0,055 0,05 0,06 
Índex d’incidència 1,99 2,65 3,48 
Taxa d’absentisme (%) 2,68 2,18 2,15 
Cadena de subministrament responsable 2018 2017 2016 
Proveïdors amb contractes en vigor existents 8.670 9.877 12.072 
Volum total de compra adjudicat (milions d’euros) 3.147 3.428 3.599 
Pressupost de compra destinat a proveïdors locals (%) 94,94 90,75 91,9 
Avaluació de proveïdors ESG (nombre)5 6.906 4.758 -
Compromís social 2018 2017 2016 
Evolució de l’aportació de Naturgy (milions d'euros) 11 12,86 9,98 

Distribució per tipus d’acció (%) 

Social 30,04 61,00 27,00 
Mediambiental 26,48 8,00 22,00 
Cultural 43,48 31,00 51,00 

Activitats de patrocini i acció social (nombre) 253 361 403 
Integritat i transparència 2018 2017 2016 
Comunicacions rebudes per la Comissió del Codi Ètic 199 141 178 
Comunicacions per cada 200 empleats 3,18 1,67 1,92 
Temps mitjà de resolució de les comunicacions (dies) 26 44 63 
Projectes d'auditoria analitzats en base a riscos operacionals 58 77 88 
Comunicacions rebudes en matèria de drets humans6 0 0 0 
Persones formades en la Política de Drets Humans 7 7.508 10.132 10.180 

1. Dades corresponents a clients residencials. 
2. Dada mitjana en una escala de l'1 al 7. 
3. La dada de 2018 inclou la inversió en energies renovables. 
4. No inclou el nombre d'empleats en els negocis classificats com a “operacions interrompudes” (786 persones en 2018 i 2.053 persones en 2017). 
5. Environmental, Social and Governance (ESG). L'avaluació ESG de proveïdors es realitza en les principals filials del grup on està implantada l'eina Achilles, mitjançant la qual es 
realitza la classificació empresarial de proveïdors. 
6. Les matèries de drets humans a què fa referència aquest indicador són la llibertat d'associació i negociació col·lectiva, el respecte dels drets de les minories ètniques i el rebuig del 
treball infantil i, en general, qualsevol forma d'explotació. 
7. Amb anterioritat a 2017, el criteri de mesurament incloïa les persones que havien estat formades, estiguessin o no en la companyia, i la dada inclosa en aquest informe considera la 
plantilla actual en actiu. 
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Esquema de certificacions de qualitat, medi ambient i seguretat i salut 
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El sistema integrat de gestió 

Naturgy compta des de fa anys amb un 
sistema integrat de gestió de qualitat, 
medi ambient, seguretat i salut (SIG) 
en contínua evolució i millora, certificat 
segons els requisits de les normes ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 
18001, que és auditat externament 
tots els anys. 
Els processos certificats per aquest 
sistema són: 
l  Extracció i injecció de gas natural. 
l  Transport i operació del gasoducte 

Magrib-Europa. 
l  Generació d'electricitat (origen 

tèrmic, hidràulic i fonts renovables). 
l  Distribució de gas natural i 

electricitat. 

l 	 Comercialització majorista i minorista 
de gas natural i electricitat. 

l 	 Desenvolupament i execució de 
projectes d'enginyeria. 

l 	 Gestió de l'energia en els mercats 
ibèrics organitzats d'electricitat. 

l 	 Activitats corporatives de servei 
a clients, facturació i cobrament, 
formació i gestió d'edificis d'oficines. 

Respecte a l'exercici anterior, 
durant l'any 2018 s'ha completat 
la certificació de les activitats 
de distribució i comercialització 
d'electricitat a Xile, s'ha obtingut 
la certificació de seguretat i salut i 
SIG en Comercialització Majorista 

Present i futur de Naturgy: 
bases estratègiques 

Al juny de 2018, Naturgy va 
presentar el seu nou Pla Estratègic 
2018-2022, en el qual estableix com a 
prioritat la generació de valor a través 
de la simplicitat i l'accountability, 
l'optimització, la disciplina financera i la 
retribució a l'accionista. 

La companyia està simplificant la seva 
estructura societària, així com els seus 
òrgans de govern i la seva organització. 
La nova gestió de la companyia dota 
les unitats de negoci de responsabilitat 
plena en el seu àmbit d'actuació, 
al mateix temps que s'adequa 
l'organització a les necessitats de la 
companyia. 

Dins el context del seu nou Pla 
Estratègic, Naturgy estableix un 
ambiciós Pla d'Eficiències, en el qual 
es compromet a reduir les seves 

despeses operatives anuals en 
500 milions d'euros acumulats el 2022, 
per així millorar notablement la seva 
rendibilitat. 

Així mateix, en l'horitzó del 
Pla 2018-2022, la companyia preveu 
invertir 8.400 milions d'euros, dels 
quals 5.300 corresponen a inversions 
de creixement ja identificades. 
D'aquesta manera s'incrementa la 
proporció d'inversions dedicades al 
creixement, que representen més del 
60% del total del període. 

A més, la companyia preveu millorar 
substancialment la remuneració a 
l'accionista augmentant el seu dividend 
a 1,3 euros per acció el 2018, la qual 
cosa suposa un 30% d'increment 
respecte a 2017. Pel que fa al dividend 
per acció, Naturgy es compromet 

Espanya. Addicionalment, en el procés 
de distribució de gas a Espanya, s'ha 
ampliat l'abast de distribució de gas 
mitjançant la incorporació del procés 
de conversió de GLP a GN. 
Associat al sistema integrat de gestió, 
cal ressenyar que s'ha obtingut a 
Espanya la certificació de Gestió de 
l'Energia segons ISO 50001 en l'àmbit 
de Comercialització, i la certificació de 
Seguretat Viària segons ISO 39001. 

a augmentar-lo un mínim d'un 5% 
anual a partir de 2018, aconseguint 
1,59 euros per acció el 2022. Per 
reforçar la nova política de retribució a 
l'accionista, i en cas de no materialitzar 
inversions inorgàniques que compleixin 
els criteris mínims d'inversió establerts, 
la companyia podria destinar un 
màxim de 2.000 milions d'euros  en el 
període a la recompra d'accions pròpies 
(share buy back) amb un màxim de 
400 milions per any. 

Quant als objectius financers, el 
nou pla fixa per 2022 un Ebitda de 
5.000 milions d'euros  i un benefici net 
de 1.800 milions. 
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Visió de la innovació
 
[103-1], [103-2] i [103-3] (Innovació i tecnologia sostenible) 

Naturgy considera la innovació la funció 
que la capacita per orientar i impulsar 
els avenços precisos, accedir-hi i 
aplicar-los eficaçment d'acord amb 
els objectius establerts en el seu Pla 
Estratègic. Per això, compta amb una 
política d'innovació basada en principis 
que proporcionen el marc d'actuació 
per establir directrius, objectius i metes, 
que serveixen de guies per a tots els 
empleats del grup. 

El Model d'Innovació, impulsat per 
l'Alta Direcció, es basa en el concepte 
d'“innovació sincronitzada”, en el qual 
s'han definit els roadmaps, els plans i 
els programes d'actuació en tots els 
negocis i àmbits d'activitat: tecnologia, 
mercat, comercial, regulació i social. 
A més d'abastar la innovació en el 
producte i el procés, la companyia 
inclou la innovació en aquelles àrees 
transversals i de suport, com són 
màrqueting, organització i social. 

La companyia fomenta que la innovació 
formi part de l'activitat habitual de les 
persones, desenvolupant ambients 
de treball motivadors que afavoreixin 
la generació d'idees i impulsant 
programes d'emprenedoria que li 
permetin innovar de forma més àgil i 
transformar-se d'acord amb els canvis 
de l'entorn. 

Així mateix, Naturgy obre els seus 
processos d'innovació compartint 
els seus reptes a través d'aliances i 
participacions en fòrums orientats a la 
cadena de valor i enfocats a l'obtenció 
d'objectius comuns. Així, col·labora 
amb administracions públiques en 
la identificació de les necessitats 
generals de desenvolupament i en la 
definició de plans d'innovació en el 
seu àmbit d'actuació. La companyia 
continua present en les diferents 
entitats i institucions líders en el 
sector energètic, així com en diferents 
plataformes tecnològiques, com la 
plataforma tecnològica espanyola 
de xarxes elèctriques (FutuRed), la 
plataforma tecnològica espanyola 
d'eficiència energètica (PTE-EE) o la 
interplataforma de ciutats intel·ligents 
(GICI), entre d'altres. 

D'aquesta manera, a través de la 
innovació, Naturgy contribueix 
a la captura d'eficiències, al 
desenvolupament de nous models 
de negoci i a la visió del client en el 
centre, sent aquesta un element clau 
per obtenir avantatges competitius 
en els mercats i aconseguir un 
desenvolupament sostenible de la seva 
activitat. 
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Enfocament de la innovació
 
[103-1], [103-2] i [103-3] (Innovació i tecnologia sostenible) 

El Model d'Innovació de Naturgy 
s'estructura a través de línies 
d'innovació prioritàries, alineades amb 
els objectius del Pla Estratègic que 
esponsoritzen i suporten els negocis. 
La companyia defineix quatre àrees 
d'innovació estratègiques: transició 
energètica, digitalització, client al 
centre i nous models de negoci. 

Per desenvolupar aquest pla, Naturgy 
empra un model d'innovació amb dos 
enfocaments: push & pull. El primer, 
centrat en el desenvolupament de 
solucions tecnològiques pròpies que 
responguin als reptes plantejats en la 
visió estratègica. El segon, busca la 
tracció de l'ecosistema d'innovació 
oberta per trobar oportunitats de 
negoci, idees i talent. 

Línies d'Innovació estratègica 

Transició 
energètica 

Gas renovable Emmagatzematge 
Residus GN, GNR, P2G 
Hidrògen Electroquímic 
Solucions GNL Hidràulic 
Bunk. Small scale Mobilitat sostenible 
Platf. flotants Vehicle elèctric 
Renovables Vehicle GNC/GNL 
Design to win Vaixells, trens, etc. 
O&M optmitzac. 

Aquest model d'innovació es basa en 
el concepte d'innovació sincronitzada, 
definida per uns roadmaps que recullen 
els principals insights de l'entorn i que 
orienten les actuacions per aprofitar els 
avenços de la tecnologia. Els roadmaps 
incorporen una estratègia d'implantació 
i comercialització, una regulació i suport 
legal, i una comunicació orientada al fet 
que la societat percebi el valor de les 
actuacions de la companyia. 

La informació que contenen els 
roadmaps es vertebra en quatre eixos: 

l 	 Els aspectes que esdevenen clau a 
l'àmbit tecnològic, les tendències 
més rellevants i les implicacions per a 
la companyia. 

El client 
al centre 

Solucions i serveis al Innovació customer 
client experience 
Eficiència energètica Nous canals d'atenció 
Centre O&M client (chatbots)
Generació distribuïda i Nous productes i serveis 
l'autoconsum basats en IoT i IA 

l 	 Els objectius als quals s'aspira 
orientats al compliment del Pla 
Estratègic i dels reptes plantejats en 
horitzó superior. 

l 	 El mapa d'activitats en els cinc eixos 
de la innovació (tecnologia, mercat, 
comercial, regulació i social) i els seus 
indicadors de maduresa. 

l 	 El pla de treball a tots els nivells, 
destacant els programes (projectes 
i proves de concepte), els grups de 
treball i els plans d'actuació. 

Digitalització 
industrial del 

model 

Gestió avançada 
d'actius 
Manteniment basat 
condició 
Supervisió remota 
Sensorització, IoT i IA 
Robots, UGV i UAV 
Control d'energia 

Models 
de negoci 

innovadors 

Nous models de negoci 
Agregació de demanda 
Serveis al sistema 

Inversió en innovació [OG2] 
(milions d’euros) Innovació de procés 53,2% 

Innovació de producte 30,9% 

Innovació en màrqueting 6,8%63,3 
Innovació en organització 4,7% 

Innovació social 4,4% 

milions d'euros 
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Pla d'Innovació 
El Pla d'Innovació s'estructura a través de línies d'acció prioritàries per contribuir a assolir els objectius marcats en el 
Pla Estratègic. Aquest pla vertebra la innovació al voltant de cinc xarxes de treball multidisciplinaris i vuit àmbits 
d'innovació tecnològica. 

Gas Natural Liquat (GNL) 

Tenint en compte que l'ús del GNL 
redueix les emissions de diòxid de 
carboni (CO2), de diòxid de sofre (SO2) 
i de partícules contaminants respecte 
a altres combustibles, Naturgy està 
portant a terme accions concretes 
per a la millora del GNL, ja que és el 
combustible de i per a la transformació, 
tal com el considera la Unió Europea en 
els seus últims plans estratègics. 

Aquesta energia és la tecnologia de 
seguretat de la generació elèctrica 
renovable, i l'única solució real i viable 
mentre es desenvolupen investigacions 
per a l'emmagatzematge. 

L'objectiu principal de la companyia 
en aquest àmbit és reforçar la 
infraestructura de transport, 
emmagatzematge i distribució del GNL, 
a totes les escales, per impulsar el seu 
ús com a combustible alternatiu als 
derivats del petroli tradicionals. Com 
a exemple d'això, destaca el projecte 
LNG on Wheels. 

El projecte DirectLink LNG, Sistema de 
Transferència Universal Flotant (UTS) 
desenvolupat entre 2016 i 2017, ha 
estat guardonat amb el Premi Platts 
al millor projecte en la categoria 
“Emerging technology”. Es tracta d'una 
solució integral patentada per a la 
transferència i el bunkering de GNL de 
vaixell a terra, i amb mínim impacte 
mediambiental. 

Projecte de noves solucions 
de distribució de GNL 

LNG on Wheels 
(2017-2018) 

L'objectiu del projecte és 
possibilitar el subministrament 
fiable de GNL a clients industrials 
de fins a 50 MWe, fins i tot en 
ubicacions remotes. 

Consisteix en un vaixell 
portacamions cisterna de GNL, 
capaç de reabastar-se des d'un 
small carrier off-shore proper al 
port comercial més pròxim al 
client. Un cop al port, el GNL es 
distribueix directament a través 
de camions cisterna. 
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Generació: renovables i emmagatzematge
 

Energia renovable 

Naturgy aposta per l'eficiència 
energètica i les energies renovables, 
dins el marc de transició global cap a 
una economia baixa en carboni, tant a 
Espanya com a nivell mundial. 

Energia eòlica 

Les activitats s'han centrat en 
l'arquitectura de monitoratge de parcs 
eòlics, en el paper de la generació 
renovable en serveis complementaris 
del sistema i en el major control sobre 
la vida útil dels actius. 

Energia hidràulica Emmagatzematge 

Durant 2018, la companyia ha Naturgy aborda la innovació en 
mantingut la seva aposta en la l'emmagatzematge d'energia com 
implantació de noves tecnologies, tant a millora i integració de les energies 
en àrees de control mediambiental renovables. També participa de manera 
com en l'establiment de sistemes de activa en diferents grups de treball 
mobilitat i monitoratge remot, sense on es discuteix l'ús de la tecnologia 
oblidar la millora del rendiment de les d'emmagatzematge en les àrees 
seves instal·lacions hidràuliques. d'interès per a la companyia. 

Energia solar 

En 2018, s'ha continuat amb les proves 
sobre les diferents cèl·lules disponibles 
per a la seva utilització en noves 
plantes solars. A més, s'ha innovat 
en l'operació i el manteniment de les 
plantes existents. 

Projecte de generació Projecte de generació Projecte de emmagatzematge 
renovable: eòlica renovable: solar 

Windex (2017-2019) 

L'objectiu del projecte és 
desenvolupar un sistema capaç 
de valorar en temps real el 
consum de vida estructural d'un 
aerogenerador, recolzant-se en 
el desenvolupament de models 
aeroelàstics, d'instrumentació 
estructural i en la confecció de 
models intel·ligents. 

Laboratori Solar Fotovoltaic 
Durango, Mèxic (2017-2018) 

Aquest laboratori té com 
a objectiu la realització de 
proves sobre diferents panells 
solars, entre les solucions més 
comercialitzades, analitzant 
els paràmetres d'operació i 
manteniment més importants. 

A més de seguir amb les 
activitats d'assaig, en la segona 
fase del projecte s'han instal·lat 
seguidors solars, s'han adquirit i 
instal·lat nous mòduls bifacials i 
s'ha desenvolupat una aplicació 
de programari per a monitoratge 
i anàlisi de dades. 

Hibridació Renovable-
Emmagatzematge Parc eòlic de 
la Vega I & II (2017-2020) 

L'objectiu és provar, en 
condicions reals, el funcionament 
del sistema i el comportament 
de diferents tecnologies 
d'emmagatzematge, per així 
millorar la gestionabilitat de 
l'energia lliurada al sistema 
en aquest tipus de plantes. 
Començarà amb la instal·lació 
d'una bateria de flux de vanadi 
en el primer quadrimestre 
de 2019. 
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Generació: 
reducció 
d'emissions 
i eficiència 

energètica
	

Generació 
termoelèctrica 

La companyia, sensibilitzada amb 
l'impacte que pugui ocasionar 
l'activitat industrial on opera, està 
realitzant diferents desenvolupaments 
tecnològics a les seves instal·lacions a 
través de projectes com Turbo-reflex. 
Especialment, continua treballant en 
la millora de l'eficiència en les seves 
plantes de carbó i cicle combinat, i 
adapta solucions que els permetin 
optimitzar diferents maneres de 
funcionament. 

Projecte de reducció 
d'emissions i eficiència en 
generació termoelèctrica 

Turbo-reflex (2017-2020) 

La missió de Turbo-reflex és el 
desenvolupament i l'optimització 
de tecnologies aplicables als 
equips principals dels cicles 
combinats, per modernitzar 
tant els existents com els nous, 
de manera que permetin un 
funcionament més flexible, 
proporcionant el suport adequat 
per a la generació renovable. 
En concret, Turbo-reflex 
avaluarà l'impacte tècnic 
i econòmic en els costos 
d'operació i manteniment. 

Xarxes: posada 
en valor de 
xarxes de gas 
En aquesta línia, els reptes principals 
de la companyia segueixen centrats en 
aconseguir una major automatització 
de la xarxa (actuació en remot, reducció 
de talls i interrupcions, millora en 
l'eficiència de l'operació i manteniment 
i increment del rendiment energètic) 
i una major interacció amb el client 
(eficiència energètica i gestió activa de 
la demanda). 

Gas renovable 

Per promoure l'ús de gas natural 
renovable, les actuacions s'han centrat 
en la producció de biometà a partir de 
biogàs, a la metanació amb hidrogen i 
en la gasificació de biomassa sòlida. 

Naturgy participa en diversos projectes 
nacionals i europeus, l'objectiu dels 
quals és obtenir gas natural renovable 
a partir de recursos renovables, i que 
mitjançant diferents processos permeti 
injectar-lo a la xarxa de distribució de 
gas natural, amb la qualitat adequada 
per a la seva posterior aplicació. 

Automatització de la 
xarxa de distribució de 
gas 

Naturgy treballa, en col·laboració 
amb partners tecnològics, en el 
desenvolupament de nous sensors de 
baix consum i baix cost que puguin 
desplegar-se en les diferents tipologies 
de xarxa. De la mateixa forma i 
amb l'ajuda de les noves tècniques i 
tecnologies de tractament de dades, 
s'estan emprenent diferents 
solucions per tractar les operacions 
de forma predictiva. 

Control d'energia 

Desenvolupament de solucions que 
permetin disposar d'un control de 
l'energia per assegurar els correctes 
balanços d'aquesta. Els objectius són, 
entre d'altres, millorar la detecció 
de frau i la transferència dels millors 
resultats entre els diferents pilots. 

Distribució de gas
a petita escala 

Permet proveir a petits nuclis allunyats 
de les infraestructures de transport 
i introduir gasos no convencionals a 
les xarxes, aconseguint esquemes 
d'economia circular. 

Projectes de posada en valor 
de xarxes de gas 

Smart Green Gas (2014-2018) 

El principal objectiu és l'obtenció 
d'un sistema intel·ligent de 

mesura de la qualitat del 

biometà durant el procés 

integrat de producció.
 

Aquest projecte estudia la 
depuració del biogàs obtingut 
en les plantes de tractament 
de residus i la seva conversió en 
biometà d'alta qualitat, amb un 
95% de concentració, perquè 
pugui ser injectat a la xarxa de 
gas o utilitzat com a combustible 
d'automoció. 
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Xarxes: xarxes 
elèctriques 4.0
	

Naturgy continua invertint esforços 
en la digitalització de les xarxes de 
distribució d'electricitat. L'augment del 
grau de monitoratge i el control de les 
xarxes de mitja i baixa tensió permetrà 
una millor integració dels nous clients 
i podrà transformar-los, si la regulació 
acompanya, en nous recursos per a 
l'operador del sistema de distribució. 

Nou rol del distribuïdor 

El canvi en el paradigma de la 
distribució d'electricitat i l'aparició 
de fluxos bidireccionals d'energia 
fan que el distribuïdor assumeixi un 
nou rol. La millora en l'observabilitat 
i la controlabilitat de les xarxes és 
crucial per a la integració i la gestió 
òptima dels fluxos d'energia. Naturgy 
ha de preparar les xarxes per facilitar 
aquestes noves formes de generació i 
consum d'energia, per, en últim terme, 
desenvolupar nous models de negoci. 
Amb aquest propòsit està provant 
solucions innovadores. 

Automatització de les 
xarxes elèctriques 

L'automatització de les xarxes 
d'electricitat, juntament amb la 
innovació tecnològica i la interacció 
amb el client donen lloc a un nou 
model de xarxa digital en què es posa 
en valor la infraestructura digital 
desplegada, millorant la precisió de la 
informació, fent una gestió activa de la 
infraestructura i incloent al client 
en els processos. 

Gestió avançada 
dels actius de la 
xarxa elèctrica 

Per poder gestionar la xarxa d'una 
manera eficient i assignar els recursos 
de manera òptima, cal disposar de 
major i millor informació dels actius i fer 
una correcta gestió del risc d'aquests. 

Projecte de xarxes 
elèctriques 4.0 

Projecte GALA - Gestió 
Avançada de Línies Aèries 
(2019-2020) 

L'objectiu és aconseguir una 
inspecció més segura i eficient 
i una gestió de la vegetació 
pròxima a les línies elèctriques 
més precisa i respectuosa amb 
el medi ambient, aprofitant 
les noves tecnologies de 
digitalització 3D, l'anàlisi 
automàtic d'imatges i la gestió 
avançada del risc. Comprèn les 
següents fases: 

l 	 Digitalització de la xarxa aèria, 
embarcant tecnologia làser 
LiDAR. 

l 	 Desenvolupament d'un model 
de riscos tenint en compte la 
predicció de creixement de les 
diferents espècies. 

l 	 Monitoratge del creixement 
de la vegetació i de l'evolució 
dels riscos mitjançant l'ús 
d'imatges de satèl·lit i anàlisi 
automàtic de la informació. 
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Client: 
Smart Client 
En l'àrea de Smart Client, la companyia 
es manté centrada en proporcionar 
productes i serveis d'alt valor afegit 
per a les diferents tipologies de 
clients finals. 

GEDIS i Autoconsum 

Es basa en implementar i validar 
solucions per optimitzar tant la gestió 
energètica de clients residencials 
i terciaris com l'ús de la flexibilitat 
d'aquests per donar serveis a la xarxa. 

Integració de
noves solucions 

A partir de solucions digitals i productes 
IoT que permetin segmentar i conèixer 
millor els nostres clients, se'ls oferiran 
recomanacions, productes i serveis 
personalitzats. 

Data Analytics 

El seu principal objectiu és dotar 
de la importància necessària a les 
dades a través d'eines innovadores i 
arribar a aconseguir casos d'ús molt 
beneficiosos per als diferents negocis 
de la companyia. 

Projecte de Smart Client 

GrowSmarter (2015-2019) 

L'any 2018, les accions més 
rellevants han estat: 

l 	 Finalització de les 
rehabilitacions energètiques 
en edificis residencials i 
terciaris. 

l 	 Continuació de la instal·lació 
de panells fotovoltaics i 
d'equips Smart Home en 

edificis residencials.
	

l 	 Validació dels resultats 
de 2017. 

l 	 Desenvolupament del sistema 
de gestió per a la maximització 
de l'autoconsum. 

l 	 Desenvolupament d'una 
plataforma de gestió de dades. 
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Client: eficiència 
energètica 
i mobilitat 
L'eficiència energètica segueix sent una 
àrea clau per Naturgy. La companyia 
se centra en millorar els processos 
per augmentar l'eficiència energètica 
en totes les baules de la cadena, de 
manera que presta total informació als 
seus clients i serveis que els ajudin a 
millorar la seva eficiència energètica i 
a reduir l'impacte ambiental dels seus 
hàbits i consums energètics. 

que, gràcies a la combinació de motors 
a gas, propulsors elèctrics i sistemes de 
empenta, permetin millorar l'eficiència 
energètica i la sostenibilitat d'aquest 
tipus de transports. 

Finalment, en l'àmbit de la mobilitat 
elèctrica, també ha desenvolupat 
les seves primeres experiències en el 
desenvolupament d'infraestructures de 
càrrega de diferents tipologies. 

Flotes i estacions de servei de GNL i GNC 

A través de diferents projectes 2018 2017 2016 
relacionats amb els edificis, Naturgy 
desenvolupa solucions passives i 
actives per adequar el catàleg de 
productes als nous requeriments 
d'eficiència. Així mateix, la recuperació 
de calor en el sector industrial ha estat 
objecte de diferents desenvolupaments 
durant 2018 i ho seguirà sent 
en el futur. 

Vehicles d'estacions públiques 5.815 3.030 2.070 

Estacions de servei de càrrega pública 32 30 27 

Estacions de servei privades 19 20 17 

Vendes GNL i GNC en estacions de servei (GWh) 

2018 2017 2016 

Vendes GNL i GNC en estacions 707 626Alhora, Naturgy continua la seva de servei 
aposta per les solucions de mobilitat 
sostenible. La companyia està 
implementant a nivell nacional una 
infraestructura de càrrega de gas 
natural vehicular per a ús públic. A més, 
participa en diversos programes de la 
Unió Europea que tenen com a objectiu 
crear corredors per al transport per 
carretera de camions que utilitzin GNL. 
A més, la companyia presta una atenció 
especial a la millora de l'eficiència 
energètica i econòmica de les pròpies 
estacions de subministrament. 

Dins del sector ferroviari, Naturgy 
està treballant en una iniciativa per 
dur a terme la primera prova pilot de 
tracció ferroviària amb GNL d'Europa. 
En l'àmbit marítim, Naturgy està 
testejant nous sistemes de propulsió 

Projectes d'eficiència energètica i mobilitat 

PIDIM Plataforma Intel.ligent de Dimensionament i Disseny 
d'Instal·lacions Multigeneració (2017-2019) 

El seu objectiu és dissenyar, desenvolupar i implementar una plataforma 
intel·ligent de dimensionament i disseny d'instal·lacions de generació 
distribuïda d'electricitat, calor i fred. Aquesta plataforma informàtica 
operarà en el núvol, rebent dades, com ara el consum, i responent amb 
les solucions energètiques més adequades per al client. En 2018, la seva 
activitat s'ha centrat en el disseny i el desenvolupament de la major 
part de mòduls de l'eina i a finals d'any s'ha obtingut una primera versió 
plenament funcional. A més, s'han afegit funcionalitats extra, com 
el càlcul i la integració de la demanda associada a la càrrega de 
vehicles elèctrics. 

605 
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Automatització 
i gestió de la 
informació 
L'àrea de robòtica, sensorització i gestió 
avançada de la informació és una àrea 
transversal que pretén aglutinar els 
projectes que ja s'estan desenvolupant 
a la companyia amb l'objectiu de 
guanyar en sinergies i potenciar els 
resultats. És en aquest departament 
on tenen lloc les tecnologies més 
disruptives que formaran part de 
l'ecosistema tecnològic: robòtica, 
intel·ligència artificial sensorització, IoT, 
blockchain, etc. 

Automatització i 
sensorització 

Desenvolupament de solucions tant 
de programari com de maquinari que 
permetin l'automatització de la xarxa 
de gas i electricitat via sensorització i 
gestió avançada de la informació. 

Control d'energia 

Desenvolupament de solucions que 
permetin disposar d'un control de 
l'energia per assegurar els correctes 
balanços d'aquesta en tota la xarxa de 
gas i electricitat. 

Treball assistit amb 
robots i drons 

L'objectiu principal consisteix a 
aplicar solucions automàtiques per 
realitzar determinades operacions, 
principalment aquelles pesades, 
repetitives i perilloses, de manera 
autònoma i amb la finalitat de facilitar 
aquestes tasques. 

Serveis complementaris 
del sistema i paper de la 
generació renovable 

Anàlisi del paper de la generació 
renovable en el mercat de serveis 
complementaris. 

Arquitectura de 
monitoratge de parcs 
eòlics 

Disseny de l'arquitectura de 
monitoratge i desenvolupament del 
model d'allargament de vida útil en 
parcs eòlics. 

Realitat virtual, realitat 
augmentada i BIM 

Aquesta línia persegueix implicar 
transversalment a tota la companyia 
en l'avaluació de l'aplicació de les 
tecnologies de RV/RA i BIM al seu àmbit 
d'activitat. 

Projecte de digitalització de 
xarxes de gas 

Energy Harvesting UP4 

(2017-2018) 

L'objectiu del projecte és captar 
l'energia per a alimentació de 
sensors que s'instal·laran a la 
xarxa de gas. El projecte pilot 
ha consistit en la prova, en el 
laboratori, d'un dispositiu basat 
en una làmina de material 
piezoelèctric per generar petites 
quantitats d'energia elèctrica. 
El dispositiu s'introdueix en la 
canonada de gas i, mitjançant 
la interacció flux-estructura, es 
produeix la generació d'energia. 
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Durant 2018 s'ha continuat amb el 
desenvolupament d'un sistema de 
gestió digital de la innovació, capaç 
d'incorporar polítiques, metodologies, 
processos i eines necessàries per a 
l'execució de l'activitat d'innovació a la 
companyia. L'objectiu és implantar una 
metodologia altament flexible, capaç 
d'incorporar les millors pràctiques i 
d'actualitzar-les segons convingui. 

Planificació de la innovació
	

Suport i 
transferència 
tecnològica 
El Departament de Suport i 
Transferència de Tecnologia dona 
suport a les unitats i els negocis del 
grup en l'optimització de la seva 
explotació, per la via de la incorporació 
de nova tecnologia i coneixement 
tecnològic. 

En 2018, destaca la continuada 
col·laboració amb institucions de 
l'entorn tecnològic, entre les quals cal 
ressenyar Electric Power Research 
Institute (EPRI), Gas Technology 
Institute (GTI) i American Gas 
Association (AGA). En àmbits més 
generals, també cal citar l'Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) i el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

Les activitats de suport, orientades 
a identificar i creuar necessitats i 
possibilitats, tenen la seva continuació 
mitjançant aquelles de transferència 
per obtenir el coneixement oportú i 
incorporar la tecnologia més actual. 
Durant 2018, aquestes activitats han 
requerit el treball de 35 grups ad hoc 
desplegats en diferents unitats. 

Vigilància i 
observatoris 
tecnològics 
La vigilància tecnològica constitueix un 
element clau com a font d'informació, 
ja que permet la presa de decisions en 
la gestió de les tecnologies prioritàries 
i crea una base de coneixement 
pròpia per l'organització. En Naturgy, 
s'articulen els observatoris tecnològics, 
en els quals participen uns 160 
experts de les diferents unitats de la 
companyia, i abasten des d'aspectes 
purament tecnològics a aquells de 
caràcter comercial, regulador, social o 
de mercat. 

Durant 2018 s'ha consolidat 
l'activitat d'aquests grups, que han 
augmentat de forma gradual les 
seves activitats i la seva aportació 
de valor; per exemple, amb la creació 
de fulls de ruta tecnològica o amb la 
participació en fòrums i associacions 
de referència en la seva àrea. A més, 
s'han realitzat les Jornades Pathways, 
en què els diversos observatoris van 
posar en comú l'anàlisi que estan 
realitzant, l'estat d'actualització de les 
diferents tecnologies i el seu impacte i 
aplicabilitat en Naturgy. 
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Foment de la innovació
	

Durant 2018, Naturgy ha impulsat 
diferents iniciatives que afavoreixen 
l'emprenedoria i el desenvolupament 
de projectes innovadors. Per a 
això, ha col·laborat amb startups, 
universitats, organismes de recerca, 
emprenedors i administracions 
públiques, amb l'objectiu d'accelerar el 
desenvolupament de nous productes i 
serveis, i desplegar noves tecnologies 
per transformar els processos i les 
operacions de la companyia. 

Intra
emprenedoria 
En la seva aposta per l'intraemprenedoria, 
per tal d'aprofitar tot el talent intern, 
Naturgy ha creat, al llarg del 2018, 
quatre grups amb reptes concrets 
d'alt impacte en els negocis, que han 
treballat, mitjançant metodologia Agile, 
posant en valor la seva aplicació en 
tota la cadena de valor dels negocis. 

Innovació 
oberta 
La innovació oberta és un model de 
relació de les companyies amb els 
actors externs, com són les universitats, 
les startups, els centres de recerca 
i els emprenedors, per promoure la 
col·laboració i l'intercanvi d'idees. 

Naturgy ha treballat durant el 2018 per 
millorar la innovació oberta identificant 
els pols d'emprenedoria del sector. 

Patrocini i participació en 
Iniciatives d'innovació oberta 

South Summit 2018 
(Madrid, Espanya) 

Naturgy ha participat en 
l'esdeveniment més important 
de l'ecosistema innovador i 
emprenedor del sud d'Europa, 
que es va celebrar a Madrid 
a primers d'octubre. Per 
tercer any consecutiu, com a 
Innovation Partner, Naturgy va 
presentar les seves iniciatives 
d'emprenedoria i el seu model 
d'innovació oberta. La trobada 
va permetre l'anàlisi de més de 
60 startups, de les quals 22 van 
presentar un potencial interès: 
iniciatives d'intraemprenedoria 
que podran contribuir a la solució 
dels diferents reptes d'innovació 
plantejats per la companyia. 

Programa destacat de 
l'acceleradora i incubadora 
corporativa 

Cleantech Camp 

Es tracta d'un programa 

d'emprenedoria impulsat 

per InnoEnergy i Naturgy 

l'objectiu del qual és promoure 
la transferència tecnològica i 
l'emprenedoria en el camp de les 
energies netes. 

En la tercera edició del Cleantech 
Camp es van presentar un total 
de 70 projectes d'empreses 
en fase emergent d'Espanya i 
Portugal. Entre tots els projectes 
rebuts, se'n van seleccionar 15, 
que durant quatre mesos han 
pogut seguir el programa guiats 
per experts per desenvolupar 
el seu pla de negoci. Naturgy 
ha tingut especial seguiment 
en cinc de les startups 
seleccionades. 

InnovaHub 

Els InnovaHub de Barcelona i Madrid 
són espais creats per fomentar la 
innovació oberta a la companyia a 
través de l'obertura i la tracció de 
l'ecosistema, per tal d'identificar 
noves solucions i models de negoci, 
fomentant el coneixement, organitzant 
activitats que donin a conèixer les 
últimes tendències tecnològiques, 
connectant amb l'ecosistema 
emprenedor i facilitant un espai per a 
la cocreació de nous serveis i solucions 
que redefineixin el futur del sector 
energètic. 
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Centre Tecnològic
	

El Centre Tecnològic té com a missió 
iniciar i facilitar la innovació en Naturgy. 
Té tres objectius principals: 

l  Crear i gestionar entorns de trobada 
amb l'ecosistema tecnològic. 

l  InnovaHub@MAD: s'ha portat 
a terme el desplegament d'una 
xarxa de comunicacions robusta 
que permet donar suport als 
projectes d'automatització i big 
data que s'allotgen en els sistemes 
d'informació del InnovaHub. 

l  Implantar i explotar recursos per 
al desenvolupament tecnològic, 
mitjançant l'experimentació i el 
pilotatge de solucions tecnològiques. 

l  Laboratori de Robòtica: ha estat 
un recurs fonamental que ha donat 
suport a projectes en els àmbits 
de robòtica, sensorització i realitat 

l  Demostrar l'activitat d'innovació de virtual, entre altres. 
la companyia. 

l  Centre de Control: ha finalitzat la 
En els diferents espais creats en anys 
anteriors, les activitats més destacades 
de 2018 han estat: 

seva construcció amb un nou entorn 
i una millora de les prestacions dels 
equips, com és la incorporació d'un 
sistema de gestió de continguts que 
dona suport, agilitza i flexibilitza 
l'operació dels recursos audiovisuals. 
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i Compliance 39 

Gestió eficaç i transparent 
de bon govern
[102-12] 

Accions proposades 2018 Accions previstes 2019 

Seguiment de les novetats en matèria 
de govern corporatiu i proposta 
d'adaptació a aquestes per part de la 
companyia. 

l 
Finalitzar la implantació de Model 
d'Indicadors d'Auditoria Contínua. 

Llançament del Pla de Comunicació 
de Compliance (Campanya 
“Compliance Cafè”). 

l 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

Govern corporatiu, 
en constant evolució 
A Naturgy, el govern es regeix segons 

Estructura de govern de Naturgy els principis d'eficàcia i transparència 
establerts d'acord amb les principals 
recomanacions i estàndards existents a 
nivell internacional. 

A través del Consell d'Administració 
s'efectuen actuacions de bon govern, 
principalment a través de l'anàlisi i 
l'aprovació anual del perfil de riscos 

Junta General 
d’Accionistes 

de la companyia, incloses qüestions 
ètiques, socials i ambientals en la 
planificació de les activitats. Així 
mateix, la companyia revisa les seves 
activitats periòdicament a través de 
processos de compliance i auditoria 
interna, i recull en normes internes les 
pràctiques que han de redundar en el 
millor comportament de la companyia. 

En 2018 s'ha modificat el Reglament 
del Consell d'Administració a fi 
de simplificar-lo i adaptar-lo als 
canvis esdevinguts durant l'any, en 
compliment amb les recomanacions del 
Codi de Bon Govern de la CNMV. 

Consell 
d’Administració 

Comissió de 
Nomenaments i 

Retribucions 

Comissió 
d'Auditoria 



Accions proposades 2018 Accions previstes 2019

Seguiment de les novetats en matèria 
de govern corporatiu i proposta 
d'adaptació a aquestes per part de la 
companyia.

l
Finalitzar la implantació de Model 
d'Indicadors d'Auditoria Contínua.

Llançament del Pla de Comunicació 
de Compliance (Campanya 
“Compliance Cafè”).

l

Grau d’acompliment:

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat

Estructura de govern de Naturgy
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Funcions i composició 
del Consell d'Administració 
[102-18], [102-26], [102-28] i [102-32] 

La gestió preventiva de riscos i la 
consideració d'aspectes lligats a la 
responsabilitat corporativa formen 
part de les activitats del Consell 
d'Administració, màxim responsable de 
l'aprovació de les polítiques de govern 
corporatiu i responsabilitat corporativa. 
Anualment, a través de la formulació 
dels respectius informes, revisa i aprova 
la informació sobre els riscos i les 
oportunitats en aquestes matèries. 

El Consell d'Administració exerceix 
les competències que la Llei, els 
Estatuts Socials i el seu Reglament 
d'Organització i Funcionament li 
atribueixen. En concret, corresponen 
en exclusiva al Consell d'Administració, 
segons l'article 3 del Reglament, les 
següents facultats generals: 

Matèries indelegables: 

l 	 Les previstes en la legislació com a 
indelegables. 

l 	 Constitució, inversió i supervisió 
de la gestió de plans de pensions 
del personal i qualsevol altre 
compromís amb aquest que impliqui 
responsabilitats financeres de la 
societat a llarg termini. 

l 	 El nomenament i la destitució 
dels directius que tinguessin 
dependència directa del Consell o 
d'algun dels seus membres, així com 
l'establiment de les condicions dels 
seus contractes, incloent la seva 
retribució. 

l 	 Les matèries subjectes a majoria 
reforçada que preveu l'apartat 4 de 
l'article 7 del present Reglament. 

Matèries ordinàriament indelegables, 
però que poden adoptar els òrgans 
o les persones delegades, per raons 
d'urgència degudament justificades, 
i que hauran de ser ratificades en el 
primer Consell d'Administració que 
se celebri després de l'adopció de la 
decisió, de les quals es destaquen les 
següents: 

l 	 L'aprovació dels objectius de gestió, 
el pla de finançament anual, la 
política d'inversions i de finançament, 
la política de responsabilitat social 
corporativa. 

l 	 La determinació de les polítiques de 
govern corporatiu de la societat, de la 
política de control i gestió de riscos, 
inclosos els fiscals, i la supervisió 
dels sistemes interns d'informació i 
control. 

l 	 L'aprovació de la informació 
financera que, per la seva condició 
de cotitzada, hagi de fer pública la 
societat periòdicament. 

l 	 L'aprovació de les inversions o 
operacions de caràcter estratègic. 

Avaluació i 
capacitació 
del Consell 
d'Administració 
D'acord amb les recomanacions del 
Codi de Bon Govern de les Societats 
Cotitzades i amb el propi Reglament del 
Consell, anualment s'avalua la qualitat 
i l'eficiència del funcionament del 
Consell d'Administració i les comissions 
d'aquest. 

En 2018, l'exercici d'autoavaluació 
ha conclòs que tant el Consell 
d'Administració com les seves 
comissions han exercitat plenament 
i sense interferències les seves 
competències, amb total respecte a 
la legalitat vigent i a les normes de 
l'organització. 

Seguint les recomanacions de 
l'avaluació efectuada en l'exercici 2017 
per un extern, aquest any s'han produït 
canvis significatius en l'organització 
interna i en els procediments aplicables: 

l 	 Aprovació d'un nou Reglament de 
Funcionament. 

l 	 Reducció del nombre de membres 
del Consell, de 17 a 12. 

l 	 Modificació de la composició de 
la Comissió de Nomenaments i 
Retribucions, passant de 5 a 7 
membres. 

l 	 Supressió de la Comissió Executiva. 

Tot això ha permès la millora en el 
compliment de les recomanacions de 
Bon Govern de la CNMV. 
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IConsell d'Administració a 31 de desembre de 20181 

[102-22] i [102-23] 

Sr. José Antonio Torre de 
Silva López de Letona 
Theatre Directorship 
Services Beta, S.à.r.l. 

155.306€ 

Sr. William Alan 
Woodburn 

269.136€ 

Sr. Rajaram 
Rao 

277.318€ 

Sr. Pedro Sainz 
de Baranda 

147.500€ 

Sr. Claudi 
Santiago Ponsa 

117.500€ 

C. d'Auditoria     C. de Nomenaments i Retribucions

  Executiu  Independent   Dominical 

Comissió a què pertany: 

Naturalesa del càrrec: 

Sr. Francisco 
Reynés 

Massanet 
President Executiu 

1.028.571€ 

Sr. Ramón Adell 
Ramón 

Conseller 
coordinador 

354.180€ 

Sr. Enrique Alcántara-
García Irazoqui 

208.318€ 

Sr. Marcelino 
Armenter Vidal 

255.500€ 

Sr. Javier de Jaime 
Guijarro 

Rioja Bidco 
Shareholdings, 

S.L.U. 

Sr. Francisco Belil 
Creixell 

319.298€ 

Sra. Helena 
Herrero Starkie 

208.318€ 

153.371€ 

Sr. Manuel García Cobaleda
 

Secretari no conseller
 

1. La suma de les retribucions en metàl·lic dels membres que van deixar de ser consellers durant l'exercici 2018 és de 917.862€. 

Diversitat en el procés 
de nomenaments i 
renovació de consellers 
[102-24], [102-25] i [405-1] 

El Consell d'Administració està format 
per dotze membres, dels quals un 
és dona. Entre els membres del 
Consell hi ha diversitat d'experiències 
professionals i coneixements 

acadèmics (enginyers, advocats, 
economistes, entre d'altres). 

La companyia, en la seva política 
de selecció de consellers, indica 
expressament que la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions ha de 
vetllar perquè els procediments de 
selecció no pateixin biaixos implícits 
que puguin implicar cap discriminació. 

Pel que fa a la selecció dels candidats 
a conseller, el procés parteix de la 
realització d'una avaluació per part 
de la Comissió de Nomenaments i 
Retribucions, que pot comptar amb 
assessorament extern. L'anàlisi es basa 
en les necessitats de la companyia i en 
les competències, els coneixements 
i les experiències necessàries en el 
Consell, així com en l'alineament del 
candidat amb els principis, els valors i la 
visió de Naturgy. 

Desglossament del Consell d'Administració per Experiències professionals i coneixements 
categoria d'edat (%) [405-1] acadèmics del Consell d'Administració (%) [405-1] 

10% 16,7% 

20% 

Menors de 55 anys. l 

l Entre 55 i 60 anys. 

l  Més de 60 anys. 
33,3% 

70% 

33,3% 

8,3% 

8,3% 

l  Enginyeria industrial i energia. 

l Finances, comptabilitat i 
auditoria. 

l Jurídic i Administració. 

l Management. 

l IT i empresa. 



l  Enginyeria industrial i energia.

l Finances, comptabilitat i 
auditoria.

l Jurídic i Administració.

l Management.

l IT i empresa.
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Model retributiu del 
Consell d’Administració 
[102-35], [102-36] i [102-37] 

La retribució dels consellers representa 
un tema de capital importància en el 
bon govern de la companyia. Com a tal, 
i d'acord amb el marc legal existent, 
Naturgy informa periòdicament 
sobre les retribucions dels membres 
del Consell d'Administració a través 
de l'Informe Anual Integrat, dels 
Comptes Anuals i de l'Informe Anual 
sobre Remuneració dels Consellers, 
disponibles tots ells públicament. 

La remuneració dels consellers per 
les seves funcions de participació en 
els òrgans de decisió col·legiada té la 
condició de fixa. Únicament el president 
del Consell d'Administració percep 
remuneració per raó de les funcions 
executives que realitza al marge de la 
seva pertinença al Consell. 

La determinació de la remuneració 
de cada conseller correspon al 
Consell d'Administració, que tindrà en 
compte les funcions i responsabilitats 
atribuïdes a cada conseller, la 
pertinença a comissions del Consell i 
altres circumstàncies objectives que 
consideri rellevants. En aquest sentit, 
la remuneració dels consellers haurà 
de guardar una proporció raonable 
amb la importància i la situació 
econòmica de la companyia, i amb 
els estàndards de mercat d'empreses 
comparables. 

El sistema de remuneració haurà 
d'estar orientat a promoure la 
rendibilitat i sostenibilitat de la 
companyia a llarg termini i incorporar 
les cauteles necessàries per evitar 

l'assumpció de riscos excessius 
i la recompensa de resultats 
desfavorables. 

No s'ha recorregut a consultors 
externs per determinar la remuneració 
dels consellers. 

En la Junta General Ordinària 
d'Accionistes de 2018 s'ha aprovat 
per majoria l'Informe Anual sobre les 
Remuneracions dels Membres del 
Consell d'Administració corresponent a 
2017 segons el detall següent: 

Nombre d'accions que van emetre vots vàlids 838.788.724 

Nombre total de vots vàlids emesos 838.788.724 

Proporció del capital social que representaven els vots vàlids emesos 83,82 

Vots a favor 754.225.985 

Vots en contra 83.389.225 

Abstencions 1.173.514 

Quòrum assistència a la Junta General d'Accionistes 83,82 
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Assumptes tractats en la 
Junta General d'Accionistes 
[102-21], [102-33] i [102-34] 

El quòrum d'assistència a la junta va representar el 83,82% del total d'accions de Naturgy. 

Naturalesa de 
Assumpte l'assumpte (econòmica, 

social o ambiental) 
Conclusions assolides 

Aprovació dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de Gas Natural SDG, 
S.A.; els Comptes Anuals Consolidats i l'Informe de Gestió del Grup Consolidat  Econòmica Aprovació per majoria 
corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.

Aprovació de l'aplicació dels resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre 
de 2017. Econòmica Aprovació per majoria 

Traspàs al compte de “Reserves voluntàries”. Econòmica Aprovació per majoria 

Aprovació de la gestió realitzada pel Consell d'Administració durant 
l'exercici 2017. Econòmica/Social Aprovació per majoria 

Modificació d'Estatuts Socials. Econòmica/Social Aprovació per majoria 

Aprovació d'un nou Reglament de la Junta General d'Accionistes. Econòmica/Social Aprovació per majoria 

Determinació del nombre de membres del Consell d'Administració. Econòmica/Social Aprovació per majoria 

Reelecció, ratificació i, si s'escau, nomenament de membres del Consell 
d'Administració. Econòmica/Social Aprovació per majoria 

Política de remuneració dels consellers als exercicis 2018, 2019 i 2020. Econòmica Aprovació per majoria 

Vot consultiu en relació amb l'Informe Anual sobre les remuneracions dels 
membres del Consell d'Administració. Econòmica Aprovació per majoria 

Informació sobre la modificació del Reglament d'organització i funcionament 
del Consell d'Administració de Gas Natural SDG, S.A. i les seves Comissions. Econòmica/Social Aprovació per majoria 
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Riscos i oportunitats
 

La gestió del risc a Naturgy 
[102-29] i [102-30] 
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Comitè de Riscos 

Unitats de Control de Riscos 

Unitats de Negoci, Corporatives i de Projecte 

Naturgy identifica i quantifica l'impacte dels principals factors de risc per a la companyia, garantint l'homogeneïtat en els criteris 
emprats en el mesurament i proposant mesures de control i correctives en coordinació amb els negocis afectats. 

Comissió d'Auditoria 

Òrgan supervisor de l'eficàcia del control intern i dels sistemes 
de gestió de riscos. Vetlla perquè aquests identifiquin els 
diferents tipus de risc i les mesures previstes per mitigar i per 
abordar en el cas que es materialitzin. 

Comitè de Riscos 

Responsable de determinar i revisar el perfil de risc objectiu 
de la companyia. Així mateix, supervisa que tota l’organització 
comprengui i accepti la seva responsabilitat en la identificació, 
avaluació i gestió dels riscos més rellevants. 

Unitats de Control de Riscos 

Responsables de monitorar, controlar i reportar el risc 
assumit, i de vetllar pel manteniment del perfil de risc objectiu 
establert. Destaquen aquestes unitats: Riscos i Assegurances, 
Riscos Gas & Power i Auditoria Interna. 

Unitats de Negoci, Corporatives i de Projecte 

Responsables de l'aplicació dels principis generals de la 
Política de Control i Gestió de Riscos i de la gestió del risc 
en els seus àmbits de responsabilitat: observant, reportant, 
gestionant i mitigant els diferents riscos. 
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Un model que 
s’anticipa a 
l’evolució de 
l’entorn 
El Model de Gestió de Riscos de 
Naturgy busca garantir la predictibilitat 
de l'acompliment de la companyia en 
tots els aspectes rellevants per als seus 
grups d'interès. Això requereix establir 
la tolerància al risc a través de la fixació 
de límits per a les categories de risc 
més rellevants. Amb això, la companyia 
pot anticipar-se a les conseqüències 
de la materialització de certs riscos i 
és percebuda en els mercats com una 
companyia sòlida i estable. 

Naturgy disposa d'un marc que integra 
els punts de vista de govern, els riscos 
i el compliment, possibilitant una visió 
integrada dels processos del grup, els 
controls existents sobre aquests i el risc 
associat. 

Una gestió 
integrada 
[102-11], [102-15] i [102-31] 

Naturgy analitza el seu perfil global 
de risc per l'impacte potencial sobre 
els seus estats financers. Amb això, es 
determina el màxim nivell acceptat 
d'exposició al risc, així com els límits 
admissibles per a la gestió d'aquest. 

Les eines que permeten a la companyia 
una millora contínua en el procés 
d’identificació, caracterització i 
determinació del perfil de risc de 
Naturgy són: 

Pel que fa a la gestió dels riscos 
ambientals, Naturgy els ha identificat 
a les seves instal·lacions utilitzant 
com a base la normativa de referència 
(UNE 150008 a Espanya). Per a la seva 
prevenció, s'ha implantat un sistema 
integrat de gestió, certificat i auditat 
anualment per AENOR i internament, 
que recull els procediments de control 
operacional i de gestió ambiental. 
Addicionalment, s'han implantat 
plans d'emergència en instal·lacions 
i magatzems amb risc d'accident 
ambiental, incloent un pla d'actuació, 
mitjans de contenció i simulacres 
periòdics. 

Política de Control i 
Gestió de Riscos 

Aprovada al febrer de 2018 pel 
Consell d'Administració, el seu objecte 
és establir els principis i les pautes 
generals de comportament necessaris 
per garantir l'adequada identificació, 
la informació, l'avaluació i la gestió de 
l'exposició al risc de Naturgy. 

Millora contínua 

Política de 
Control i Gestió 

de Riscos 

Mapa 
Corporatiu de 

Riscos 

Sistema de 
Mesurament de 

Riscos 

Altres mapes 
de riscos 

Mapa Corporatiu de 
Riscos 

Identifica i quantifica els riscos 
susceptibles d'afectar el 
desenvolupament de Naturgy, tenint 
en compte les característiques de 
la posició en riscos: les variables 
d'impacte, la severitat potencial 
quantitativa i qualitativa, la probabilitat 
d'ocurrència i el grau de gestió i control. 
Anualment, s'actualitza i presenta a 
l'òrgan de supervisió de la companyia: 
la Comissió d'Auditoria. 

En el marc del nou Pla Estratègic 
2018-2022, s'han desenvolupat 
metodologies que permeten quantificar 
i controlar l'impacte en valor dels riscos 
més rellevants de Naturgy en l'horitzó 
temporal del pla. 
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Descripció dels 
principals riscos 
[102-15] 

L'Àrea de Riscos vetlla per garantir 
la recurrència i sostenibilitat dels 
resultats. Com a tasca clau, destaca 
la modelització dels estats financers, 
orientada a identificar les seves 
principals sensibilitats i anticipar 
possibles incidències. La modelització 
quantitativa s'organitza en funció de les 
àrees de risc de crèdit, risc de mercat i 
risc operacional. 

Risc de crèdit 

Lògica del perfil de risc i pèrdua esperada objectiu. Pitjors nivells de qualitat 
creditícia exigeixen limitar l'exposició de la companyia. Així mateix, es mostra la 
distribució de la pèrdua esperada, creixent a major deteriorament de la qualitat 
creditícia dels clients. 

Altres mapes de riscos 

Les Unitats de Negoci de Naturgy, 
discrecionalment, promouen mapes 
de riscos específics, d'acord i alineats 
amb una metodologia comuna, que 
serveixen de base al Mapa Corporatiu 
de Riscos. 

Sistema de Mesurament 
de Riscos 

Té com a comesa quantificar, de forma 
recurrent i amb base probabilística, la 
posició en risc assumida a nivell global 
per a les diferents categories de risc. 
Per a això, efectua anàlisi de riscos 
correlatius, anàlisi de sensibilitat i 
proves d'estrès per als principals riscos 
identificats. 

Risc de mercat 

Rang de valors que pot assolir l'Ebitda anual de Naturgy a causa de l'evolució dels 
factors de mercat: preu del gas, preu de l'electricitat i tipus de canvi. 

Distribució de probabilitat. Distribución de probabilidad. 

Ebitda en risc. Ebitda en riesgo. 

Percentiles 5%, 50%, 95% .Percentils 5%, 50%, 95%. 
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Risc operacional assegurable 

Magnituds fonamentals pel que fa a la seva gestió: nivell eficient de retenció i 
desglossament dels costos totals associats al risc (prima, pèrdua inesperada, 
pèrdua esperada). El perfil de risc operacional assegurable es caracteritza pel nivell 
d'exposició potencial al fet que la materialització de fets imprevistos susceptibles de 
ser mitigats mitjançant la contractació d'assegurances impacti sobre el patrimoni 
de Naturgy. La quantificació d'aquesta exposició és susceptible d'objectivar a través 
de l'estimació del cost total de risc creditici dels clients. 

Límit risc operacional assegurable 

Nivel eficiente de retención.Nivell eficient de retenció 
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Risc retingut per sinistre 

Després de l'aprovació del nou Pla 
Estratègic, Naturgy ha registrat 
deterioraments o sanejaments d'actius 
per un import de 4.851 milions d'euros, 
originats per la reavaluació de les 
estimacions de fluxos d'efectiu futurs 
basats en l'esmentat pla, així com per 
altres factors esdevinguts durant 
el període. 

De cara al futur, la companyia valora 
els riscos emergents que puguin tenir 
un impacte significatiu a llarg termini 
en el negoci. En aquest sentit, davant 
la incertesa econòmica actual tant 
a nivell nacional com a nivell global, 
la companyia busca posicionar-se 

en països que fomentin la seguretat 
jurídica, promovent desenvolupaments 
econòmics en entorns macroeconòmics 
estables que permetin garantir un 
creixement constant que contribueixi a 
la generació de valor i rendibilitat dels 
negocis i l'empresa. D'aquesta manera, 
Naturgy busca equilibrar el pes dels 
seus negocis en el seu mix d'activitats, 
de manera que posa major ambició 
en augmentar la contribució de les 
activitats regulades i potencia el seu 
perfil més elèctric. 

Descripció de 
les principals 
oportunitats 
[102-15] 

Naturgy, a través del nou Pla 
Estratègic 2018-2022, reforçarà el seu 
compromís amb la creació de valor a 
través de la simplicitat i l'accountability, 
l'optimització, la disciplina financera 
i la retribució a l'accionista. Tot això 
complint els paràmetres de rendibilitat, 
qualitat de servei i seguretat. Ressalten 
les següents oportunitats: 

l 	 Reducció de despeses operatives 
i optimització d'estructures. 
Creixement orgànic al llarg dels 
propers cinc anys. Així, la companyia 
treballarà per disminuir l'Opex i 

optimitzar el Capex.
 

l 	 Operacions en mercats amb 
seguretat jurídica. Països amb 
més seguretat jurídica i en entorns 
macroeconòmics estables per 
garantir un creixement constant i 
assegurar la rendibilitat i la generació 
de valor, tant de cadascun dels 
negocis com del propi grup. 

l 	 Major equilibri en el mix d'activitats: 
la companyia potenciarà aquelles 
regulades i amb un perfil més 
elèctric. El pla estipula que el 
70% del negoci, com a mínim, 
es derivi d'activitats 

d'infraestructures regulades, 

i el 50% del negoci elèctric. 
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Auditoria Interna i Compliance

[205-1] 

Funció 
d'assegurament 
d'Auditoria 
Interna 

Duu a terme la revisió metòdica 
del sistema de control intern dels 
processos del Grup en tots els àmbits, 
així com de l'avaluació dels controls 
i els riscos operacionals associats, 
mitjançant la definició i execució del Pla 
Anual d'Auditoria Interna. Així mateix, 
dona suport a les direccions generals en 
el compliment dels seus objectius. 

La metodologia de valoració dels riscos 
operacionals està alineada amb les 
millors pràctiques de govern corporatiu 
i basada en el marc conceptual de 
l'Informe del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), prenent com 
a punt de partida la tipologia dels 
riscos definits en el Mapa de Riscos 
Corporatius. 

En el transcurs de l'any 2018, es van 
desenvolupar 87 projectes d'auditoria 
interna; 58 d'ells per a la revisió de 
processos vinculats als principals riscos 
operacionals (entre aquests, els de 
corrupció, frau i legals) de les direccions 
generals de negoci i serveis de Naturgy. 
Les anàlisis realitzades van arribar al 
100% de les direccions generals i van 
fer especial èmfasi en aquelles amb 
més probabilitats de materialització 
d'aquests riscos. En els projectes 
executats durant 2018 no s'han 
detectat casos relacionats amb 
la corrupció. 

Funció 
d'assegurament 
de Compliance 
Es responsabilitza de donar suport 
al Comitè d'Ètica i Compliment 
mitjançant un constant assegurament 
del compliment de la normativa 

externa i de les polítiques i els 
procediments implantats en el grup 
per mitigar els principals riscos legals, 
de corrupció i frau. En aquest sentit, la 
Unitat de Compliance s'encarrega de la 
gestió del Model de Prevenció Penal i, 
en col·laboració amb els serveis jurídics, 
avalua els riscos legals en els models 
que es desenvolupin, especialment el 
de prevenció penal i els reguladors. 

Així mateix, la Unitat de Compliance 
es responsabilitza de la gestió del 
Model de Codi Ètic de Naturgy, a través 
de la seva divulgació i vetllant pel 
compliment d'allò que estableix aquest 
i en la Política Anticorrupció. Aquesta 
unitat, a través del Comitè d'Ètica i 
Compliment, informa regularment 
la Comissió d'Auditoria de l'activitat 
desenvolupada en l'exercici de 
les funcions. 
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Política de Responsabilitat 

Corporativa
 
La Política de Responsabilitat 
Corporativa de Naturgy, aprovada 
pel Consell d'Administració el 2015 
i actualitzada el gener de 2019, 
estableix el marc comú d'actuació, 
que guia el comportament socialment 
responsable de la companyia i els 
compromisos assumits. Aquests 
compromisos determinen l'estructura 
de bona part del present informe. 

D'aplicació a totes les empreses 
del grup, l'objectiu principal de 
la política és establir els principis 
d'actuació i compromisos amb els 
seus grups d'interès, en coherència 
amb l'estratègia corporativa de la 

companyia; així com determinar les 
responsabilitats i els instruments de 
seguiment específics per assegurar el 
seu compliment. 

Així mateix, es fomenta el coneixement 
i l'aplicació d'aquesta per aquelles 
persones o companyies que treballen 
amb la companyia i que influeixen en la 
reputació d'aquesta. 



Accions proposades 2018 Accions previstes 2019

Implementació de la directiva 
d'informació no financera. l

Actualització de la Política de 
Responsabilitat Corporativa.

Actualització de la Política de Drets 
Humans.

Elaboració del Pla de Sostenibilitat 
2019-2022.

Implantar el Pla de Comunicació 
Interna en Matèria de Responsabilitat 
Corporativa.

l

Implantar el Pla de Comunicació 
Interna en Matèria de Responsabilitat 
Corporativa.

Grau d’acompliment:

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat
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Gestió i mesurament 
de la reputació corporativa 

En 2018, el mesurament de la 
reputació de Naturgy s'ha realitzat 
a través del monitor de reputació 
empresarial MERCO. Aquest estudi de 
referència a nivell internacional compta 
amb una avaluació global que integra 
la percepció de vuit grups d'interès 
amb incidència en el món empresarial: 
analistes financers, periodistes 
d'informació econòmica, govern, ONG, 
sindicats, associacions de consumidors, 
influencers/social media managers i 
catedràtics de l'àrea d'empresa. 

Aquesta eina es va utilitzar en països 
com l'Argentina, el Brasil i Xile, entre 
d'altres. En 2018, a Espanya, Naturgy 
ocupa la posició 24a en el rànquing 
general d'empreses amb millor 
reputació a nivell nacional, i la de 
2a empresa amb millor reputació 
en el seu sector. 

En els resultats de 2018, destaca el 
millor exercici de Naturgy en sis dels 
vuit públics experts mesurats, en 
comparació amb els resultats de 2017. 

Els analistes financers i periodistes 
d'informació econòmica són els qui 
millor avaluen l'empresa. 

Així mateix, Naturgy ha continuat 
mesurant la reputació en el públic 
general a través d'eines d'estudi 
pròpies, amb resultats positius 
i estables. 
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Els grups d'interès de Naturgy
 
[102-40] 

Accionistes i 
inversors Proveïdors Socis de negoci Empleats 

Analistes Agents de mercat Societat 
Administració 
/ Organismes 

reguladors 

Grups 
finançadors Clients 

Agències 
asseguradores i 

reassegurats 

Diàleg amb els grups d'interès
	
[102-42], [102-43] i [102-44] 

La companyia dissenya accions que li 
permeten conèixer les expectatives 
dels seus grups d'interès per, d'aquesta 
manera, poder avaluar alguns dels 
principals riscos i oportunitats associats 
al negoci i establir relacions duradores i 
estables amb els actors principals dels 
mercats on té presència. 

Les accions de diàleg de Naturgy es 
divideixen en: 

l  Accions de consulta: bidireccionals, 
on la companyia i els seus grups 
d'interès interactuen per a un 
intercanvi d'informació àgil i fluid. 

l  Accions divulgatives: unidireccionals, 
on la companyia facilita informació 
als seus grups d'interès. 
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Contribució de Naturgy als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 

L'Organització de les Nacions Unides 
(ONU) va presentar a l'agost de 2015 
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible, en què es van establir 
17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i 169 metes connexes. 

Així, Naturgy va analitzar cadascuna 
de les metes i es va sumar a aquests 
reptes universals a través de dues vies: 

l 	 Directa: mitjançant iniciatives, 
programes o accions que 
contribueixen a aquesta meta. 

l 	 Indirecta: a través de l'impacte que 
generen les polítiques i les pràctiques 
en els països en els quals opera. 
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[103-1], [103-2] i [103-3] 

(Atenció i satisfacció del client) 

Client en el centre de 
totes les decisions 44 
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del servei 45 

Productes i serveis 
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Serveis d'atenció al client 47 

Satisfacció i experiència 
de client 48 

Comunicació, transparència 
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Accions proposades 2018 Accions previstes 2019 

Formació CeX Advanced. l 
Digitalització de la factura i major 
autogestió del client a la web. 

Major difusió del coneixement sobre 
sector, empresa i productes serveis. l Pla anual d'acció Customer Centricity. 

Consolidació de l'experimentació 
personal de la realitat del client. l 

Simplificació de l'univers digital 
Naturgy Clients. 

Compromís visible. l 
Nou model d'atenció en botigues a 
clients Naturgy. 

Reconeixement / Orgull 
de pertinença. l 

Redisseny del comerç electrònic des 
del punt de vista de la simplicitat 
(Projecte simpleMind). 

Evolució de viatges i mesurament. l 

Consolidació COMeX. l 

Desplegament del Programa 
Partners. l 

Sensibilització de la importància del 
client i enfocar-lo en el centre del 
negoci. 

l 

Desenvolupament de la nova Oficina 
Virtual Majorista. l 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

Client en el centre de totes 

les decisions
 

En 2018, la companyia comença 
una nova etapa amb la seva 
marca renovada, que reflecteix la 
transformació que està vivint; una 
evolució que arriba després de 175 
anys d'experiència i que avala el seu 
compromís amb el client per adaptar
se al present i al futur. 

Aquesta nova etapa reafirma la 
vocació customer centricity com a pilar 
fonamental del Pla Estratègic 2018
2022, posant el client en el centre de 
totes les decisions per oferir un servei 
excel·lent de forma més simple, més 
innovadora, més digital, més propera i 
més respectuosa amb l'entorn. 



Accions proposades 2018 Accions previstes 2019

Formació CeX Advanced. l
Digitalització de la factura i major 
autogestió del client a la web.

Major difusió del coneixement sobre 
sector, empresa i productes serveis. l Pla anual d'acció Customer Centricity.

Consolidació de l'experimentació 
personal de la realitat del client. l

Simplificació de l'univers digital 
Naturgy Clients.

Compromís visible. l
Nou model d'atenció en botigues a 
clients Naturgy.

Reconeixement / Orgull
de pertinença. l

Redisseny del comerç electrònic des 
del punt de vista de la simplicitat 
(Projecte simpleMind).

Evolució de viatges i mesurament. l

Consolidació COMeX. l

Desplegament del Programa 
Partners. l

Sensibilització de la importància del 
client i enfocar-lo en el centre del 
negoci.

l

Desenvolupament de la nova Oficina 
Virtual Majorista. l

Grau d’acompliment:

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat
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Qualitat i fiabilitat del servei
	
[103-1], [103-2] i [103-3] (Accés a l'energia) 

Per assegurar un subministrament 
segur i continu, la companyia realitza 
un conjunt d'accions d'inspecció i 
avaluació que ajuden a definir les 
corresponents mesures preventives i 
de mitigació, maximitzant la vida útil 
dels actius, i que s'inclouen en el Pla de 
Manteniment de Naturgy per a cada 
tipus d'instal·lació. 

Els processos de manteniment 
preventiu i correctiu se sotmeten 
periòdicament a revisions internes. 
Les actuacions de manteniment que 
realitza la companyia es reflecteixen 
en l'evolució dels principals indicadors 
de qualitat i servei que han mostrat 
una notable millora en els últims anys. 
Aquests indicadors mesuren els temps 
de resposta davant l'avís d'un error 
o una situació anòmala a la xarxa, 
el temps d'interrupció per client o 
potència instal·lada, els quilòmetres de 
xarxa i les instal·lacions inspeccionades, 
i el nombre d'incidents per quilòmetre 
de xarxa, entre altres. 

Per tal de garantir el subministrament 

Temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada (TIEPI) [EU29] (hores)* 

33,1
Panamà 

39,3 
34,5 

17 

Xile 
12 12,1 

0,72 0,8 0,77
Espanya 

2016 2017 2018 

* Dades relatives al negoci elèctric. 

Freqüència de tall d'energia elèctrica (nombre d'interrupcions per client)* [EU28] 

23,43
22,49 19,96Panamà 

7 6 5,3
Xile 

1,18 1,21 1,19
Espanya 

segons la demanda, Naturgy revisa 
periòdicament les condicions 
d'operació de les seves xarxes, 
per assegurar el seu correcte 
dimensionament o, si escau, 
determinar les possibles necessitats 
de repotenciació o ampliació 
d'aquestes. A més, Naturgy participa 
en diversos projectes d'I+D+i per a 
l'emmagatzematge de l'energia en 
bateries, el desenvolupament de 
xarxes intel·ligents, l'aplicació de 
drons al manteniment d'instal·lacions 
i la implementació de tècniques de 
manteniment predictiu dels principals 
equips de la xarxa. 

2016 2017 2018 

* Es defineix com el nombre mitjà d'interrupcions que un client experimentaria o el SAIFI (System Average Interruption 
Frequency Index): nombre total d'interrupcions a clients / nombre total de clients subministrats. Els clients s’han assimi
lat a punts de subministrament. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

46 · Informe de Responsabilitat Corporativa 2018 

Productes i serveis adaptats a les 

necessitats i prioritats del client
 

L'estratègia comercial de Naturgy posa 
el focus en la satisfacció dels clients, 
cobrint les seves expectatives amb 
propostes de valor afegit, innovant i 
incorporant la digitalització, buscant 
alhora la simplificació de la cartera de 
productes i serveis per facilitar una 
experiència més senzilla i completa 
als clients. 

Per això, Naturgy compta amb 
eines i plans específics destinats a 
conèixer quines són les necessitats 
i prioritats del client, i així poder 
adaptar els productes i serveis a les 
seves expectatives. Durant 2018, la 

companyia ha continuat realitzant 
una important tasca d'investigació 
per conèixer les necessitats dels 
seus clients. 

En la seva oferta de serveis, Naturgy 
es fa càrrec de la planificació i 
l'execució de les principals instal·lacions 
energètiques i del seu manteniment 
òptim durant tot el contracte: 

l 	 Renovació de les instal·lacions i, si cal, 
transformació a gas natural. 

l 	 Finançament de tot el projecte. 

l 	 El pla de manteniment més adequat 
per obtenir la màxima eficiència del 
seu negoci. 

l 	 Garantia total de la instal·lació. 

l 	 Atenció 24 hores, 365 dies. 

l 	 Plataforma digital per a la gestió dels 
seus consums. 

Aquesta proposta de valor es 
contextualitza en diferents serveis: 

Productes i serveis innovadors [102-2] 

Residencial 

Des de 2017, Naturgy compta amb una tarifa ECO de gas, amb un preu estable del kWh Tarifa Eco Gas durant un any, destinada a aquells clients amb una major sensibilitat en matèria ambiental. 

Solució integral i personalitzada de mobilitat elèctrica que permet els clients gaudir del seu Servielectric Car punt de recàrrega de vehicle elèctric. 

Oferta per a la instal·lació de Oferta integral per incentivar la instal·lació de plaques solars (inclou tarifa flexible nocturna, 
fotovoltaica manteniment preventiu i finançament). 

Pime 

Oferta elèctrica ECO per a negocis que desitgen el 100% de la seva energia d'origen Pla Negoci ECO renovable. 

Pla Fix Gas ECO		 Oferta de gas ECO per a aquells clients amb una major sensibilitat en matèria ambiental. 

Majoristes 

Solucions d'autoconsum Des de l'execució i la posada en servei de la instal·lació als serveis d'operació i manteniment, 
personalitzades els serveis de monitoratge en temps real i la possibilitat de finançament de la instal·lació. 

BunkeringGNL		 Producte dirigit a grans consumidors de gas en el transport marítim. 

Transaccions acordades directament amb el client que es liquidin per diferències. Permeten Cobertures de gas i electricitat fixar el preu amb anterioritat, eliminant incerteses. 

Compensació de la petjada de carboni d'un producte, servei, esdeveniment, activitat o Gestió de CO2 organització, i neutralització de les emissions de CO2 equivalents. 
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Solucions estàndard (mercat terciari i solucions energètiques negoci minorista) 

Servei d'optimització de la central de producció a través de la renovació o la transformació Gasconfort de la sala i la gestió integral durant tot el contracte. 

Servei de climatització elèctrica, que permet el client renovar els seus antics equips de Climaconfort climatització pels millors sistemes del mercat. 

Solucions en què es fa una renovació de la il·luminació per tecnologia LED, com ara projectes Solucions d'il·luminació eficient d'enllumenat públic o el servei Ledplus. 

Servei que permet portar el gas natural a clients allunyats de la xarxa de distribució Opció GNL d'aquest combustible. 

Servei integral d'autoconsum fotovoltaic, des del disseny i la instal·lació fins al manteniment Opció FV i la gestió dels excedents. 

Serveis d’atenció al client
 

Naturgy té implantat un model de 
servei al client innovador i totalment 
adaptat a les característiques i 
necessitats dels clients, que ofereix de 
forma propera i accessible solucions 
que permeten una major comoditat 
i agilitat a les peticions dels seus 
clients. Des de la innovació tecnològica 
es redueixen barreres lingüístiques, 
culturals, d'alfabetització o de 
discapacitat. 

Els canals d'atenció que Naturgy posa 
a disposició dels clients ofereixen una 
atenció personalitzada que cobreixi 
les seves expectatives i, amb especial 
focus en els canals digitals, que 
proporcioni una ràpida i àgil resolució 
amb autonomia de gestió i simplicitat, 
sent sostenibles amb el medi ambient. 

En 2018, Naturgy ha prestat gran 
interès pels col·lectius més vulnerables 
com a exemple del seu compromís en 
promoure una comunicació simple, 
clara i fàcil amb tots els seus clients, 
per la qual cosa disposa de la més alta 
tecnologia en accessibilitat en tots els 
canals d'atenció. 

Model d'Atenció al Client de Naturgy 

Model operatiu i 
formatiu 

Busca anticipar-se a 
les necessitats que 

plantegen els clients 
a través de models 
predictius i anàlisi 

de dades 

Model tecnològic 
Aposta per 

una revolució 
tecnològica que 

impulsi l'autogestió 
dels clients 

Model de 
contractació i 

econòmic 
Construcció d'un 
model d'aliances 

amb els proveïdors i 
un alineament dels 

objectius win-to-win 

Mitjans d'atenció al client 

Canal telefònic Canal digital Canal presencial - 
gestió personal 

Canal presencial - 
centres Oficina de garantia 
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Satisfacció i experiència de client

[102-43] i [102-44] 

Naturgy escolta i incorpora les 
opinions dels seus clients en la presa 
de decisions per tal de desenvolupar 
productes i serveis innovadors 
d'acord amb les seves necessitats i 
expectatives. 

La companyia compta amb un model 
de mesurament de l'experiència dels 
clients, a través del qual monitora 
la seva satisfacció i el nivell de 
recomanació. El model es basa en tres 
palanques: 

1. Mesurament 2. Anàlisis 3. Reprocessament o 
close the loop 

Naturgy recull l'opinió dels 
clients: 

l Enquestes generals. 

l Enquestes d'interacció 
amb la companyia 
(enquestes digitals). 

Les enquestes digitals 
permeten una anàlisi en 
temps real per accionar 
iniciatives de millora de 
manera ràpida i àgil. 

El model analitza els 
diferents segments de 
clients i els punts de 
contacte crítics amb 
impacte en el client on la 
companyia té activitat. 

La digitalització del model 
de mesurament permet 
gestionar en línia el 
malestar dels seus clients 
a través del procés close 
the loop, que assegura 
una actuació correctiva 
immediata, realitzada 
mitjançant la gestió 
d'alertes que s'activen 
quan no s'assoleixen 
els llindars mínims 
de satisfacció i 
recomanació exigits. 

Customer Experience 

Des del seu naixement el 2015, amb Customer Experience la companyia aplica una metodologia en la qual el client està 
en el centre de la presa de decisions, adaptant la forma de fer les coses per satisfer les seves necessitats i expectatives, 
però, sobretot, sent sensibles a com percep la companyia i com és la seva experiència amb ella. L'objectiu: convertir 
Naturgy en el referent, a nivell internacional, en satisfacció del client en el sector de l'energia, mesurat en termes 
de recomanació. 

Satisfacció de la qualitat del servei global 

Argentina Brasil Xile-CGE Espanya 
(residencial) 

Espanya 
(pimes) 

Espanya 
(majoristes) 

Mèxic Moldàvia Panamà Portugal 
(residencial 

i pimes) 

7,47 7,42 7,23 7,38 7,40 7,518,39 8,23 

5,67 

8,45 

*Xile ha estat calculat d'acord amb una escala 1-7, a diferència de la resta de països en els quals s'ha utilitzat una escala 0-10. 

10 

5 

0 
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Comunicació, transparència i 
protecció del client 

Noves vies de 
comunicació 
Naturgy ha adaptat les comunicacions 
amb els seus clients per mitjà de l'ús de 
les noves tecnologies, afavorint un 
contacte permanent. 

L'any 2018, la venda en línia de 
Naturgy a Espanya va consolidar 
creixements anteriors, amb 
31.572 vendes de serveis i 
subministraments. Així mateix, s'han 
continuat realitzant proves d'abast en 
el canal en línia de contractació i s'han 
obtingut resultats importants en l'últim 
trimestre, i pot contractar qualsevol 
tarifa i des de la dada de l'adreça 
postal, evitant dades més complexos 
per al client. 

Més de 13,1 milions de clients van 
visitar i es van informar en línia sobre 
l'oferta de Naturgy durant 2018. 
Respecte del servei al client, un total de 
7,2 milions de clients han utilitzat 
las plataformes en línia habilitades 
per la companyia. El Net Promoter 
Score (NPS), al tancament 2018, se 
situa així: venda, el 57%; àrea clients, 
el 41%; àrea clients mòbil, el 33%; i 
atenció en línia, 62%. La taxa d'ús del 
servei en línia respecte a l'offline s'ha 
incrementat assolint el 18,5%. 

Durant 2018, s'han assolit els 
100.000 usuaris en xarxes socials. 
Els community managers han gestionat 
durant el mateix període 2.148.258 
sol·licituds, amb la qual cosa es va 
aconseguir millorar els nivells de 
satisfacció dels clients en els processos 
postvenda situant el NPS en un 62%. 

Web canal client Web de 
contractació Xarxes socials 

Confirmació 
electrònica de la 

contractació 

APP Àrea Client i 
APP Serveis Yoleogas 
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La factura 
com a 
canal de 
comunicació 
A través de la factura s'ha fet arribar 
informació rellevant i d'interès per als 
clients: 

l 	 Informació amb consells de seguretat 
(la comercialitzadora té l'obligació 
per llei d'enviar aquest tipus de 
comunicació a tots els clients cada 
dos anys) a tots els clients amb el 
producte de gas contractat. 

l 	 Consells d'estalvi de calefacció 
abans de l'arribada del fred. 

l 	 Canals per donar la lectura del 
comptador i per realitzar altres 
gestions potenciant el coneixement 
dels canals digitals (aplicació i web). 

A més, a Espanya s'han dut a terme 
diversos grups focals de clients per 
recollir la seva opinió sobre millores 
del servei de lectura, facturació i 
cobrament. 

La comunicació 
per a la 
conscienciació 
del client 
Des de 2007, Naturgy compta amb 
el programa Compromís Natural, que 
busca protegir el medi ambient fent 
partícips a grans clients, estenent el seu 
compromís amb l'entorn més enllà de 
la seva pròpia actuació i de la dels seus 
empleats i proveïdors. 

A més, la companyia compta amb un 
espai a la pàgina web a disposició dels 
clients, tant particulars com empreses, 
on es comparteixen experiències i 
informació sobre solucions i tecnologies 
eficients. 

La privacitat i la 
seguretat de les 
dades del client 
Naturgy ha definit una Política de 
Seguretat de la Informació que 
assegura un adequat tractament de 
les dades en tot el seu cicle de vida: 
des de la recollida i el tractament fins 
a l'eliminació o custòdia en finalitzar la 
relació amb els clients. 

Es comunica aquesta política a 
empleats, proveïdors i clients, i es 
desenvolupa en un cos normatiu alineat 
amb tots els requeriments legals que 
regeixen el tractament de la informació, 
els estàndards i les millors pràctiques 
internacionalment acceptades. 
L'esmentat cos normatiu inclou una 
norma tècnica específica per garantir 
la protecció de les dades de caràcter 
personal a Naturgy, que és aplicable 
a totes les unitats organitzatives i 
empreses de la companyia que recullin 
o tractin dades de caràcter personal, 
així com a socis i proveïdors que 
col·laborin en aquests tractaments. 

Hi ha procediments d'actualització i 
correcció de les noves vulnerabilitats 
dels sistemes, per tal de propiciar una 
millor pràctica proactiva en la prevenció 
d'incidents de seguretat, i en l'anàlisi 
i gestió de riscos de seguretat de la 
informació. 
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Pla Cibersecurity (2015-2018) 

Naturgy disposa d'un pla de ciberseguretat, a nivell global, que es recolza en 
tres pilars claus: persones, processos i tecnologia. En 2018 s'ha treballat en deu 
projectes, dels quals nou s'han finalitzat en aquest exercici: 

l  Revisió de la política i el cos normatiu de ciberseguretat. 

l  Pla d'Adequació al Reglament General de Protecció de Dades. 

l  Realització de les anàlisis d'impacte en negoci (BIA, per les sigles en anglès). 

l  Realització de les anàlisis de riscos de les infraestructures crítiques. 

l  Integració de processos de ciberseguretat en sistemes. 

l  Implantació de l'eina Govern, Risc i Compliment (GRC). 

l  Normalització d'accessos corporatius en xarxa (fase 2). 

l  Adequació de les infraestructures crítiques a la normativa (InCrit). 

l  Comunicació i formació en ciberseguretat. 

Durant 2018 s'ha dut a terme el l'adequació s'ha realitzat d'acord amb 
projecte per a l'adequació al nou allò que disposa el reglament. 
Reglament General de Protecció de 
Dades (RGPD). Després de la seva Durant 2018, la companyia ha 
implantació, s'ha realitzat un informe mantingut col·laboracions en matèria 
extern per avaluar l'adequació al de ciberseguretat amb l'Institut 
RGPD. Si bé els auditors han detectat Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i 
algun punt de millora i recomanació, l'ITSMF Fòrum. 

Protecció 
dels actius 
estratègics en 
Naturgy 
Naturgy, en compliment de la Llei 
8/2011, va ser designada operadora 
crítica en haver implantat el Projecte 
d'Infraestructures Crítiques (IICC). 
Al llarg de l'any 2018, les unitats de 
Security i Cibersecurity han supervisat 
els processos i les accions necessàries 
per a la protecció d'aquestes a través 
de l'anàlisi de riscos de security, 
de la implantació de mesures de 
protecció física i de ciberseguretat, del 
desenvolupament d'accions formatives 
i la documentació requerida, de la 
gestió d'incidents i de la interlocució 
amb el CNPIC (Centre Nacional per 
a la Protecció d'Infraestructures i 
Ciberseguretat). 

Així mateix, a través del servei d'anàlisi 
de riscos i intel·ligència de la Unitat de 
Security, Naturgy disposa d'informació 
precisa en el moment oportú per 
detectar i neutralitzar els riscos 
potencials de security (terrorisme, 
delinqüència organitzada, catàstrofes 
naturals, conflictes sociopolítics, entre 
d'altres), per mitigar el seu impacte i 
afavorir la resiliència i la continuïtat de 
les operacions. 
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rendibilitat creixent i sostinguda 
Resultats generals 

Accions proposades 2018 Accions previstes 2019 

Realització d'un Dia de l'inversor amb 
la comunitat financera amb motiu 
del llançament del Pla Estratègic 
2018-2022. 

l 

Extensió d'activitats amb accionistes 
minoristes a la Corunya i València. l 

Millores de la informació econòmica 
i financera de la pàgina web d'acord 
amb les millors pràctiques. 

l 

Mantenir la presència en els índexs de 
sostenibilitat. l 

Mantenir la presència en els índexs de 
sostenibilitat. 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

Import net de la L'import net de la xifra de negocis de l'exercici 2018 se situa en 24.339 milions d'euros  
xifra de negocis i augmenta un 4,9% enfront del de l'any 2017. 

El 2018, l'Ebitda va aconseguir els 4.019 milions d'euros, inclosos els elements no 
ordinaris. Sense considerar aquests últims, l'Ebitda ordinari va créixer un 11,8% fins 
als 4.413 milions d'euros, principalment recolzat per la millora en el negoci de gas i 
electricitat i en l'estabilitat dels negocis d'infraestructures, la qual cosa ha permès més 
que compensar l'efecte negatiu dels tipus de canvi. 

Evolució de 
l'Ebitda	 El resultat net de 2018 va aconseguir un resultat negatiu de 2.822 milions d'euros, 

principalment com a resultat del deteriorament d'actius de 4.905 milions d'euros  dut 
a terme en la primera meitat de l'any. Excloent aquest impacte i altres elements no 
ordinaris, el resultat net ordinari va créixer un 59,1% fins els 1.245 milions d'euros  
per la major activitat, menor amortització i menors despeses financeres resultat de 
l'optimització del deute del grup. 

El 31 de desembre de 2018, el deute net va aconseguir 13.667 milions d'euros, 9,8% 
menys que el 2017. La caiguda en deute net / Ebitda a 3,4x des de 3,9x en l'exercici Ràtio 2017, juntament amb la millora de l'Ebitda / cost del deute financer net fins 7,5x des d'endeutament de 6,4x a tancament de l'any passat, posa de manifest l'enfortiment de la solidesa 
financera de la companyia el 2018. 

El flux de caixa després de minoritaris va créixer de 746 milions d'euros  a 3.054 milions 
Flux de caixa d'euros, la qual cosa reflecteix el major focus de la companyia en la generació de caixa i 

la finalització de diversos processos de venda durant el període. 

l 	 La venda de la participació restant de 41,9% del negoci de distribució de gas a 
Colòmbia per 334 milions d'euros, igual al seu valor comptable, net de dividends 
rebuts, sense impacte en el compte de pèrdues i guanys consolidat. 

l 	 Venda del negoci de distribució i comercialització de gas a Itàlia, al costat de la 
Transaccions venda del contracte d'aprovisionament de gas, per 766 milions d'euros, generant 
completades una plusvàlua de 188 milions d'euros  després d'impostos. 

l 	 La venda d'una participació minoritària del 20% en el negoci de distribució de 
gas natural a Espanya (Nedgia) per un import de 1.500 milions d'euros  que va 
resultar en un increment de 1.016 milions d'euros  en patrimoni net en el balanç de 
consolidació. 



Enfocament cap a una
rendibilitat creixent i sostinguda

Accions proposades 2018 Accions previstes 2019

Realització d'un Dia de l'inversor amb 
la comunitat financera amb motiu 
del llançament del Pla Estratègic
2018-2022.

l

Extensió d'activitats amb accionistes 
minoristes a la Corunya i València. l

Millores de la informació econòmica 
i financera de la pàgina web d'acord 
amb les millors pràctiques.

l

Mantenir la presència en els índexs de 
sostenibilitat. l

Mantenir la presència en els índexs de 
sostenibilitat.

Grau d’acompliment:

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat
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Inversions 
Les inversions materials i intangibles 
de l'any 2018 arriben als 2.321 milions 
d'euros, amb un augment del 30,2% 
respecte a les de l'exercici anterior, 
a causa de l'increment d'inversió en 
renovables tant a Espanya com a 
nivell internacional i a l'adquisició de 
dos nous vaixells metaners sota règim 
d'arrendament financer. 

En 2018, el Capex de manteniment 
ascendeix a 683 milions d'euros  
davant els 853 milions d'euros  en 
2017: una reducció del 19,9% a 
conseqüència de l'optimització 
de Capex de manteniment en els 
negocis d'infraestructura i en la resta 
d'activitats. 

El Capex de creixement en 2018 
representa el 70% del Capex total, i 
puja a 1.638 milions d'euros  davant 
els 929 milions d'euros  el 2017. 
Bàsicament, inclou: 

l  380 milions d'euros  corresponents a 
l'adquisició dels vaixells metaners. 

l 	 382 milions d'euros  invertits en 
el desenvolupament de diferents 
projectes renovables a Espanya 
—eòlica i solar— amb 32,6 MW 
posats en operació en 2018 a les 
Illes Canàries i altres 929 MW que 
s'espera que entrin en operació 
abans de 2020. 

l 	 106 milions d'euros  vinculats a 
l'adquisició i el desenvolupament de 
projectes solars al Brasil de 85 MW 
que han entrat en operació en el 
quart trimestre de 2018. 

l 	 75 milions d'euros  destinats al 
desenvolupament de 96 MW de 
capacitat eòlica a Austràlia que han 
entrat en operació en el 4t trimestre 
de 2018. 

A més, s'ha aconseguit l'adjudicació de 
180 MW en un projecte de parc eòlic 
a Austràlia, i 324 MW d'eòlica i solar 
a Xile, que seran desenvolupats el 3r 
trimestre del 2020 i el 1r trimestre de 
2021, respectivament. 

Evolució 
borsària i 
rendibilitat 
Pel que fa a l'evolució borsària de la 
companyia, les accions de Naturgy van 
tancar l'exercici de 2018 a un preu de 
22,26 euros i una capitalització borsària 
de 22.275 milions d'euros, fet que 
suposa un augment del 15,6% respecte 
del tancament de l'any anterior. 
Aquesta evolució destaca davant de 
la caiguda anual que ha experimentat 
l'Ibex 35, principal índex de la borsa 
espanyola, del 15%. 

Indicadors d'estadístiques borsàries [102-7] 

2018 2017 2016 

Núm. d'accionistes (en milers) 73 79 82 

Cotització a 31/12 (euros) 22,26 19,25 17,91 

Benefici per acció (euros) (2,83) 1,36 1,35 

Capital Social (núm. d'accions) 1.000.689.341 1.000.689.341 1.000.689.341 

Capitalització borsària (milions d'euros) 22.275 19.263 17.922 

Ràtios financeres 

2018 2017 2016 

Endeutament1 48,4% 45,3% 44,8% 

Ebitda / cost deute financer net 7,5x 6,4x 6,3x 

Deute net / Ebitda 3,4x 3,9x 3,3x 

1. Deute financer net / deute financer net+patrimoni net. 

Resultat net consolidat (milions d'euros) 

2018 2017 2016 

Benefici net de Naturgy (2.822) 1.360 1.347 
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Canals de comunicació adaptats
 
a les necessitats d'accionistes 
i inversors 

Naturgy compta amb canals de 
comunicació propis que li permeten 
oferir el millor servei sota un criteri 
d'homogeneïtat, simultaneïtat i 
diligència. 

La companyia proporciona als seus 
accionistes informació financera 
especialitzada a través de les reunions 
informatives i de la pàgina web 

corporativa. Així mateix, els convida 
a visites corporatives i culturals, i 
posa a la seva disposició l'oficina de 
l'accionista i el club de l'accionista, 
punts de trobada i atenció als inversors 
minoritaris. 

Naturgy ha continuat amb el 
Programa de Comunicació amb 
analistes i inversors, enfortint, amb 

la major transparència, la informació 
econòmico-financera que els permeti 
el seguiment del projecte empresarial. 
En aquesta línia, durant 2018, 
representants de l'equip directiu de 
la companyia i de la Unitat de Relació 
amb Inversors han mantingut 
523 reunions amb inversors 
institucionals. 

Indicadors de canals de comunicació 

2018 2017 

Reunions amb inversors i analistes 523 589 520 

Finançament sostenible i activitat amb 

inversors que tenen en compte ESG 

Des de l'any 2012, Naturgy manté 
reunions amb inversors que tenen en 
compte criteris ESG. Al llarg de 2018, 
ha continuat amb aquesta activitat i ha 
participat en la conferència organitzada 
per Société Générale a París el 14 de 
novembre, en què s'han mantingut 
reunions amb Sycomore asset 
management, Axa investment, 
ODDO-BHF, Société Générale CIB, 
Amundi asset management i M&G 
Investments. 

Així mateix, des de 2017 i en línia 
amb el seu compromís amb la 
sostenibilitat, Naturgy compta amb 
un marc per a l'emissió de bons verds 
destinats al finançament d'energies 
renovables. En 2018, el Comitè de 
Bons Verds de Naturgy s'ha reunit 
per avaluar la idoneïtat i l'avanç dels 
projectes, així com l'adequació dels 
seus desenvolupaments als objectius 
marcats en l'emissió. El Bo Verd va ser 
aprovat per l'agència de ràting Oekom, 
amb una valoració de B+. 

A més, i per cobrir les seves necessitats 
de finançament, Naturgy va signar el 
2017 un crèdit sostenible parcialment 
indexat al comportament ambiental, 
social i de govern corporatiu de la 
companyia. A la primera revisió del 
crèdit sostenible, gràcies a la millora 
en la puntuació atorgada per l'agència 
Sustainalytics, s'han millorat les 
condicions de finançament amb un 
descens del tipus d'interès. 

2016 
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Presència als índexs d’inversió 
socialment responsables 

L'acompliment de la companyia en 
aquestes matèries ha fet que se situï en 
posicions de referència en els principals 
índexs de sostenibilitat. Naturgy 
forma part, des de fa catorze anys de 
manera ininterrompuda, del Dow Jones 
Sustainability Index, aconseguint el 
2018 el lideratge mundial en el sector 
Gas Utilities per segon any consecutiu. 
De la mateixa manera, la companyia 
pertany al FTSE4GOOD des de la seva 
creació, el 2001, obtenint el lideratge 
global del sector Multiutilities. Així 
mateix, durant 2018, Naturgy ha estat 
avaluada per agències de ràting com 
ara Oekom, Sustainalytics o Vigeo. 
La companyia forma part de les tres 
variants d'Euronext Vigeo: World 120, 
Europe 120 i Eurozone 120. També ha 
obtingut la màxima classificació, AAA, 
de l'agència de ràting MSCI i forma part 
dels índexs MSCI Global Climate Index i 
MSCI ESG Leaders Index. 

En 2018, Naturgy ha estat reconeguda 
com a líder mundial per la seva acció 
front al canvi climàtic, en ser inclosa 
en l'índex The Climate Change A List 
de Carbon Disclosure Project (CDP). 
La companyia ha obtingut la màxima 
valoració possible en aquest índex 
de canvi climàtic, en reconeixement 
per les seves accions de reducció 
d'emissions, mitigació dels riscos 
climàtics i el desenvolupament d'una 
economia baixa en carboni. 

La presència en aquests índexs de 
sostenibilitat posa en valor l'esforç 
realitzat per la companyia en matèria 
de responsabilitat corporativa i 
transparència informativa i implica 
un reconeixement extern de la bona 
evolució de les seves actuacions en 
aquesta matèria. 

Avaluació de Naturgy i de la mitjana del sector a DJSI (puntuació de 0 a 100) 

58 

86 88 86 89 91 8683 85 8576 78 

61 

70 73 

6155 55 54 49 52 49 49 4645 36 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

l Naturgy. 

l Mitjana del sector. 

Nota: el descens de les xifres en 2018 es deu al canvi de metodologia de l'índex. 



 

 

 

 
 

             

Gestió 
responsable del 
medi ambient 

Gestió ambiental 57 

Clima i aire 61 

Economia circular 66 

Capital natural i biodiversitat 70 

Accions proposades 2018 Accions previstes 2019 

Programa d'Accions de l'Estratègia 
Ambiental fins a 2020. l 

Augment de la potència instal·lada 
d'energia renovable, almenys en 900 
MW, en línia amb l'objectiu del Pla 
Estratègic 2018-2022. 

Creixement de la potència renovable 
de baixa o nul·la emissió en línia amb 
l'estratègia de clima i aire. 

l 
Desenvolupament d'un mínim de 
dos projectes d'innovació en gas 
renovable. 

Desenvolupament de projectes en 
matèria de gas renovable. l 

Impulsar la utilització del gas natural 
en mobilitat terrestre i marítima per 
millorar la qualitat de l'aire, posant en 
servei almenys 25 noves estacions 
de servei de gas natural i duplicant 
el nombre de vaixells sobre els quals 
es realitzen operacions de bunkering 
(proveïment de gas natural ) al llarg 
de l'any. 

Avanç en la certificació de nous 
sistemes de gestió ambiental d'acord 
amb ISO 14001. 

l 
Implementació de cent, o més, 
iniciatives de biodiversitat a nivell 
nacional i internacional. 

Promoció de la mobilitat sostenible. l 
Revisió de la Política de Medi Ambient 
de Naturgy. 

Extensió de Plans d'Acció en 
Biodiversitat. l 

Integrar la variable de canvi climàtic 
en la cadena de subministrament 
a través de la iniciativa CDP Supply 
Chain. 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 



Accions proposades 2018 Accions previstes 2019

Programa d'Accions de l'Estratègia 
Ambiental fins a 2020. l

Augment de la potència instal·lada 
d'energia renovable, almenys en 900 
MW, en línia amb l'objectiu del Pla 
Estratègic 2018-2022.

Creixement de la potència renovable 
de baixa o nul·la emissió en línia amb 
l'estratègia de clima i aire.

l

Desenvolupament d'un mínim de 
dos projectes d'innovació en gas 
renovable.

Desenvolupament de projectes en 
matèria de gas renovable. l

Impulsar la utilització del gas natural 
en mobilitat terrestre i marítima per 
millorar la qualitat de l'aire, posant en 
servei almenys 25 noves estacions 
de servei de gas natural i duplicant 
el nombre de vaixells sobre els quals 
es realitzen operacions de bunkering
(proveïment de gas natural ) al llarg 
de l'any.

Avanç en la certificació de nous 
sistemes de gestió ambiental d'acord 
amb ISO 14001.

l

Implementació de cent, o més, 
iniciatives de biodiversitat a nivell 
nacional i internacional.

Promoció de la mobilitat sostenible. l
Revisió de la Política de Medi Ambient 
de Naturgy.

Extensió de Plans d'Acció en 
Biodiversitat. l

Integrar la variable de canvi climàtic 
en la cadena de subministrament 
a través de la iniciativa CDP Supply 
Chain.

Grau d’acompliment:

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat
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Gestió ambiental
 
La gestió 
ambiental 
dels processos 
El compromís d'una gestió responsable 
del medi ambient es vertebra amb el 
lideratge de la Direcció a través de: 

l 	 Una estructura organitzativa 
que defineix les responsabilitats 
ambientals de les diferents àrees de 
la companyia. 

l 	 La integració del medi ambient 
al llarg de la cadena de valor dels 
negocis, inclosos els processos de 
presa de decisions, la gestió de 
riscos i oportunitats, la planificació i 
l'execució de les activitats. 

l 	 Un sistema de gestió ambiental 
certificat i auditat externament, 
basat en indicadors i objectius 
ambientals per al seguiment 
centralitzat i la millora contínua dels 
processos. 

l 	 Plans d'actuació anuals alineats amb 
els objectius de medi ambient. 

l 	 Metodologies i eines específiques de 
gestió ambiental. 

l 	 Innovació en tecnologies i models de 
negoci ecoeficients i menys intensius 
en CO2. 

l 	 Comunicació, sensibilització i 
formació dels empleats, empreses 
col·laboradores i parts interessades. 

l 	 Elaboració d'informes periòdics 
d'acompliment ambiental i 
participació en índexs internacionals 
de sostenibilitat. 

La gestió ambiental de Naturgy 
s'articula sobre tres eixos ambientals 
estratègics: 

l 	 Clima i aire: contribuir a la mitigació 
del canvi climàtic, a la transició 
energètica i a la millora de la qualitat 
de l'aire. 

l 	 Economia circular: impulsar 
l'ecoeficiència en l'ús dels recursos 
per reduir impactes ambientals 
negatius. 

l 	 Capital natural i biodiversitat: 
fomentar la conservació del 
patrimoni natural i cultural en els 
entorns d'actuació. 
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Pa
ís

Argentina l 

Brasil l l l 

Xile l l l 

Costa Rica l 

Espanya l l l l l l l l 

Marroc l 

Mèxic l l l l 

Panamà l l l l 

República Dominicana l 

l Certificat l En procés de certificació 
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Riscos 
ambientals 
[306-3] 

Naturgy identifica, registra i analitza els 
successos ambientals ocorreguts per 
tal de definir, aplicar i difondre mesures 
preventives per reduir els riscos i danys 
sobre el medi ambient. 

Per a això, s'avaluen les instal·lacions 
amb risc ambiental emprant com a 
referència estàndards reconeguts. 

El primer element per a la gestió 
dels riscos ambientals són els 
plans d'autoprotecció, en els quals 
s'identifiquen els riscos i les respostes 
més adequades davant potencials 
accidents i situacions d'emergència. 
De forma complementària, es 
compta amb procediments i sistemes 

globals i homogenis en els diferents 
negocis i geografies per al report, la 
classificació, el seguiment i la gestió 
dels successos ambientals (Prosafety). 
Aquest enfocament permet actuar de 
manera preventiva, ja que no solament 
s'analitzen els accidents, sinó que 
també es registren i gestionen els 
incidents ambientals, que no arriben a 
generar danys significatius, però que 
són font d'aprenentatge i prevenció de 
successos de major entitat. 

Succés Localització Actuació de Naturgy 

Dos vessaments d'oli (260 litres i 60 litres) en parcs 
eòlics en operació. Espanya Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat. 

Fuga de 200.000 litres aigua salada des d'arqueta Construcció d'un dic de contenció per evitar 
de captació i abocaments en una central de cicle Espanya que l'abocament afecti al sòl dels terrenys 
combinat. confrontants. Buidat mitjançant camions cisterna. 

Quatre vessaments d'oli dielèctric (1000, 100, 134 i 
200 litres) en instal·lacions de transport i distribució Espanya Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat. 
d'electricitat. 

Nou vessaments d'oli dielèctric (1000, 727, 2100, 
200, 280, 2500, 10000 i 150 litres) en instal·lacions Xile Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat. 
de transport i distribució d'electricitat. 

Dos vessaments d'oli dielèctric (306 i 94 litres) en 
instal·lacions de transport i distribució d'electricitat. Panamà Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat. 

Trencament d'una mànega a bomba de llançament 
de formigó. Abocament de 200 litres d'oli hidràulic. Brasil Recollida del sòl contaminat i gestió per empresa 

acreditada. 

Vessament de 800 litres d'oli en àrea del 
compressor de gas en una central de cicle combinat. Mèxic Recollida de l'oli i el material absorbent i lliurament 

a un gestor autoritzat. 
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Formació i 
conscienciació 
[306-3] 

Formació 

La formació ambiental és una eina 
bàsica per prevenir i reduir els impactes 
ambientals i per millorar el seu control 
operacional en les nostres activitats. 

En 2018 s'han impartit un total de 
3.115 hores a 1.192 participants, 
amb un acompliment del 183% i 
117% respectivament a les hores i 
participants d'acord amb el que s'havia 
planificat. L'increment del percentatge 
sobre el planificat es deu a l'activitat en 
hores i participants realitzada a Xile i no 
prevista inicialment. 

Comunicació 
Naturgy va desenvolupar en 2018 
un Pla de Comunicació Ambiental 
per donar suport a la difusió de 
coneixement, la sensibilització en 
matèria de medi ambient i l'impuls d'un 
diàleg constructiu amb els diferents 
grups d'interès. 

Entre les activitats desenvolupades cal 
destacar: 

l 	 Publicació d'informes anuals de 
petjada de carboni, biodiversitat, 
gestió de l'aigua i petjada ambiental. 

l 	 Participació a la conferència de les 
Nacions Unides sobre canvi climàtic 
de 2018 (COP24, Katowice). 

l 	 Patrocini i participació en el 
Congrés Nacional de Medi Ambient 
(CONAMA, Madrid). 

l 	 Col·laboració amb la Fundació 
Empresa i Clima en el 
desenvolupament i presentació de 
l'Informe de situació de les emissions 
de CO2 en el món 2016. 

l 	 Participació en el Grup Espanyol de 
Creixement Verd, del qual Naturgy 
n'és soci fundador. 

l 	 Participació en altres iniciatives 
que tenen com a objectiu la millora 
del medi ambient, com la Comissió 
d'Economia Circular de la Cambra 
de Comerç d'Espanya, la Plataforma 
per l'aire net o els Clúster de Canvi 
Climàtic de Forética. 

La fundació ha continuat desenvolupant 
accions de voluntariat ambiental 
corporatiu per fomentar, entre els 
empleats i les seves famílies, una 
actitud positiva en la conservació de la 
natura. 

Finalment, cal assenyalar que, per 
assegurar l'efectiva comunicació amb 
les parts interessades externes, hi 
ha diferents mecanismes formals de 
reclamació. Rebre adequadament les 
queixes ambientals resulta de gran 
valor ja que suposen una oportunitat de 
millora de la gestió ambiental. Durant 
2018, es van registrar 109 queixes o 
reclamacions en matèria ambiental, i 
totes han estat resoltes durant l'any. 
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Requisits legals 

Naturgy realitza un seguiment continu 
del desenvolupament de la legislació 
en matèria ambiental, per conèixer 
anticipadament la repercussió 
en la seva activitat, definir-ne el 
posicionament i adaptar-se als nous 
requisits. La companyia participa 
proactivament en els processos de 
consultes i informació pública, tant 
en el context internacional com en 
l'europeu i nacional. 

En 2018, la companyia no ha rebut 
sancions significatives (import superior 
als 60.000€) en matèria ambiental. 

Inversions 
ambientals 
Naturgy realitza un esforç significatiu 
en matèria de protecció ambiental, 
proporcionant els mitjans i els recursos 
necessaris per garantir el compliment 
de la legislació vigent, reduir els 
impactes ambientals, prevenir la 
contaminació, mitigar el canvi climàtic, 
controlar i reduir les emissions, els 
abocaments i els residus, per garantir, 
millorar i certificar la gestió ambiental 
de les instal·lacions, els sistemes de 
gestió i informació ambiental, i per 
incrementar la formació i sensibilització 
ambiental dels seus empleats, clients, 
subministradors i altres grups d'interès. 

Les actuacions ambientals realitzades 
en l'exercici 2018 han assolit un total 
de 494 milions d'euros  (96 milions 
d'euros  en l'exercici 2017), dels quals 
396 milions corresponen a inversions 
ambientals i 98 milions a despeses 
incorregudes en la gestió ambiental de 
les instal·lacions, exclosos els derivats 
del mercat de carboni. Dins de les 
inversions realitzades, destaquen les 
corresponents als nous projectes de 
generació renovable (314 milions 
d'euros ), fonamentalment parcs eòlics 
i fotovoltaics, que contribuiran a reduir 
les emissions específiques de CO2 i 
altres contaminants atmosfèrics. 

Desglossament d'inversions i despeses ambientals (milions d'euros) 

Total general 98,125 Total general 395,773 

Impostos, llicències i taxes 98 Prevenció del canvi climàtic  387,59370,791mediambientals 

Despeses 
Inversions 

Prevenció i minimització de 
Prevenció del canvi climàtic 9,339 la contaminació atmosfèrica, 2,420les radiacions, els sorolls i les 
Personal especialitzat i eines de vibracions6,648gestió ambiental

Prevenció i minimització de la 2,248Prevenció i minimització de contaminació de l'aigua i del sòl
la contaminació atmosfèrica, 2,494les radiacions, els sorolls i les Gestió de residus  1,211 
vibracions

Estudis i vigilància ambiental 0,655 
Gestió de residus  2,044 

Conservació de la biodiversitat 0,646 
Prevenció de riscos i assegurances 2,001 Personal especialitzat i eines de ambientals 0,601gestió ambiental 
Conservació de la biodiversitat  1,642 

Prevenció de riscos i 396 0,366Estudis i vigilància ambiental  1,388 assegurances ambientals
 

Prevenció i minimització de la 
 Millora del paisatge 0,0331,091contaminació de l'aigua i del sòl


Millora del paisatge 0,489
	

Formació, comunicació i patrocinis 
 0,198mediambientals 
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Clima i aire 
[103-1], [103-2] i [103-3] (Emissions i canvi climàtic) [201-2] [EU5] 

Compromís 
Les principals línies estratègiques 
d'actuació en matèria de clima, per 
contribuir a la mitigació del canvi 
climàtic i a la transició energètica, són: 

l 	 Afavorir la mitigació del canvi 
climàtic i la millora de la qualitat de 
l'aire, augmentant la participació 
del gas i l'electricitat renovable, que 
desplacen a altres combustibles més 
intensius en carboni, i la promoció de 
l'estalvi i de l'eficiència energètica 
tant en instal·lacions pròpies com 
dels clients. 

l 	 Contribuir a una economia 
baixa en carboni mitjançant el 
desenvolupament de xarxes 
intel·ligents que afavoreixin la 
integració de l'electricitat i el gas 
renovable. 

l 	 Donar suport a les negociacions 
internacionals de canvi climàtic 

i mecanismes de carbon pricing
 

cost eficient que incentivin 
la neutralitat tecnològica i la 
competitivitat industrial, impulsant el 
desenvolupament de les tecnologies 
més adequades en cada etapa de la 
transició energètica. 

Per a això, l'acció climàtica en Naturgy 
es recolza en els següents pilars: 

l 	 Govern de canvi climàtic, on el 
màxim responsable de la supervisió 
de l'estratègia de canvi climàtic 
de la companyia és el Consell 
d'Administració. 

l 	 Gestió de riscos i oportunitats del 
canvi climàtic i la transició energètica 
alineada amb les recomanacions 
del Task Force on Climate related 
Financial Disclosures (TCFD) del 
Financial Stability Board. Aquest 
procés permet identificar, valorar, 
prevenir, gestionar i supervisar els 
riscos i les oportunitats lligades 
al canvi climàtic, integrant així 
la variable de clima i transició 
energètica al mapa global de riscos 
de la companyia. 

Per a això, Naturgy compta amb una 
eina específica, desenvolupada en MS 
Excel i @Risk, per estimar l'exposició 
als riscos, a nivell agregat i desagregat 
per negoci, geografia, tecnologia i 
àmbit temporal (curt, mitjà i llarg 
termini). Així, s'estima l'impacte dels 
diferents escenaris de canvi climàtic 
(IPCC) a través d'indicadors físics, 
mediambientals, de negoci i econòmics. 
A més, es poden simular escenaris 
d'avaluació d'impacte basats en 
nous productes i serveis o actuacions 
d'R+D+i. 

Així mateix, Naturgy compta amb un 
model estocàstic de desenvolupament 
propi, amb simulació Monte Carlo, que 
permet determinar el cost d'abatiment 
òptim a la Unió Europea per complir 
amb els objectius de reducció GEH 
a 2030. 

l 	 Objectiu de reducció de GEH 
alineats amb la ciència per evitar un 
increment de temperatura superior 
a 2 ºC (Science Based Targets 
Initiative. Tool V8): reducció del 26% 
de les emissions totals, abast 1 i 2, 
per al període 2013-2025 prenent 
com a any base el 2012. 

l 	 Eines de mesura i control de les 
emissions de GEH i dels plans 
operatius desenvolupats per reduir
les, entre les quals destaca aquella 
que el grup utilitza per al càlcul anual 
de la petjada de carboni. 

l 	 Transparència i difusió de la 
informació, publicant l'informe de 
petjada de carboni i participant 
en els índexs internacionals de 
referència en canvi climàtic, com el 
cens, així com en altres iniciatives 
relacionades amb el clima. 

Pel que fa a la gestió de la cobertura 
de les instal·lacions regulades per 
la Directiva Europea de Comerç 
d'Emissions a la Fase III (2013-2020), 
Naturgy realitza una gestió integral de 
la seva cartera per a l'adquisició del 
100% dels drets d'emissió equivalents 
a la seva generació, ja que, des de l'1 
de gener de 2013, el sector elèctric no 
rep assignació gratuïta. Per a això es 
participa activament tant en el mercat 
primari, a través de les subhastes, 
com en el secundari. En 2018, les 
emissions totals de CO2 afectades per 
la normativa que regula el Sistema 
Europeu de Comerç d'Emissions han 
estat de 9,1 milions de tones de CO2. 
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La gestió del canvi climàtic a Naturgy en xifres 

Les emissions totals de GEH (abast 1 i 2) van ser de 19,4 MtCO2eq, amb una reducció de l'11,2% respecte a 2017. 

La reducció d'emissions de GEH abast 1 i 2 en 2018 respecte a 2012 ha estat del 25,9%, la qual cosa implica un grau de 
compliment del 99,6% de l'objectiu SBTI previst per al 2025. 

Les emissions específiques de CO2 procedents de la generació elèctrica van baixar a 342 g CO2/kWh generats, fet que 
suposa una reducció del 12% respecte a l'any anterior. 

Les emissions evitades van representar en 2018 un total de 126,2 MtCO2, de les quals la major part (93%) es deuen a l'ús 
del gas natural com a substitut d'altres combustibles fòssils més emissors. 

Les emissions de metà per quilòmetre de xarxa de transport i distribució de gas van ser de 9,4 tCO2eq/km. 

Indicadors principals 

2018 2017 2016 

Emissions directes de GEH (MtCO2eq) 18,3 20,5 19,5 

Emissions indirectes de GEH (KtCO2eq) 106.658 114.506 107.062 

Factor d'emissió amb nuclear (tCO2/GWh) 342 388 371 

Emissions evitades (MtCO2eq/any) 126,2 132,4 107,5 

Emissions per fuites en xarxes de gas (tCO2eq/km xarxa) 9,4 9,6 9,3 

Emissions directes de GEH. Total Naturgy (MtCO2eq i gCO2/kWh generat) [305-1] 

20,5 g CO2/kWh 
generat 

18,3 g CO2/kWh 
generat 

19,5 g CO2/kWh 
generat 

2018 2017 2016 

342 388 371 
MtCO2eq abast 1. 
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Iniciatives per reduir emissions de GEH i estalvis d'energia associats [302-4], [302-5] i [305-5] 

Emissions Estalvi d'energia 2018 Emissions evitades Estalvi d'energia 2017 Emissions evitades evitades 2018 (GWh) 2017 (tCO2eq) (GWh) (tCO2eq) 

Gas Natural 117.087.372 154.450 123.863.986 162.859 

Gas natural millor energia fòssil per desplaçament d'altres combustibles fòssils 

Producció d'electricitat 72.032.142 125.395 76.474.255  132.923 

Indústria 22.474.173 10.006 24.657.729  11.035 

Residencial/comercial 12.125.495 12.785 11.733.509  12.313 

Transport 2.702.044 2.707 2.809.704  2.812 

Cogeneració 7.753.518 3.557 8.188.789  3.776 

Gestió dels Recursos Naturals 4.764.285 16.853 3.170.359  10.685 

Generació renovable per desplaçament de combustibles fòssils 

Parcs eòlics 1.835.989 6.335 1.810.365 5.915 

Producció hidràulica 2.853.530 10.129 1.336.842 4.650 

Producció fotovoltaica 74.766 389 23.152 120 

Estalvi i Eficiència Energètica 1.238.398 3.125 1.824.028 7.541 

Actuacions d'estalvi i eficiència energètica en les instal·lacions o a les del client final 

Instal·lacions pròpies: pla operatiu d'eficiència energètica 

Renovació xarxes en T&D gas 739.793 544 1.060.899  779 

Actuacions en distribució 
elèctrica 56.601 296 93.031  160 

Cicles combinats 78.837 412 313.786  1.545 

Centrals de carbó 39.576 115 31.273  87 

Centrals de fuel 7.036 26 2.791  10 

Client final 

Serveis energètics 316.555 1.732 322.248 4.960 

Altres 3.095.565 (10.662) 3.577.125 (11.581) 

Producció nuclear 3.095.565 (10.662) 3.577.125 (11.581) 

Total 126.185.620 163.766 132.435.498 169.504 
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Emissions a 
l’atmosfera 
[305-6] 

En 2018, s'ha donat compliment a la 
Directiva d'Emissions Industrials, que 
limita les emissions en l'activitat de 
generació d'electricitat, registrant-
se una disminució de les emissions 

absolutes i relatives de NO x, SO2 i 
partícules a l'atmosfera. Aquest fet 
s'ha degut a la reducció de la generació 
amb carbó i a l'augment de la generació 
renovable a Espanya per la major 
hidraulicitat. 

Quant a altres contaminants, es van 
emetre 0,06 tones de mercuri, 0,01 
tones de HCFC i 0,9 tones de freó R22. 

Compliment d'objectius d'emissions atmosfèriques totals (kt) [305-7] 

Valor objectiu 
senda 2018 2018 2017 2016 

SO2 17,6 10,7 19,2 18,2 

NO x 30,6 18,4 29,3 30,8 

Partícules - 1,4 1,8 1,5 
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Principals èxits aconseguits en 2018 en clima i aire 

Línia d'acció	 Assoliments i fets destacats el 2018 

Naturgy ha estat reconeguda externament per la seva gestió climàtica, obtenint la màxima 
qualificació de CDP (A List). A més, ha estat l'única companyia energètica espanyola i una Gestió climàtica de les cinc companyies de serveis públics a nivell global que ho han aconseguit, de les 6.937 
empreses que hi han participat. 

Increment de la potència renovable en 210 MW, als parcs eòlics que han entrat en operació a Foment de l'electricitat renovable Austràlia i Espanya i a les centrals fotovoltaiques del Brasil. 

En 2018 ha cessat la seva activitat la CT Anllares, un cop autoritzat el seu tancament, que Reducció d'emissions de GEH i altres utilitzava carbó com a combustible. Aquesta mesura implica una reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics GEH i altres contaminants atmosfèrics. 

Desplaçament de combustibles 
intensius en carboni 

La distribució i la comercialització de gas natural a usos en què substitueix a combustibles de 
majors emissions (carbó, derivats del petroli) han suposat la reducció de 117 milions MtCO2eq, 
així com altres contaminants atmosfèrics (SO2, partícules, NOx). 

S'han implementat dos projectes innovadors que permetran l'arribada de gas natural liquat 
(GNL) fins a zones en què fins ara no era viable, impulsant la substitució de combustibles 
intensius en carboni i altres contaminants atmosfèrics: 

l 	 Projecte DirectLink LNG: primer sistema flotant per a la transferència de GNL de vaixell a 
terra, compatible amb qualsevol tipus de vaixell metaner i amb mínim impacte ambiental 
sobre l'ecosistema marí. 

l 	 LNG on Wheels: possibilitar la distribució de GNL a clients industrials a petita i mitjana escala 
fins i tot en ubicacions remotes. 

Més de 9.200 MW de potència instal·lada en cicles combinats, que és la tecnologia tèrmica Potenciació del binomi gas convencional més ecoeficient i que actua de suport de la generació renovable, afavorint la seva renovable en generació penetració en el sistema elèctric. 

Reducció d'emissions fugitives 
de GEH 

Renovació de canonades i escomeses a la xarxa de gas de l'Argentina i el Brasil, i optimització 
de l'operació per reducció d'emissions fugitives. 

Implantació a la xarxa de distribució de gas de Nedgia a Espanya de mesures per a la reducció 
de les emissions de metà a l'atmosfera: 

l 	 En la posada en servei de nous trams de xarxa s'ha implantat l'ús de bombes de buit per la 
purga de l'aire intern en els nous trams abans de la seva posada en servei, evitant el purgat 
directe a l'atmosfera. 

l 	 Implantació d'un nou procediment de recirculació del gas liquat a les plantes de GNL amb 
suport del camió cisterna que aconsegueix baixar la temperatura del gas liquat, evitant així 
la ventilació de seguretat automàtica que es produïa per increment de pressió en condicions 
de baix consum i temperatura elevada. 

Projecte pilot de regeneració de SF6 no apte (gas d'efecte hivernacle) d'equips Unión Fenosa 
Distribució. S'han realitzat els assaigs de comprovació de qualitat necessaris, que han 
demostrat que es pot obtenir gas d'acord amb la norma UNE EN 60480, vàlid per a la seva 
reutilització en equips d'alta tensió. Amb això s'evita la gestió de residu gas SF6 no apte, així 
com la compra de gas nou evitant la seva fabricació, que és el procés on es produeixen les 
majors fuites a l'atmosfera. Es preveu estendre la pràctica a partir de 2019. 
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Economia circular
 
Naturgy, en el seu afany per reduir 
l'impacte ambiental, es compromet a 
impulsar l'economia circular mitjançant 
la utilització eficient dels recursos. Per 
a això, desenvolupa diferents línies 
d'acció centrades en: 

l 	 Impulsar l'economia circular i la 
millora de l'ecoeficiència en l'ús dels 
recursos, l'energia i l'aigua, reduint la 
contaminació, els residus i els seus 
impactes sobre el medi. 

l 	 Fomentar la innovació en gas 
renovable com a vector energètic i 
d'emmagatzematge que faciliti la 
transició a un model d'economia 
circular i baix en carboni. 

l 	 Oferir solucions de mobilitat 
sostenible per a les ciutats i el 
transport terrestre i marítim, que 
redueixin les emissions i millorin la 
qualitat de l'aire. 

Recursos 
energètics 
i materials 
[103-1], [103-2], i [103-3] (Eficiència 

energètica i consum d'energia) 

L'any 2018, el consum de combustibles 
i productes químics ha baixat a causa 
del menor funcionament de les centrals 
tèrmiques de carbó. És important 
destacar també la desaparició del 
consum de magnetita per la desinversió 
a la mina de carbó de Kangra, 
a Sud-àfrica. 

Consum energètic total dins de l'organització (GWh) [302-1] 

2017 

2018 
69.043 

60.614 

2016 

68.936 

Nota: A diferència de 2018, les dades de 2016 i 2017 inclouen els consums de Moldàvia, 
Kenya i Sud-àfrica. 

Consum energètic total fora de l'organització (GWh) [302-2] 

Ús final del gas natural comercialitzat 

2018	 

Ús final del carbó extret 
2017 

602.295 10.885 

577.647 
Nota: A diferència de 2018, les dades de 2017 inclouen el consum de Sud-àfrica. 



Ús final del carbó extret

 

   

Materials utilitzats (tones) 
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Quantitat 

Combustibles 6.728.514 

Gas natural 4.735.782 

Carbó 1.630.253 

Derivats del petroli 351.730 

Urani 10.749 

Altres materials 29.808 

Carbonat de calci 25.280 

Oli lubricant/hidràulic 1.180 

Àcid sulfúric 972 

Nitrogen 486 

Hipoclorit de sodi 945 

Hidròxid de calci 945 

Total 6.758.322 

Ràtios d'intensitat de consum d'energia dins de l'organització per segment d'activitat [302-3] 

Gas i electricitat EMEA LatAm Nord LatAm Sud Corporació Total 

Consum d'energia dins de 
l'organització (GWh) 54.104 2.345 818 3.264 83 60.614 

Import net xifra de negoci 
(milions d'euros) 19.560 2.419 1.367 5.080 0 28.426 

Ràtio (GWh/import net xifra 
de negoci) 2,77 0,97 0,60 0,64 2,13 

Aigua 
[303-2], [303-3 ] i [306-5] 

En Naturgy, la major part del consum 
d'aigua correspon al funcionament de 
les centrals tèrmiques de generació 
elèctrica; en concret, a l'evaporació 
de l'aigua a les torres de refrigeració. 
En 2018, s'ha produït un descens 
significatiu del volum d'aigua 

consumida, degut, principalment, 
a la menor activitat de les centrals 
tèrmiques de carbó. 

La major part de l'aigua captada és 
retornada al medi i el percentatge 
consumit en 2018 de tan sols el 3,4%. 
En funció del seu origen, la principal 
font d'aprovisionament és la mar 
(97%), on l'aigua dolça representa una 

contribució molt menor. Pel que fa a 
l'abocament, en les centrals tèrmiques 
es realitza el seguiment i l'anàlisi no 
només dels efluents, sinó també de 
les aigües del medi receptor dels 
abocaments. Durant 2018, no es van 
generar impactes significatius en els 
ecosistemes aquàtics on es realitzen 
els abocaments. 

Captació, consum i abocament d'aigua. Compliment d'objectius (hm3) [303-1] 

Valor objectiu 
senda 2018 2018 

Volum total d'aigua captada del medi 777,48 

Consum total d'aigua 31,00 26,54 

Volum total abocament 753,72 
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Gestió dels 
residus 
En el marc del sistema integrat 
de gestió, Naturgy desenvolupa 
procediments de gestió i control 
orientats a reduir al màxim els residus 
que són eliminats en abocadors, per 
mitjà de la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge o la valorització energètica. 

En 2018, la generació de residus no 
perillosos ha disminuït significativament 
respecte a 2017. Destaca la reducció 
de residus de les centrals tèrmiques de 
carbó, especialment cendres, escòries 
i guixos, per un menor funcionament 
d'aquestes instal·lacions. 

Finalment, cal assenyalar les actuacions 
que es realitzen per impulsar el gas 
renovable. Aquest vector energètic pot 
provenir de la conversió dels excedents 

de les energies renovables o de la 
transformació de residus orgànics. 
Aquest gas redueix les emissions de 
CO2 en ser neutre en carboni (fins i tot 
pot arribar a ser un embornal), evita els 
impactes negatius ambientals i socials 
que produeixen els residus dels quals 
prové i impulsa l'activitat econòmica en 
el món rural. 

Residus no perillosos gestionats i compliment d'objectius (kt) 

Valor objectiu 
senda 2018 

Terres i enderrocs  143,6 

Cendres 196,1 

2018 2017 2016 

196 

347 
363 

148 145 145 

Guixos  48,3 

Llots 8,3 

Escòries  34,5 

Residus vegetals  2,7 

Resta  7,9 

Total 1.001,21 441,4 

Generació i reciclatge de cendres (kt) 

l Cendres generades 

l Cendres reciclades 

Gestió de residus perillosos (%) 

Valor objectiu 2018 2017 20162018 

Reciclat i valorització energètica 62,9 87,8 86,0 86,0 

Incineració i abocament 37,1 12,2 14,0 14,0 

2018 
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Residus perillosos gestionats i compliment d'objectius (kt) 

Tipus Valor objectiu 
senda 2018 Quantitat 

Hidrocarburs més aigua 3,6 

Llots d'oli i combustible 1,5 

Residus sòlids contaminats amb hidrocarburs 1,2 

Oli usat 0,5 

Terres contaminades amb hidrocarburs 0,3 

Resta 1,3 

Total 7,6 8,4 

Productes venuts per a la seva reutilització (kt) 

Producte 2018 

Cendres 148,1 

Escòries 9,4 

Llots d'oli i combustible 1,5 

En 2018, Naturgy ha continuat amb l'eliminació de bifenils policlorats (PCB). En l'actualitat, queden per retirar 172 tones d'olis 
dielèctrics amb concentracions de PCB per sobre de 50 ppm. 

Iniciatives i actuacions 
A continuació, s'indiquen els èxits i fets destacats en economia circular en 2018: 

Assoliments i fets destacats en economia circular 

Línia d'acció Assoliments i fets destacats el 2018 

Incrementar l'eficiència Pla Operatiu d'Eficiència Energètica en instal·lacions pròpies, que ha aconseguit evitar l'emissió de 0,92 
energètica en MtCO2eq.
instal·lacions pròpies i en 
els clients Renovació de calderes, il·luminació eficient i climatització elèctrica en clients. 

Reduir el consum d'aigua 

Utilització d'aigües residuals urbanes per al funcionament de diverses centrals de cicle combinat 
(Hermosillo, Naco i Norte Durango a Mèxic, i Màlaga a Espanya), que majoritàriament es troben a zones 
d'alt estrès hídric, evitant-se el consum d'aigua dolça. La utilització d'aigua reciclada en els tres últims anys 
ha suposat un estalvi de 20,6 hm3, la qual cosa equival a 8.228 piscines olímpiques. 

Millores en l'operació de diverses centrals tèrmiques per reduir la captació i el consum d'aigua: ajustament 
dels cicles de concentració de l'aigua de refrigeració, reutilització d'efluents líquids, millores del rendiment 
de la planta de tractament d'aigua, seguiment i reducció de fuites d'aigua. 

Mesures en flotes de vehicles (rentat sec) i oficines (temporitzadors en aixetes, cartelleria i campanyes de 
conscienciació d'estalvi d'aigua, etc.). 

Promoure el gas Posada en marxa i operació de dues plantes d'upgrading de biogàs a l'EDAR Bens (La Corunya) i projecte 
renovable Metarmophosis (Lleida) per potenciar la viabilitat tecnicoeconòmica del gas renovable. 

Ampliació de la infraestructura de càrrega de gas natural vehicular per a ús públic, incloent la participació 
en programes de la Unió Europea per crear corredors per al transport per carretera de camions que utilitzin 

Aconseguir una mobilitat GNL. 
sostenible Millora de l'eficiència de les estacions de subministrament de gas natural. 

Impuls del gas natural en diferents ports espanyols. 
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Capital natural
 
i biodiversitat
 

Biodiversitat i 
capital natural 
[103-1], [103-2] i [103-3] (Biodiversitat) 

Naturgy està compromesa amb la 
conservació del capital natural, la 
biodiversitat i el patrimoni cultural en 
els entorns de les seves instal·lacions, 
amb especial atenció als espais i les 
espècies protegides. Per això, des 
del principi de precaució, es realitzen 

estudis ambientals i arqueològics Durant la fase de funcionament de 
previs en tots els projectes que ho les instal·lacions, la companyia aplica 
requereixen, per reduir els impactes rigorosos procediments de control 
negatius del cicle complet de vida. operacional i de gestió de riscos (plans 
Així mateix, s'estableixen mesures per d'emergència ambiental, simulacres, 
mitigar els impactes de les instal·lacions etc.) per prevenir possibles incidents o 
sobre l'entorn i el patrimoni cultural, minimitzar-ne els danys. 
sobretot en aquelles que estan a 
l'àrea d'influència de zones d'alt valor 
o protegides. Si no és possible evitar 
completament l'afecció, s'estableixen 
les mesures compensatòries 
necessàries. 



       

Gestió responsable del medi ambient · 71 

A la taula següent s'analitzen els impactes sobre la biodiversitat que poden originar-se per les operacions de la companyia: 

Transport i distribució Generació d’electricitat 
Upstream 

Gas Electricitat Tèrmica Hidràulica Eòlica 

Construcció 
i operació 
de plantes i 
infraestructures 
de transport 

La construcció i operació de les 
plantes i les infraestructures de 
transport i distribució de gas i 
electricitat poden produir afeccions 
sobre la vegetació i la fauna 
presents en l'entorn. Les principals l 

causes d'aquests impactes són 
l'ocupació del sòl, l'eliminació local 
de la vegetació i les afeccions a 
la fauna pel funcionament de les 
instal·lacions. 

l l l l l 

Les emissions degudes a l'operació 
Contaminació	 poden afectar el medi abiòtic i biòtic l l l l l l 

en els entorns de les instal·lacions. 

Introducció 
d'espècies 
invasives, plagues 
i patògens 

Cap de les operacions comporta la 
introducció d'espècies exòtiques 
invasores. L'únic risc relatiu a 
aquestes espècies podria ser la 

l l l l l lseva proliferació a causa de la 
transferència involuntària o la 
creació de condicions favorables per 
al seu assentament. 

La construcció i l'operació de les 
plantes i infraestructures poden 
comportar la reducció d'exemplars 

Reducció 
d'espècies 

de determinades espècies a la 
zona. No obstant això, la magnitud l l l l l l 

d'aquests impactes no comporta 
en cap cas la desaparició total 
d'aquestes espècies. 

Els canvis en l'ús del sòl i la 
presència permanent de les 
instal·lacions en el medi natural 
poden produir transformacions 

Transformació 
d'hàbitats 

dels hàbitats existents en l'entorn. 
Els embassaments associats a les l l l l l l 

centrals hidràuliques són aquells 
que poden produir transformacions 
més rellevants sobre la biodiversitat, 
que poden ser negatives o positives. 

Canvis en els 
processos 
ecològics fora del 
seu rang natural 
de variació 

Els efectes més significatius són 
produïts pels abocaments líquids en 
l'operació de les instal·lacions, que 
poden induir canvis en les variables 
del medi que afecten l'ecosistema 
aquàtic. 

l l l l l l 

l Afecció baixa  l Afecció mitjana  l Afecció significativa  l Afecció no significativa 

Per a la gestió de la biodiversitat, hi ha un grup de treball específic, transversal a la companyia i en el qual participen tots 
els negocis i geografies. Igualment, els empleats de la companyia estan convidats a participar en programes de voluntariat 
ambiental que fomenten el desenvolupament d'actituds i comportaments individuals de respecte i conservació del medi natural. 
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Indicadors 
[304-2] 

Les activitats de negoci de Naturgy 
requereixen l'ocupació de sòl, ja sigui 
de manera temporal durant la fase de 
construcció, com permanent en fase 
d'operació de les instal·lacions. A la 
taula següent es mostra la superfície 
total d'instal·lacions que es troben a 
l'interior o adjacents a àrees d'alta 
biodiversitat o espais naturals protegits. 
Per determinar les instal·lacions que 
es troben adjacents a aquest tipus 
d'espais, no s'han considerat únicament 
els seus límits físics, sinó determinats 
ràtios d'afecció per tipologia 
d'instal·lació. Així, es classifiquen les 

Descripció de terrenys en propietat, arrendats, gestionats dins o 
adjacents a espais naturals protegits o àrees d'alta biodiversitat no 
protegides [304-1] 

Ubicació Superfície Valor de Negoci Tipus d'operació respecte a l'àrea (ha) biodiversitat protegida 

LIC, ZEPA, ENP, Exploració Dins de l'àrea 114 RAMSAR 

ENP, LIC, ZEPA, 
RAMSAR, RB, RN, Gas 

Transport i Dins de l'àrea i 	 RPC, SIE, APA, JB, 7.343distribució junt a l'àrea		 ZCE, AUS, AICA, 
RNP, SP, RME, AP, 
RBO 

LIC, ZEPA, ENP, Dins de l'àrea i Generació	 21.100 RAMSAR, RB, AICA, junt a l'àrea ARN 
infraestructures com interiors (dins LIC, ZEPA, ENP, 
d'espais d'alta biodiversitat), adjacents Electricitat RAMSAR, RB, 
(ràdio d'afecció dins de l'espai protegit) 
o exteriors (quan estan fora). 

Transport i 
distribució 

Dins de l'àrea i 
junt a l'àrea 42.207 

MN,RN, PP, MNA, 
ARN, PN, MN, 
RFS,CONAF, CM, 
MN, RNA, BP, HUM, 
SP 

LIC: llocs d'importància comunitària (Espanya); ZEPA: zones d'especial protecció per a les aus (Espanya); 
ENP: espais naturals protegits; RAMSAR: aiguamoll catalogat pel Conveni Ramsar (internacional); RB: 
reserva de la Biosfera definida per la UNESCO (internacional); RN: reserva natural (el Marroc, l'Argentina); 
RPC: reserva permanent de caça (el Marroc); SIE: lloc d'interès ecològic (el Marroc); APA: àrea de 
protecció ambiental (el Brasil); RNA: àrea d'esbarjo nacional (Panamà); AICA: àrea d'importància per a la 
conservació de les aus (Mèxic); MN: monument nacional (Espanya i Xile); PP: paisatge protegit (República 
Dominicana); MNA: monument natural (Panamà); AR: àrea recreativa (Panamà); PN: parc nacional 
(Panamà); RFS: refugi de vida silvestre (Panamà); CONAF: àrees designades per la Corporación Nacional 
Forestal (Xile); CM: consell de monuments (Xile); RNA: Reserva nacional (Xile); JB: jardí botànic (Xile); BP: 
bosc Protector (Panamà); ZCE: Zona Conservació Ecològica (Mèxic); AUS: Àrea d'Ús Sostenible (Mèxic); 
RNP: Reserva natural privada (Xile); SP: Lloc Prioritari (Xile); HUM: Aiguamolls (Xile); RME: Reserva 
Municipal Educativa (l'Argentina); AP: Àrea Protegida (l'Argentina); RBO: Reserva Bosc (l'Argentina). 

Nombre d'espècies els hàbitats de les quals es troben en àrees afectades per les operacions* [304-4] 

Classe Espècies en 
perill crític Espècies en perill Espècies 

vulnerables 
Espècies gairebé 

amenaçades 

Mamífers 2 1 6 11 

Aus 2 3 9 28 

Rèptils 3 8 13 15 

Amfibis 20 15 12 14 

Peixos 5 8 13 3 

* Segons el catàleg d'espècies de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (llista vermella de la UICN). 
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Iniciatives i actuacions 
[OG4] 

Línia d'acció Assoliments i fets destacats el 2018 

Protecció de la biodiversitat Més de 300 iniciatives de biodiversitat en marxa a nivell internacional. 

Estudis de l'entorn [EU13] 

S'han realitzat més de 200 estudis, especialment en l'àmbit de les instal·lacions de generació 
(tèrmiques, hidràuliques i parcs eòlics) i distribució elèctrica, per tal de realitzar el seguiment 
de l'estat ambiental i ecològic de l'entorn. En el cas de les centrals tèrmiques i hidràuliques, 
s'inclou la realització de campanyes de mostreig amb les quals es determina la qualitat 
fisicoquímica i biològica del medi aquàtic (rius, embassaments, etc.). 

Els últims estudis realitzats confirmen la normalitat que s'ha observat al llarg de la sèrie 
temporal i conclouen que les instal·lacions estudiades produeixen un impacte admissible en 
l'entorn. 

Actuacions sobre el medi natural 
[304-3] 

S'han desenvolupat més de 110 iniciatives orientades a la conservació d'espècies i espais 
naturals, tant de caràcter voluntari com derivades de les autoritzacions ambientals dels 
projectes i instal·lacions, incloent-se mesures compensatòries en altres àrees d'interès per a la 
biodiversitat. 

En 2018 ha començat la plantació de lavandula per a la protecció de l'alosa en l'entorn dels 
parcs eòlics de Fuentelsaz, amb l'objectiu de crear corredors ecològics per a l'espècie. El 
projecte contempla també la socioeconomia local, en impulsar-se activitats productives i 
sostenibles a la zona lligades a l'agricultura ecològica i la producció d'essències. 

Accions de difusió i sensibilització 

Tenen l'objecte de difondre coneixement relacionat amb la biodiversitat i de sensibilitzar 
ambientalment tant els empleats de la companyia com altres grups d'interès. Entre les 
activitats desenvolupades s'inclouen jornades de voluntariat ambiental, xerrades, publicacions 
especialitzades, materials formatius i campanyes de comunicació a Internet. 

En 2018 s'ha publicat la Guia pràctica de restauració ecològica, coordinada per la Fundació 
Biodiversitat, en què Naturgy ha participat compartint les seves experiències, lliçons apreses i 
casos d'èxit. 

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica 

Convenis i aliances amb tercers 

Per donar suport a algunes iniciatives incloses en els anteriors apartats, s'estableixen acords 
de col·laboració amb tercers, especialment amb organitzacions conservacionistes i també amb 
administracions públiques, que proporcionen el coneixement tècnic necessari per assegurar 
l'eficàcia de les actuacions realitzades. 

En 2018 ha finalitzat el projecte desenvolupat en col·laboració amb GREFA, CSIC i el Museu 
Nacional de Ciències Naturals, per posar en valor antigues construccions industrials en 
desús (transformadors) per generar biodiversitat. Així, s'han rehabilitat diversos centres de 
transformació elèctrica per afavorir la nidificació d'aus i el refugi de ratpenats. Els resultats del 
projecte han estat difosos públicament en CONAMA 2018. 

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
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Accions proposades 2018 

Nou model organitzatiu del grup. 

Escalar l'ús de People Analytics a 
l'elaboració de diagnòstics i a la presa 
de decisions relatives a persones. 

Implementar noves formes de 

treballar i noves maneres de 

col·laboració que acompanyin 

l'evolució dels negocis.
 

Consolidar la digitalització de la 
gestió del talent cap a un model just 
in time. 

Grau d’acompliment: 

l 

Accions previstes 2019 

Aplicació del nou model de persones. 

l 
DigitalTEAM. Projecte de noves 
formes de treball. 

l 
Llançament de Transformational 
Leadership Academy. 

l 

Pla de comunicació interna 
Naturgy focalitzat en prioritats 
de la companyia, paper executiu 
en la comunicació i foment de la 
participació. 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

Compromís amb les persones

[103-1], [103-2] i [103-3] (Retenció i desenvolupament del talent) 

El model de persones de Naturgy 
Durant 2018, l'estratègia de gestió 
de persones ha girat entorn de la 
transformació i la creació de valor, com 
marca el full de ruta de la companyia. 
L'empoderament de les persones és 
una de les palanques que accionen 
aquesta transformació i, en aquest 
sentit, la companyia ha centrat 
els nir el seu 

model de gestió, connectant els nous 
objectius estratègics amb les persones 
i simplificant els seus processos per 
acompanyar la creació de valor. 

seus esforços en defi

El model de persones de Naturgy es 
concep com un ecosistema dinàmic 
que permet a les persones ser part 
de l'evolució de la companyia. Aquest 
model integra tres grans àrees 
(compromís i fidelització, formació i 
recompensa) on conflueixen una sèrie 
d'eixos i els seus processos associats, 
que asseguren la coherència i la 
solidesa d'aquest. 



El model de persones de Naturgy
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Resum de reconeixements obtinguts en 2018
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L'equip humà 

Naturgy ofereix una ocupació estable 
i de qualitat, i una carrera professional 
sòlida, estructurada i atractiva, on el 
98% dels contractes són de caràcter 
indefinit. La companyia compta amb 
un model global de selecció homogeni 
per a tots els negocis i països on 
opera, amb la qual cosa garanteix les 

millors pràctiques en la identificació, la 
captació i la retenció del talent. 

El rigor i la professionalitat de 
les persones que formen part de 
Naturgy, l'interès per l'aprenentatge 
continu i l'autodesenvolupament, 
l'esperit innovador, així com el 

Magnituds de l'equip
 
[102-7] i [102-8] 

L'activitat de Naturgy es desenvolupa 
en més de 27 països. Al tancament del 
2018, la companyia comptava amb la 
implicació directa de 12.7001 persones, 
de les quals un 52,5% desenvolupaven 
la seva activitat a Europa, un 46,1% 
a Amèrica i el restant 1,4% en altres 
continents. 

La plantilla estava composta per un 
31% de dones i un 69% d'homes, l'edat 
mitjana se situava en els 43,9 anys, 
amb una mitjana d'antiguitat de 14,2 
anys, considerant que la companyia 
realitzava una gestió centralitzada 
de les seves polítiques de persones 
(12.508 empleats). 

1. Plantilla a tancament d'exercici amb 
gestió centralitzada i no centralitzada pel seu 
percentatge de participació. 

compromís sostenible i la implicació 
en els objectius de la companyia, 
són característiques del perfil dels 
professionals en totes les geografies i 
negocis. En aquest sentit, cal destacar 
que el 84% dels empleats manifesta 
tenir un alt grau de compromís amb la 
companyia. 

Índex de plantilla (nombre d'empleats) 
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Nota 1: Les societats que consoliden per posada en equivalència i de les quals no s'inclou el detall de 
plantilla sumarien un total de 4.085 empleats repartits de la manera següent: Colòmbia 1.451, l'Argentina 
862, Espanya 757, Egipte 148, Kenya 79, Moldàvia 707 i Puerto Rico 81. 

Desglossament de la plantilla per categoria professional i gènere plantilla (%) 

25,8 

2,9 
4,5 

12,8 
10,8

7,4 

14,8 

21,0 

Equip directiu Caps intermedis Tècnics Llocs operatius 

l Dones. 

l Homes. 
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Gestió del talent 
[404-2] 

En 2018 el nou model de persones de 
Naturgy defineix la gestió del talent 
com un dels seus tres eixos estratègics, 
on el model de lideratge, la valoració 
i la segmentació de professionals per 
adequar el seu desenvolupament als 
diferents perfils, així com els processos 
d'identificació i desenvolupament de 
successors, són peces fonamentals de 
l'atracció, la fidelització i el compromís 
de les persones. 

Nou model organitzatiu 
del grup 

La gestió del talent ha estat un dels 
elements que han definit la implantació 
del nou model organitzatiu, com 
a element de transformació de la 
companyia. Els canvis han estat 
profunds i globals, per tal de reduir 
l'àmbit de control i la complexitat, 
evitar el solapament de funcions, 
dotar les unitats de negoci de plena 
responsabilitat i optimitzar el suport 
que reben de les funcions corporatives, 
així com alinear l'organització amb el 
nou Pla Estratègic. 

Plantilla promocionada (%) 

12,5 12,1 12,6 12,1 12,2 
10 9,5 

5,4 5,4 
4,23,4 

1,8 1,7 

A
rg

en
tin

a

A
us

tr
àl

ia

Br
as

il

X
ile

C
ol

òm
bi

a

Es
pa

ny
a

Fr
an

ça

Irl
an

da



M
ar

ro
c


M
èx

ic



M
ol

dà
vi

a

Pa
na

m
à

Re
p.

 D
om

in
ic

an
a 



 

   

 
 
 

 
 

 

 

Interès per les persones · 79 

Atracció del talent 

Naturgy disposa d'un planter de joves professionals amb sòlida formació tècnica i de gestió. 

Iniciatives per a l'atracció del talent 

Programa de pràctiques professionals 

Naturgy manté aliances amb les principals universitats i centres de cicle superior en els països on té activitat. Amb 
aquests, realitza la selecció dels joves que s'incorporen en pràctiques. La formació a tot el grup es dirigeix anualment a 
més de 125 universitaris i a més de 100 estudiants de Formació Professional (FP) o equivalent. 

FP Dual 

El compromís de Naturgy amb l'FP Dual ha continuat el 2018 amb la incorporació d'un cinquè centre de formació 
professional. Durant aquest any han estat 133 els alumnes matriculats entre primer i segon curs que, juntament amb els 
27 que ja van completar anteriors promocions, sumen un total de 160 persones formades. Durant el curs 2018-2019 es 
comptarà amb més de 140 alumnes cursant els cicles formatius específics de Naturgy. 

L'aposta per la inclusió de joves en el negoci ha permès renovar el 2018 el segell d'estratègia d'emprenedoria i ocupació jove. 

Onboarding 

Basant-se en els resultats del Projecte d'Experiència d'Empleat desenvolupat durant 2017, la companyia ha treballat 
en la redefinició i l'optimització del procés d'onboarding, l'objectiu del qual és l'acompanyament als nous professionals 
que s'integren en l'organització. Durant 2018, s'ha posat en pràctica el nou model, donant com a resultat una millora de 
l'experiència de l'empleat. 

Tipus de contractes (%) [102-8] Noves contractacions per gènere i grup d'edat [401-1] 

3161,0
 
1,2
 

30,1 

67,7 

18-35 36-50 >50 

216 

109 

27 

100 
51 

0 

160 

27 

l Contracte fix homes. 
l Homes. 

l Contracte fix dones. l Dones. 
l Contracte temporal homes. l Total. 
l Contracte temporal dones. 
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Desenvolupament del 
talent 

En Naturgy, la gestió del talent 
és una funció homogènia en tots 
els negocis, que es regeix per uns 
objectius compartits definits en el 
model de lideratge. Aquest marc, 
orientat a la consecució de resultats 
del grup, defineix les competències 
i els comportaments esperats dels 
professionals de Naturgy, d'acord 
amb els principis d'ètica, col·laboració, 
igualtat d'oportunitats i respecte a la 
diferència. 

Les eines per a la gestió del talent, 
que tenen com a finalitat conèixer 
els professionals, promoure el seu 
desenvolupament i optimitzar la 
mobilitat i la promoció, s'integren 
en quatre pilars: avaluació, 
desenvolupament, successió i job 
posting. 

La profunda transformació 
organitzativa en 2018 ha suposat que 
un 87% de l'equip directiu hagi canviat 
de funcions. D'aquests canvis, un 44% 
ha tingut lloc entre diferents direccions, 
és a dir, mobilitat transversal. Així 
mateix, durant 2018, un total de 853 
vacants han estat cobertes durant el 
procés de mobilitat. 

La gestió del talent vetlla també per 
la incorporació de planter extern, 
assegurant l'atracció de professionals 
d'alt potencial a través de programes 
com el Management Staff, que en 2018 
ha implicat a més de 75 professionals 
de 14 nacionalitats, dels quals un 
60% ha estat promocionat a posicions 
de gestió i un 12% ocupa posicions 
d'estructura. 

Nova Proposta de Valor a l'Empleat (EVP) – Protagonistes del canvi 
per construir el futur 

Dibuixar un projecte reptador: sent protagonistes de la transformació, 
afrontar reptes dia a dia, en cada negoci, a cada país, a cada racó. Dibuixar un 
projecte de futur i innovador en què créixer com a persones i professionals. 

L'energia sorgeix de l'equip: moltes persones i un sol equip. Un equip 
professional i divers que comparteix inspiració i aprenentatge. Un equip en el 
qual recolzar-se per créixer, imaginar el futur i aconseguir-lo. 

Aportar valor gràcies a l'empleat: creure en la seva energia, en la seva 
responsabilitat i autonomia com a clau del negoci. Creure en el seu esforç 
diari per deixar empremta en els clients i en la recerca d'una societat més 
sostenible i pròspera. 

Liderar el propi destí: ser la clau del propi destí com a empresa, com a equip 
i com a persones. Liderar el canvi està en mans de tots aquells que fan 
possible que Naturgy sigui real. 

En el marc de la transformació iniciada per Naturgy el 2018, l'adaptació de la 
Proposta de Valor a l'Empleat (Employee Value Proposition, EVP) ha estat una 
tasca prioritària per reorientar la política d'employer branding i sincronitzar-la 
amb el model de persones. La nova EVP incorpora els atributs i les raons que 
defineixen Naturgy com a lloc per treballar. 

Aquesta adaptació s'ha realitzat abordant els quatre eixos bàsics de tota 
proposta de valor: retribució, atracció, compromís i reputació, i ha involucrat 
els empleats de Naturgy en totes les geografies. El procés parteix de l'anàlisi 
del Pla Estratègic de la companyia, de les principals tendències i pràctiques 
en employer branding dins del sector i de l'IBEX 35, i del context econòmic i 
social lligat a la sostenibilitat. 

Índex de rotació i índex de rotació voluntària (%)* [401-1] 

2016 2017 2018 

7,1 6,4 

17,4 

2,5 2,9 2,5 

l Rotació. 

l Rotació voluntària. 

(*) Rotació: baixes/plantilla mitjana. Rotació voluntària: baixes voluntàries/plantilla mitjana.
	

Nota: el desglossament d'aquest indicador per localització geogràfica està disponible en l'annex d'aquest 

informe. 
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Índexs de rotació per gènere i franja d'edat (%) (*) [401-1] 

Índex de rotació Índex de rotació voluntària 

18-35 

16,96 

15,67 

6,26 

6,27 

36-50 

9,46 

8,46 

1,82 

2,32 

>50 

35,02 

28,25 

0,79 

0,37 

(*) Rotació: baixes/plantilla mitjana. Rotació voluntària: baixes voluntàries/plantilla mitjana.
	
Nota: el desglossament d'aquest indicador per localització geogràfica està disponible en l'annex d'aquest informe.
	

Diversitat i igualtat Pla Integral de Diversitat 
[103-1], [103-2] i [103-3] (Diversitat i 


igualtat) En 2018, el compromís de la companyia per la diversitat continua sent ferma, 

de manera que es consolida el Pla Integral de Diversitat que aglutina iniciatives 

Per Naturgy és fonamental fomentar específiques per a la gestió de persones, classificades en tres àmbits d'actuació: 
la diversitat i la igualtat d'oportunitats gènere, discapacitat i edat. 
i mantenir un entorn de respecte, 
escolta i diàleg permanent, prestant 
especial atenció a la consecució 
dels objectius en matèria de gènere 
i a la inclusió de les persones amb 
discapacitat, fent extensible aquest Continuïtat del pla de desenvolupament específic per al talent 
últim compromís als proveïdors i les femení amb els següents eixos d'actuació: incorporació de talent, 
empreses col·laboradores. Gènere impuls al lideratge (Take the Lead, Fes-te visible, Mentoring) i 

formació en línia en diversitat (Women Empowerment, lideratge 
inclusiu i gestió de la diversitat). 

Iniciatives i eines del Pla Integral de Diversitat 

Des de la direcció de Naturgy s'impulsen diverses accions 
Discapacitat encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional: Pla 

Família, Pla Capacitas, Pla Aflora i Certificat Bequal Plus. 

Naturgy treballa la diversitat generacional a través d'accions 
Edat dirigides i planificades: Junior Talent, acceleració del talent, 

monitoratge de la mobilitat i la promoció. 
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Take the Lead i Fes-te visible 

Els programes han estat dissenyats per impulsar una visió global i diversa en les directives i subdirectives de la companyia, 
per empoderar-les en el seu rol de lideratge amb la seva marca personal i professional. 

Els objectius que persegueixen aquests programes són: 

l  Connectar les participants amb la necessitat de liderar la seva carrera i animar-les a ser les protagonistes del seu 
desenvolupament. 

l  Desenvolupar una marca personal sòlida, alineada amb la visió i el propòsit professional. 

l  Construir una visió compartida i descobrir els atributs, els valors i les habilitats que defineixen i fan única cada directora. 

l  Augmentar la visibilitat del col·lectiu de subdirectores i potenciar el seu networking en l'organització. 

L'impacte i el grau de satisfacció dels programes són: 

Directives 
formades 

78 
61,42% 

Fes-te visible: 

Índex de satisfacció 

9,27 
NPS* 96 

Take the lead: 

Índex de satisfacció 

9,01 
NPS* 79 

Global col·lectiu 
directives 

127 
100% 

* Net promoter score 

Dones en càrrecs de direcció (%) 

2016: 25,7 
2017: 26,2 

2018: 28,3 

Empleats amb discapacitat (%) 

Espanya: 2,40 

Salari mitjà d'homes i dones per categoria professional. Espanya (euros) 

[405-2] 

Directiu Tècnic Administratiu Operatiu Total 

102.177 

45.197 

33.347 31.711 

51.016 

88.798 

43.156 

31.270 27.498 

46.134 

l Homes. 

l Dones. 

Nota 1: el desglossament d'aquest indicador per localització geogràfica està disponible en l'annex d'aquest informe. 
Nota 2: la diferència salarial que mostren els resultats està en línia amb el context sectorial i està generada princi
palment per la composició històrica de gènere de la companyia, que es tradueix en una major antiguitat mitjana dels 
homes davant de les dones. 
Nota 3: les dades es calculen sobre la retribució fixa. 



* Net promoter score
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Flexibilitat 
[401-2] 

Naturgy aposta per l'equilibri entre la 
vida professional i personal mitjançant 
l'aplicació de mesures de flexibilització 
laboral, serveis i beneficis adaptats a 
les necessitats dels empleats. 

El certificat EFR Global, revisat el 
2018, reconeix a Naturgy com un 
referent de la nova cultura sociolaboral 
i empresarial, gràcies a les mesures 
corporatives i locals en matèria de 
conciliació i a espais i serveis que 
posen a disposició dels seus empleats, 
com ara el Banc de temps. 

Comparativa d'empleats amb dret a baixa per maternitat/paternitat i els 
que es van acollir a aquest dret [401-3] 

258 

203 

166 166 

Homes Dones 

l Amb dret. 

l Es van acollir. 

Flexibilitat i suport a l'entorn personal 

12.766 

Jornada partida Jornada a torns Jornada contínua Jornada flexible Jornada reduïda 

11.296 

9.541 

2.198 

207 
978 196 

1.894 

247 956 133 
1.633 

346 
833 155 

l 2016. 

l 2017. 

l 2018. 
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Satisfacció dels empleats
 

Conèixer la satisfacció de l'empleat i 
el valor que li assigna a les accions i als 
productes que la companyia posa a la 
seva disposició és un element clau del 
compromís amb les persones. 

Eines com l'enquesta de clima, 
realitzada cada dos anys, donen lloc 
a accions i plans de millora que tenen 
el seu reflex en els resultats d'anys 
següents. Actualment, el percentatge 
de compromís se situa en el 84% 
(aquest resultat s'ha obtingut en dones 
i homes de manera separada), estant 
per sobre de la mitjana del benchmark. 

Servei d'Atenció a 
l'Empleat (SAE) 

El servei, implantat a Espanya i 
Amèrica Llatina, ha complert el seu sisè 
aniversari el 2018, consolidant-se com 
a punt de contacte únic i centralitzat 
de l'empleat amb l'organització. 

El SAE permet la consolidació de 
models globals i únics en matèria 
d'atenció als professionals durant el seu 
cicle de vida a la companyia. El servei 
té un enfocament multicanal, gràcies 
a la plataforma en línia, i d'atenció 
personalitzada i accessible des de 
qualsevol dispositiu. 

L'any 2018 ha estat de creixement 
en el SAE, amb la incorporació de 
nous serveis i l'evolució tecnològica 
de l'eina per millorar la funcionalitat i 
l'experiència de l'empleat. 

Actualment, el NPS del servei és de 
67,21%, s'han atès 121.164 peticions 
d'empleats i s'han resolt en termini el 
90,22% de les peticions. 

Cultura i Employee 
Experience 
En el marc de la transformació 
de Naturgy, i acompanyant la 
visió estratègica de la companyia, 
l'empoderament de les persones és una 
de les tres palanques clau juntament 
amb els clients i els accionistes en la 
creació de valor. 

La cultura Naturgy emmarca els 
processos del model de persones 
des de la coherència, la globalitat i el 
lideratge, donant sentit i projecció a la 
transformació cap a la creació de valor. 

En els últims anys, la implantació de 
noves formes de treballar a través 
de metodologies àgils (scrum, design 
thinking o lean start-up), noves 
tecnologies i entorns d'innovació oberta 
ha permès donar passos importants per 
adaptar la cultura del grup. 

Així mateix, durant l'any 2018, s'ha 
iniciat l'actualització de l'anàlisi de la 
cultura Naturgy, un anàlisi basat en el 
diagnòstic del model Denison i alineat 
amb els missatges de l'Alta Direcció, 
posant el focus en el concepte de 
transformació com a element clau i 
donant sentit a les quinze paraules que 
s'han identificat com l'estructura sobre 
la qual construir el model de cultura de 
Naturgy. 

L'anàlisi ha estat completat amb la 
involucració dels empleats en totes les 
geografies i ha donat com a resultat les 
claus Naturgy: equip, innovació i formes 
de treball. 

Claus Cultura Naturgy 

Equip: cohesió, col·laboració, 
lideratge, il·lusió 

Innovació: evolució, digitalització, 
agilitat 

Formes de treball: flexibles, 
col·laboratives, simplicitat 

Actualment, Naturgy té en marxa 
diversos projectes transversals, que 
permeten els empleats visibilitzar les 
claus culturals, com la implantació 
d'eines cloud, l'adaptació dels espais 
de treball a models col·laboratius i 
flexibles, o els projectes DigitalTEAM i 
LEAN, que impulsen la transformació 
en honor d'aportar formes 
col·laboratives i digitals de treball, 
eficiència i agilitat en els negocis. 

15 paraules clau 

Equivocar-se 

Bon rotllo 
Evolució 

Compromís 

Entorn Ambició 

Responsabilitat Diversió 

Transformació Por 
Equip Competència 

Canviar Passió Il·lusió 
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Universitat Corporativa
 
[404-2] 

La formació és una altra de les tres 
àrees clau del model de persones. El 
pla de formació i desenvolupament 
s'articula a través de la Universitat 
Corporativa, sent aquesta una palanca 
estratègica de transformació al servei 
del negoci per crear valor i aconseguir 
els objectius marcats en el Pla 
Estratègic. 

La missió de la Universitat Corporativa 
és contribuir a desenvolupar 
professionals que facin realitat la visió 
de Naturgy, i el seu objectiu és garantir 
l'adequació entre el lloc i la persona, 
l'adquisició de coneixements vinculats 
a les noves necessitats de l'organització 
i el desenvolupament d'habilitats i 
competències relacionades amb el 
model de lideratge i cultura de Naturgy. 

En 2018 s'ha consolidat la implantació 
d'Evolution com a plataforma en 
línia de formació i el nou model de 
formació en base a tres palanques: 
experiència d'empleat, customització 
de l'oferta formativa i operativa global 
centralitzada. 

El model de gestió de la universitat 
corporativa dona resposta a les 
necessitats de formació a través de: 

l 	 La Tech Academy garanteix la 
transferència del coneixement 
tècnic específic en cada negoci, 
permetent el seu desenvolupament 
eficient i assegurant la qualitat i 
l'homogeneïtat a tots els països. 
Entre els programes més rellevants: 
Reglament General de Protecció 
de Dades, Transformació Digital de 
Serveis Tècnics, Projecte Smile i Nova 
Llei de Contractes del Sector Públic. 

l 	 Transformational Leadership 
Academy: orientada a la 
transformació a través del lideratge 
de l'equip executiu, directiu i 
gerencial, enfortint el seu rol 
d'acceleradors naturals del canvi 
organitzatiu i cultural. Ofereix una 
proposta formativa diversificada i 
personalitzada gestionada a través 
d'aliances amb els millors centres 
nacionals i internacionals. Entre els 
programes més rellevants: Take the 
Lead, Transformational Leadership, 
Saba 4.0, Programa Avança, 
Programa d'Innovació. 

Evolució hores de formació per 
empleat 

2016: 51,0 
2017: 38,4 

2018: 49,9
 
Nota 1: en 2017 es produeix un descens en les hores 
mitjanes per empleat i, en general, a tots els indicadors 
de formació per la consolidació de dades de Xile, amb 
un volum formatiu menor al de la resta del grup; per la 
reducció del nombre de programes transversals per a 
tota la companyia respecte a exercicis anteriors; i per 
la interrupció de l'activitat de la Universitat Corporativa 
durant els tres mesos que va durar la implantació de la 
nova plataforma. 
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Xifres de la Universitat Corporativa 

Enquestes de satisfacció respostes 43.204 

Satisfacció mitjana dels participants (0-10) 8,3 

Grau d'aplicació mitjà dels coneixements i habilitats en el lloc de treball (%) 77% 

Nombre de programes amb avaluació de l'aplicació 38 

Índex mitjà de percepció (0-10) 8,0 

Indicadors de formació Naturgy [404-1] 

2018 2017 2016 

Plantilla formada (%) 91,0 93,7 87,4 

Hores de formació per empleat 49,9 38,4 51,0 

Total d'hores lectives 645.311 613.623 889.625

 Homes 438.412 430.995 656.880

 Dones 206.899 182.628 232.746 

Inversió en formació anual (euros) 10.454.626 14.322.806 14.014.713 

Inversió en formació per persona (euros) 809,2 897,4 803,1 

Assistents 93.379 97.604 138.872 

Hores en línia 204.622 176.995 330.213 

Persones que es van formar a través del canal en línia (%) 77,1 69,3 69,7 

Grau de satisfacció dels participants (sobre 10) 8,3 8,4 9,0 

Puntuació de Net Promoter Score (NPS) 35,6 35,9 

Hores de formació per empleat i categoria professional 

Equip directiu Caps Intermedis Tècnics Llocs operatius 

Homes 88,7 94,8 92,5 86,1 

Plantilla formada (%) Dones 89,3 91,6 93,3 93,6 

Total 88,9 94,1 92,8 88,3 

Hores de formació per empleat 49,9 86,7 54,3 48,2 39,2 

Total d'hores lectives  645.311 113.262 137.823 204.617 189.609 
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Compensació i retribució

[103-1], [103-2] i [103-3] (Retenció i desenvolupament del talent) [201-3] 

El concepte de recompensa és la 
tercera de les àrees sobre les quals es 
construeix el model de persones de 
Naturgy i té per objectiu oferir un marc 
de classificació, retribució, beneficis 
i entorn de treball que impulsi i alineï 
l'actuació professional amb l'estratègia 
de Naturgy. 

Política 
retributiva 
La política retributiva es regeix per 
l'equitat en l'àmbit intern i per la 
competitivitat des del punt de vista 
del mercat. Es distingeixen dos models 
retributius: un per a empleats inclosos 
en el conveni col·lectiu i un altre per a 
empleats no inclosos. 

En 2018 s'ha implantat un nou model 
de classificació professional per a 
aquells empleats que estiguin exclosos 
del conveni i s'ha iniciat el procés de 
valoració de les posicions de la nova 
estructura. 

Retribució 
variable 
La retribució variable anual ha estat 
transformada en una estructura 
d'objectius homogenis per a tot el 
col·lectiu, amb mètriques diferenciades 
en funció de la unitat de negoci, 
corporació o projecte de pertinença. 
Les esmentades mètriques inclouen 
objectius economicofinancers, així 
com qüestions de seguretat i qualitat. 
Addicionalment, es valora un objectiu 
qualitatiu que mesura el “com” en la 
consecució dels objectius. 

La direcció per objectius aplicada 
a directius i empleats exclosos de 
conveni i la retribució variable aplicada 
a comercials són les metodologies 
desplegades en Naturgy per incentivar 
la implicació dels empleats en 
l'assoliment dels objectius de la 
companyia i en la participació directa 
en els resultats. 

Beneficis socials 

i retribució 
flexible 
El paquet retributiu dels empleats 
de Naturgy es complementa amb 
un sistema de previsió social en el 
qual està inclòs el pla de pensions 
i altres beneficis socials. En l'àmbit 
internacional i d'acord amb els marcs 
legals de cada país, Naturgy ha acordat 
amb els representants dels empleats 
l'establiment de beneficis socials i 
mesures de conciliació. 

En 2018 s'ha establert una borsa 
flexible sense substitució salarial, 
amb l'objectiu que l'empleat pugui 
personalitzar la seva retribució total. 
Així, els empleats disposaran d'una 
borsa, en funció del cost dels seus 
beneficis actuals, que podran destinar 
a la contractació dels beneficis que ells 
estableixin. 

Desglossament de despeses de personal (milions d’euros) 

2018 2017 2016 

Sous i salaris 882 877 823 

Costos Seguretat Social 123 134 128 

Plans d’aportació definida 36 44 42 

Plans de prestació definida 9 9 9 

Remuneracions basades en accions 5 - -

Treballs realitzats per l’immobilitzat de la companyia (115) (122) (109) 

Altres 70 67 81 

Total 1010 1009 974 
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A més, els empleats a Espanya 
disposen d'un sistema de retribució 
flexible que permet dissenyar la 
composició del paquet retributiu 
utilitzant l'oferta de productes 
existents. 

En el cas d'Espanya, el Pla de Pensions 
de Promoció Conjunta dels Empleats 
del Grup Naturgy és un pla de 
pensions d'aportació definida per a la 
contingència de jubilació i de prestació 
definida per a les contingències de 
mort i incapacitat en actiu. L'adscripció 
a aquest es produeix de manera 
automàtica en causar alta. 

El Pla compta actualment amb un 
patrimoni de prop de 500 milions 
d'euros, que es reparteix en 
aproximadament 6.300 empleats 
actius (99% de la plantilla) i més de 
2.000 beneficiaris. 

Indicadors de Gestió de l'Acompliment i Direcció per Objectius 
(DPO) (*) [404-3] 
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En l'àmbit internacional, la política 
del grup té com a directriu disposar 
d'instruments d'estalvi per a la jubilació 
i cobertures de defunció i incapacitat 
en actiu, considerant les particularitats 
i necessitats de previsió social de 
cadascun dels països. (*) Percentatge de persones participants en el sistema DPO. El desglossament per gènere per a aquest indicador està 
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disponible a l'annex d'aquest informe. 

Relacions laborals
 [407-1] 

Naturgy, a través del seu Codi Ètic, 
estableix els principis i les pautes 
de comportament que regeixen els 
criteris d'actuació de tots els empleats. 
D'acord amb ells, amb la legislació 
internacional i amb el marc jurídic 
vigent de cadascun dels països on és 
present, Naturgy respecta els valors 
de les seves respectives cultures i es 
compromet amb el compliment de la 
normativa laboral aplicable. 

Especial consideració per Naturgy 
mereixen la llibertat sindical, els drets 
fonamentals, la negociació col·lectiva 
i la cultura de l'acord. Així, a Espanya 
s'han signat diversos acords amb 
la representació dels treballadors 
en matèries com el Pla de Pensions 
d'Ocupació dels treballadors. 

En l'àmbit internacional s'han culminat 26 
processos de negociació, entre els quals 
destaquen: 

Xile (7 processos de negociació 
col·lectiva), Panamà (2 acords de 
negociació col·lectiva) i Mèxic (7 
negociacions, entre acords salarials i 
negociacions de conveni). 

Com a resultat global, en tots els 
àmbits en què Naturgy està present 
s'han assolit 32 acords col·lectius. 
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Pel que fa a la representació sindical, Comunicació interna 
en el conjunt de totes les societats 
pertanyents a Naturgy el 2018, hi ha un 
total de 62 sindicats amb representació 
diversa en els seus àmbits d'actuació, 7 
a Espanya i 55 en l'àmbit internacional. 

Finalment, cal assenyalar que, a 
31 de desembre de 2018, s'han 
comptabilitzat 15.493 visites, consultes 
i descàrregues d'“Informació Laboral” 
a NaturalNet a tot el grup, i s'han 
realitzat 98.134 consultes, incidències 
i peticions a través del SAE, ateses 
directament per l'esmentat servei o a 
través dels diferents Departaments de 
Persones en tots els països en els quals 
està implantat. 

Naturgy compta amb nombrosos 
canals per a la comunicació amb 
els seus empleats, com són la 
intranet corporativa NaturalNet, la 
revista Natural, que es distribueix a 
nivell internacional, i la xarxa social 
corporativa Yammer. Durant 2018 
s'ha posat en marxa un nou canal, 
Naturalnews, que funciona com el diari 
digital de Naturgy. En 2018, aquest 
canal ha estat operatiu a l'Argentina, 
Espanya, Mèxic i Panamà, i està previst 
que al llarg de 2019 s'incorpori a la 
resta de països. 

La transformació que ha portat a 
terme la companyia durant 2018 ha 

comptat amb una intensa campanya 
de comunicació. En l'apartat de 
campanyes de sensibilització, els 
assumptes més destacats han estat 
el Compromís de Seguretat i Salut, el 
voluntariat energètic, la ciberseguretat, 
el compliance, el customer experience i 
la lluita contra la violència de gènere. 

A més, s'han celebrat nombroses 
iniciatives en 2018 destinades a 
fomentar la participació activa de 
l'empleat i la proximitat a l'Alta Direcció, 
a través de diàlegs presencials com el 
Programa Dialoga amb més de 1.200 
participants. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

             

 
 

 
 

 
 

 

L'estratègia en seguretat 
i salut de Naturgy 91 

Gestió de riscos 95 

Comunicació a empleats 
i plans d'acció 97 

Formació i sensibilització 98 

Certificacions, auditories 
de seguretat i diagnòstics 
de processos 100 

Salut 100 

Accions proposades 2018 Accions previstes 2019 

DataVisualization. Anàlisi predictiu de 
seguretat i accidentabilitat. l 

Horus. Anàlisi preventiu analític 
multifactorial. 

Meeting point. Canal d'intercanvi 
bidireccional d'informació amb 
proveïdors i empreses col·laboradores. 

l 

Integra. Intercanvi de bones 
pràctiques i aprenentatges 
mitjançant la col·laboració amb 
empreses col·laboradores. 

Spear. Programa de gestió de 
la seguretat de consumidors i 
comunitats. 

l 
Kepler. Projecte d'innovació aplicat a 
la prevenció. 

Pla d'ajuda a l'empleat en baixa 
laboral per motius de salut. l 

Optimitzar l'abordatge dels casos de 
càncer de còlon. 

Consolidació del model d'empresa 
saludable en els països ja certificats i 
obtenció de la certificació a Xile. 

l 
Optimitzar l'abordatge de les lesions 
osteomusculars. 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

Reconeixement a la feina ben feta 

La seguretat i salut amb els grups d'interès de Naturgy 

Naturgy considera la gestió de la seguretat i salut com un factor clau de 
lideratge empresarial, sent una pedra angular de tota l'estratègia de negoci 
implantada amb els mateixos estàndards de qualitat en totes les activitats i 
països. Per això, s'ha vist recompensada amb el reconeixement internacional a 
través de diverses iniciatives, guardons i premis rellevants. 

Segons l'anàlisi realitzada per la companyia per a la identificació dels assumptes més 
rellevants, les persones, els proveïdors, els clients i la societat són els grups d'interès més 
sensibles a la gestió de la seguretat i salut en Naturgy. 

La responsabilitat de la companyia en aquest aspecte no es limita als seus empleats, 
instal·lacions o processos, sinó que també compta amb el compromís dels seus 
col·laboradors externs. Per això, Naturgy treballa transmetent la seva cultura a les 
empreses amb les quals col·labora i estableix els mecanismes adequats de selecció i 
avaluació dels proveïdors que aconsegueixin el millor acompliment en seguretat i salut. 

Safety Awards: Fleet 
safety i Safety employees 

Empresa més innovadora 
en seguretat 

Excel·lència 
en prevenció 

Seguretat i salut 
[103-1], [103-2] i [103-3] 

(Seguretat i salut ocupacional) 
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L'estratègia en seguretat 
i salut de Naturgy 

La seguretat com a estratègia guia la 
manera d'actuar de Naturgy. Aquesta 
premissa s'ha consolidat durant 2018 
a partir d'una cultura comuna en què 
tots els nivells de la companyia, liderats 
pel Consell d'Administració, han adquirit 
un compromís ferm per la prevenció i la 
millora contínua en aquest àmbit. 

L'estratègia en seguretat i salut pivota 
sobre quatre pilars, a partir dels quals 
s'han desenvolupat diferents objectius 
estratègics i metes a aconseguir. 

Els Comitès de Seguretat i Salut celebrats 
en 2018 s'han convertit en el canal més 
adequat per demostrar el compromís 
visible de l'Alta Direcció. Al seu torn, 
la seguretat i la salut continuen sent 

l'àrea de coneixement amb més 
quantitat de formació impartida a tota 
la companyia, amb 195.526 hores, i 
l'extensió de la cultura de seguretat i 
salut a les empreses col·laboradores 
es garanteix per mitjà de les 32.826 
inspeccions o supervisions de treballs 
que s'estableixen com a mecanisme 
d'ajuda al compliment de la disciplina 
operativa. 

Pilars estratègics 

Consolidar la seguretat Mantenir Naturgy com a Reduir de forma dràstica la 
i la salut com a palanca referent mundial en matèria sinistralitat de les empreses 
estratègica per alinear i de seguretat i salut. col·laboradores. 

Implantar el compromís en 
tots els països que es van 
integrant a la companyia. 

capturar eficiències. 

Evolució del 
Compromís de 
Seguretat i Salut 
Des de 2017 s'ha treballat en 
l'establiment dels nous passos de 
l'estratègia mantenint cinc eixos 
d'actuació basats en lideratge, 
empleats, empreses col·laboradores, 
gestió de seguretat de processos i 
instal·lacions i societat. 

Lideratge en 
seguretat i salut 
El lideratge es considera el motor del 
canvi cultural en la companyia. Aquest 
suposa un esforç a tots els àmbits 
organitzatius i es promou des de la 
direcció, de manera sòlida i ferma, 
perquè es percebi en totes les preses 
de decisions de la companyia. El 
compromís de Naturgy amb l'objectiu 
de zero accidents es veu reforçat per 

la involucració de l'Alta Direcció en la 
gestió de la seguretat al llarg de totes 
les seves activitats. 

L'Alta Direcció i els diferents comitès 
componen l'estructura de gestió de 
seguretat i salut, que compten amb 
les eines necessàries i la potestat 
per controlar i aplicar les mesures 
oportunes davant qualsevol indici o 
anomalia en matèria de seguretat en 
totes les activitats i geografies. 
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Estàndards 
de seguretat 
d'acord amb la 
nova cultura 

El canvi cultural ha estat fruit de la 
implantació i el manteniment dels 
estàndards més alts en matèria de 
seguretat i salut. Aquests estàndards 
són procediments dirigits al personal 
per potenciar comportaments i formes 
de treballar segures, que s'han alineat 
amb la nova estratègia i cultura de 
Naturgy per garantir l'adequat marc 
normatiu que un entorn canviant 
necessita. 

Prevenció de 
riscos 

Per garantir la seguretat en les 
activitats de Naturgy, s'han establert 
actuacions orientades a la prevenció 
d'accidents i incidents. La prevenció de 
riscos és un factor clau que regeix el 
lideratge empresarial. 

Aquest és el compromís de Naturgy 
i també aquell que han de compartir 
i aplicar les seves empreses 
col·laboradores. 

Naturgy ha adoptat Vision Zero, un 
enfocament transformador de la 
prevenció impulsat per l'Associació 
Internacional de la Seguretat Social 
(AISS) a favor de zero accidents, 
malalties i danys a la feina, a la qual 
també s'ha unit l'EU-OSHA, l'objectiu 
de la qual és fomentar la cultura 
preventiva a les organitzacions. 

Així mateix, s'han desenvolupat 
mecanismes que permeten aprendre 
dels successos ocorreguts per evitar
los en el futur. Aquestes actuacions 
s'han configurat entorn dels principals 
eixos culturals de seguretat i salut de la 
companyia. 

1 
No hi ha res més important que la 

seguretat i la salut 

... ni la producció, ni les vendes,
ni els beneficis. 

2 
Qualsevol accident es pot evitar 

... no hi ha accidents inevitables. 

3 
La seguretat és una responsabilitat

de la Direcció 

... i així s’ha de gestionar. 

4 
La seguretat és una responsabilitat 

individual 

... i una condició d’ocupació, i de 
contractació per a les empreses 

col·laboradores. 

5 
Tots els treballs s’han de planificar i 

executar pensant en la seguretat 

… nostra, dels nostres empleats, 
les empreses col·laboradores, els 

visitants, els clients i de la comunitat. 
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Indicadors de sinistralitat d'empleats [403-2] 

Objectiu 
2019 

Objectiu 
2018 

Total 

2018 

Homes Dones Total 

2017 

Homes Dones Total 

2016 

Homes Dones 

Accidents amb 
baixa1 27 41 28 25 3 45 40 5 65 55 10 

Dies perduts2 1.448 1.537 1.524 1.497 27 1.708 1.605 103 2.424 1.870 554 

Víctimes mortals3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Índex de 
freqüència4 0,95 1,19 1,00 1,30 0,35 1,30 1,65 0,49 1,72 2,04 0,91 

Índex de gravetat5 0,052 0,05 0,055 0,078 0,003 0,05 0,07 0,01 0,06 0,07 0,05 

Índex d'incidència6 1,89 2,41 1,99 2,58 0,69 2,65 3,34 0,99 3,48 4,14 1,85 

Taxa d'absentisme7 - 2,15 2,68 - - 2,18 - - 2,15 - -

Nota 1: descens generalitzat en tots els indicadors que referma el compromís amb la Seguretat i Salut del grup: 
- Descens del 24% en accidents amb baixa in labore i el 14% en l’Índex de Freqüència respecte a 2017. 
- Descens del 18% en l'Índex d'Incidència.
	
Nota 2: cal destacar que, des de l'inici del compromís, s'ha produït un descens acumulat del 80% en l'Índex de Freqüència (5,60-1,12).
	
Nota 3: No inclou les dades de les societats de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica. Els indicadors de sinistralitat incloent Moldàvia i Sud-àfrica són: 
núm. accidents amb baixa: 34; dies perduts: 1.745; víctimes mortals: 1; índex de freqüència: 1,138; índex de gravetat: 0,058; índex de freqüència: 

2,204.
	

1 Accidents amb baixa: nombre d'accidents de treball in labore que causen una baixa laboral.
 
2 Dies perduts: jornades en què no s'ha treballat a causa de baixes per accidents de treball. Es calculen des del dia següent al de la recepció de la baixa i se'n 

consideren els dies naturals.
 
3 Víctimes mortals: nombre de treballadors que han mort per accidents de treball.
 
4 Índex de freqüència: nombre d'accidents amb baixa in labore ocorreguts durant la jornada de treball per cada milió d'hores treballades. 
5 Índex de gravetat: nombre de jornades perdudes a conseqüència dels accidents de treball in labore per cada 1.000 hores treballades. 
6 Índex d'incidència: nombre d'accidents de treball in labore per cada 1.000 treballadors. 
7 Taxa d’absentisme: absències dels treballadors dels seus llocs de treball. 
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Activitats que Naturgy desenvolupa en cadascuna de les etapes de la gestió de la seguretat 

Prevenció Detecció Control Succés Mitigació Comunicació Aprenentatge 

Lideratge 
Creació del 

Comitè 
d'accidentabilitat 

Pla d'Acció Personal Tallers de 
Lideratge 

Comitès de Direcció 
d'anàlisi d'accidents Tolerància zero 

Comitès de 
Seguretat i Salut 

Observacions 
preventives de 

seguretat 

Creació dels 
comitès d'anàlisi 

i investigació 
d'accidents i 

incidents 

Implicació directa 
de la línia de 

comandament 
Anàlisi dels 

accidents i incidents 
en tots els comitès i 

reunions 

Establiment de 
plans d'acció i 

seguiment per reduir 
l'accidentabilitat 

Establiment de 
la “Pausa de 

Seguretat” per a 
tota la companyia 
en cas d'accidents 
mortals i accidents 

d'especial 
rellevància 

Empleats 
Reunions 

periòdiques de 
seguretat i salut 

Avaluació de riscos 
i mecanismes de 

gestió 

Motivació i 
reconeixement 

d'empleats 

Elaboració 
d'estàndards de 
seguretat i salut 

Preparació i 
resposta davant 

emergències 

Premis per a 
empleats. Líder en 
seguretat i salut de 

l'any 

Lliçons apreses i Comunicació 
bones pràctiques d'accidents i 

incidents 

Línies vermelles: 
Incompliments 

de seguretat 
d'empleats 

Formació i 
informació 

Contactes de 
seguretat 

Inspeccions 
documentades 

Empreses 
col·laboradores 

Classificació prèvia 
de les empreses 
col·laboradores 

Tallers de 
sensibilització 

Coordinació 
d'activitats 

amb empreses 
col·laboradores 

Observacions 
preventives de 

seguretat 

Inspeccions 
documentades 

Establiment de 
plans d'acció i 
seguiment per 

reduir 
l'accidentabilitat 

Línies vermelles i 
grogues: 

Incompliments de 
seguretat 

Increment del 
pes dels objectius 

associats a la 
reducció de 

l'accidentalitat 

Inclusió de barems 
de penalització 

en la contractació 
d'aquelles empreses 

col·laboradores 

Establiment de 
plans de xoc 

específics 

Deshomologació 
d'empreses 

col·laboradores en 
què es detectin 
incompliments 

greus, reiteratius 

Instal·lacions i 
processos 

Col·laboració en 
grups de treball 

intersectorials per a 
l'aprenentatge 

Informació base 
de tecnologia dels 
processos tècnics 

Tolerància zero Observatori de 
seguretat industrial 

Lliçons apreses i 
bones pràctiques 

Comunicació 
i investigació 
d'accidents i 

incidents 
industrials 

Preparació i 
resposta davant 

emergències 

Anàlisi de riscos de 
la seguretat dels 

processos tècnics 

Activitats realitzades després del succés Activitats realitzades abans del succés 
Pilars del 

Compromís de 
Seguretat

i Salut 
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Gestió de riscos
 

Naturgy compta amb un procediment 
general que permet l'avaluació i el 
control dels riscos, sent aquest un 
procés d'aprenentatge continu en el 
qual es busca la prevenció i mitigació 
de les conseqüències d'aquests. 

Avaluació 
del risc i 
mecanismes 
de gestió 

El procés d'avaluació de riscos laborals 
té per objectiu estimar la magnitud 
d'aquells que no han pogut evitar-se, 
reunint la informació necessària per 
a l'adopció de mesures preventives 
efectives. Així mateix, es busca la 
detecció i la minimització de riscos 
en activitats, productes i serveis que 
puguin afectar les instal·lacions de la 
companyia o el seu entorn. 

Naturgy disposa d'altres mecanismes 
específics de gestió per fer efectiu 
l'objectiu de reduir al mínim el nombre 
d'accidents. En 2018, aquests 
mecanismes han estat els següents: 

Observacions 

Preventives de 


Seguretat
 

16.392
	
Pauses de seguretat 

2.408
	

Investigació del 

100%
	
dels accidents i 

incidents ocorreguts 

Inspeccions
documentades de 

seguretat en treballs 

32.826
 
Plans d'Acció Personal 

3.835
 

Lliçons 

apreses 

Registres de Tolerància 

Zero
 

4.308
	

Seguiment de 

28.216
 
accions 

Contactes de 

seguretat 

Mapa de riscos 
i gestió de 
seguretat de 
processos 

Naturgy disposa d'una eina 
pròpia d'avaluació de riscos per a 
determinades tipologies d'instal·lacions 
industrials en explotació que permet 
detectar punts de risc i possibles 
afeccions per després prevenir i 
minimitzar els impactes en el medi. 

Protecció contra 
incendis (PCI) 

Durant l'any 2018 s'ha continuat amb 
el desenvolupament, l'ajustament 
i la implantació del model de PCI, 
per disminuir els incidents i els 
accidents d'incendis, i reduir les seves 
conseqüències en utilitzar les millors 
pràctiques i solucions operatives en les 
instal·lacions. 

D'altra banda, cada dia, s'enforteix més 
el paper de Naturgy en els diferents 
fòrums i associacions expertes en PCI, 
com CEPREVEN (Espanya), compartint 
experiències i coneixement. 
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Prevenció de riscos en empreses 
col·laboradores: proveïdors, 
contractistes i subcontractistes 

La seguretat és condició indispensable En 2018, s'han registrat en el sistema 
de contractació per a totes les de gestió documental de seguretat 
empreses col·laboradores, tenint-se i salut de Naturgy 3.743 empreses 
en compte en la valoració i la resolució col·laboradores que han tingut un 
de les licitacions i concursos, i en la total de 89.334.998 hores treballades 
vigència del contracte i l'homologació entre contractistes i subcontractistes, 
del proveïdor. per a la realització, entre d'altres, 

d'activitats de construcció, operació o 
Naturgy desenvolupa mecanismes manteniment. 
orientats a garantir que el nivell 
de seguretat de les empreses 
col·laboradores sigui el mateix que el de 
personal propi. 

Definició de requeriments 
inicials per a empreses 

interessades a col·laborar 
amb Naturgy. 

Definició de criteris de 
valoració, classificació 
del risc i l'aplicació dels 

estàndards de seguretat 
i salut en empreses 

col·laboradores. 

Definició de criteris 
de valoració periòdica 

d'empreses col·laboradores 
en matèria de seguretat i 

salut. 

Gestió 
i investigació 
dels accidents 
i incidents 
Un dels pilars preventius bàsics de 
Naturgy és la reducció de situacions 
de risc. En aquest sentit, són peces 
indispensables les accions derivades 
de les investigacions d'accidents i 
incidents, i els aprenentatges derivats 
d'aquests. La distribució ràpida i 
eficaç de les lliçons apreses dels 
successos rellevants en tots els àmbits 
de la companyia i una implantació 
ràpida i homogènia de les mesures 
preventives identificades són les claus 
per aconseguir l'erradicació de les 
situacions que els originen. En 2018 
s'ha rebut la comunicació de 3.640 
incidents. 

Com a principals fites, en anys anteriors 
es va aconseguir arribar a la unificació 
de criteris d'informe i investigació 
de successos per a tots els països 
i negocis, i es van desenvolupar 
nombrosos plans d'actuació específics 
i accions encaminades a evitar la 
seva repetició. A més, en 2018, s'han 
celebrat 15.370 reunions i comitès de 
seguretat i salut, en què s'han avaluat 
els indicadors d'accidentabilitat, 
s'han distribuït aprenentatges i s'ha 
actualitzat el seguiment de les accions 
encaminades a la reducció d'aquests. 

Definició de la sistemàtica 
per a la transmissió del 

compromís de seguretat 
i salut a les empreses 

col·laboradores. 

Implantació de l'eina 
de control documental 

Controlar per donar 
seguiment a requisits legals 

per part de les empreses 
col·laboradores. 
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Comunicació a empleats i plans d'acció
 
El Compromís de Seguretat i Salut 
recull com a principals objectius de 
comunicació reforçar-ne el compromís 
i reconèixer-ne l'esforç. Aquests dos 
objectius de comunicació s'han assolit 
mitjançant les accions següents: 

l 	 Posant el focus en els riscos existents 
i principalment en el risc de caigudes 
al mateix nivell, la conscienciació de 
la seguretat viària i en la seguretat de 
les empreses col·laboradores. 

l 	 Proporcionant un valor afegit 
a l'empleat mitjançant accions 
participatives. 

l 	 Donant protagonisme a l'empleat 
mitjançant el reconeixement. 

Consulta i 
participació 
[403-1] i [403-4] 

La gestió de la seguretat i la salut en 
Naturgy requereix el compromís de 
tots els empleats de la companyia. 
Per aquest motiu, el grup disposa de 
canals de transmissió de la informació, 
consulta i participació que permeten 
fomentar-ne la sensibilització i donar 
resposta a les seves necessitats 
d'informació en la matèria. 

Un dels mecanismes de consulta 
i participació directa és la reunió 
periòdica de seguretat i salut. Se 
celebra a tots els àmbits de la 
companyia, sent representats en 
aquests el 100% dels empleats, 
sense servir de substitut dels diferents 
comitès de seguretat i salut que, 
per legislació laboral, corresponen 
a cada país. 

Els assumptes principals, formalment 
tractats durant 2018 en aquest tipus 
de reunions amb els representants dels 
treballadors han estat: 

Principals assumptes formalment tractats durant 2018 

Compromís de 
Seguretat i Salut 

Anàlisi de 
l'accidentabilitat 

Llançament de 
noves normatives 

internes 
Salut integral 

Seguiment
trimestral 

de mesures 
preventives 

Divulgació 
Cal destacar, dins del Compromís de 
Seguretat i Salut, la difusió interna 
entre tot el personal de la companyia 
de successos propis o aliens, lliçons 
apreses i millors pràctiques. Tots els 
aprenentatges estan disponibles 
a la plataforma de la intranet i els 
casos més rellevants són difosos de 
manera individualitzada. El contingut 
d'aquestes difusions està arribant a les 
empreses contractistes a través dels 
negocis. 

Reconeixements i assoliments dels empleats 

III Premi Lideratge en Seguretat i Salut 

Els Premis Lideratge amb la Seguretat i Salut reconeixen als empleats els 
comportaments dels quals en matèria de seguretat i salut són referent per 
als seus companys. Tots els empleats, a nivell global, hi poden participar 
proposant el candidat/a que millor compleixi els atributs valorats. 

La definició i l'organització dels III Premis en Seguretat i Salut de Naturgy 
s'han dut a terme parant especialment atenció al compliment dels principis 
de globalitat, equitat i diversitat. 
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Formació i sensibilització
	

El canvi cultural aconseguit en la 
companyia durant els darrers anys en 
matèria de seguretat i salut es deu en 
gran part als esforços realitzats per 
oferir una formació de qualitat, tant 
a empleats propis com a empreses 
col·laboradores. 

En 2018 s'ha aconseguit definir el 
nou model de gestió de formació de 
seguretat i salut en l'àmbit global 
de la companyia, mitjançant el qual 
s'aconsegueix una gestió homogènia 
de la formació en totes les àrees 
geogràfiques on està present Naturgy. 

Per proporcionar la formació adequada, 
la companyia es recolza en l'Aula de 
Prevenció de Riscos Laborals, eina 
amb la qual compta la Universitat 
Corporativa per complir amb els 
objectius establerts. 

En 2018, aquesta matèria ha estat 
l'àrea de coneixement en què s'han 
impartit més hores, i se n'han format un 
total de 34.497 participants, per mitjà 
de 2.664 sessions, cosa que es tradueix 
en 195.526 hores de formació. 

Formació de 
les empreses 
col·laboradores 
[EU18] 

Per assegurar el compromís de les 
empreses col·laboradores amb la 
seguretat i la salut, Naturgy exigeix 
contractualment que tots els seus 

proveïdors i contractistes certifiquin 
que els seus empleats han rebut 
formació específica en seguretat i 
prevenció de riscos laborals per als 
treballs que els són encomanats. 

Pel que fa a les empreses 
col·laboradores, en 2018, el 100% ha 
certificat que els seus empleats han 
rebut formació sobre seguretat i salut. 

A més, s'ha establert normativa 
interna d'aplicació global en la qual 
es fomenta la coordinació entre les 
unitats operatives de negoci i les seves 
empreses col·laboradores mitjançant 
tallers de lideratge i sensibilització en 
matèria de seguretat i salut. 
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Seguretat entre 
els empleats, 
els clients i la 
societat 
La seguretat de les persones és un 
dels compromisos fonamentals de 
la política corporativa de Naturgy, 
involucrant no només els empleats sinó 
també els proveïdors, les empreses 
col·laboradores, els clients i altres grups 
d'interès. Aquest deure de protecció 
implica la identificació dels riscos de 
security als quals es veuen exposades 
les persones en la seva operativa de 
treball o en els seus desplaçaments, i 
les mesures o actuacions necessàries 
per a mitigar-los, que inclouen: 

l 	 Protecció en desplaçaments i a 
expatriats: 

−  Informació sobre riscos de 
security en països, i consells 
i recomanacions d'actuació, 

amb 107 guies de security-país 
actualment disponibles. 

−  Prestació de serveis de 
protecció específics en països de 
destinació, amb més de 1.000 
serveis realitzats durant 2018. 

−  Monitoratge dels empleats 
durant els seus viatges, amb 
més de 7.300 desplaçaments 
monitorats durant 2018. 

−  Servei 24h d'atenció a empleats 
davant incidències. 

d'alt risc, amb 106 actuacions 
comptabilitzades durant 2018 a 
Espanya. 

Així mateix, Naturgy realitza 
campanyes de prevenció d'accidents 
per als seus clients a través de la difusió 
de consells i comunicats mitjançant 
canals globals de comunicació. 
Addicionalment, la companyia utilitza 
la factura com un altre canal de 
comunicació directe amb el client. 

l 

l 

Evacuació: 
−  Coordinació del procés 

d'evacuació de països davant 
de situacions que suposin una 
amenaça per a la seguretat 
personal. 

Suport a l'operativa: 
−  Avaluació de riscos de treballs 

en zones conflictives. 

Durant 2018 s'han impartit jornades de 
conscienciació en aquest àmbit a més 
de 42.000 persones a tot el grup. 

En relació amb els actius de distribució, 
i d'acord amb els registres de les 
diferents companyies del grup, el 2018 
s'han produït lamentablement 65 
accidents públics, que han provocat 11 
morts i 120 ferits. Al final 

−  Dispositius de protecció, 
en coordinació amb forces i 
cossos de seguretat, per a la 
realització de treballs en entorn 

de l'exercici constaven onze accions 
legals contra Naturgy. 
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Certificacions, auditories de seguretat 

i diagnòstics de processos 

La companyia té un Pla de Certificació 
Global del Sistema de Seguretat i 
Salut en el Treball, l'objectiu del qual 
consisteix a aconseguir la certificació 
global segons la norma internacional 
OHSAS 18001. Per al compliment 
d'aquesta s'han creat grups de treball 
multidisciplinaris assessorats pel Servei 
de Prevenció. 

Amb la finalitat de verificar el 
compliment de la reglamentació i la 
normativa vigent del país, al llarg de 
2018, s'han realitzat 68 auditories 
internes per part d'auditors qualificats 

Salut 
[403-3] 

Naturgy treballa des de l'excel·lència 
i la innovació contínua per posar al 
servei d'empleats, familiars, empreses 
col·laboradores, clients i entorn 
social, una estratègia global de salut i 
benestar, que abasti tot allò necessari 
per al seu benefici. Això inclou la 
prevenció, la promoció i l'atenció de 
la salut, i la formació i la informació 
respecte a hàbits saludables, tenint en 
compte tant les necessitats individuals 
com les particularitats de cada país. 

i 37 auditories externes del sistema de 
gestió d'acord amb OHSAS 18001. 

De la mateixa manera, s'han realitzat 
auditories de seguretat dels diferents 
processos tècnics de la companyia, dels 
procediments tècnics establerts pel 
grup i de la normativa interna pròpia de 
la unitat de negoci. 

Amb l'objectiu d'aportar valor a les 
línies de negoci i ajudar en la millora 
contínua dels processos, es realitza 
un seguiment i control dels riscos 
operacionals relatius a tecnologia, 

accidents i avaries i impactes sobre 
el medi ambient, i dels paràmetres 
rellevants de gestió. 

Pel que fa a diagnòstics, aquests es 
realitzen sobre processos tècnics i 
a petició de les diferents unitats de 
negoci. Amb això es pretén posar 
de manifest el grau de control que 
tenen els negocis dels mecanismes de 
supervisió dels processos perquè, en 
cas que es trobin anomalies, es puguin 
realitzar les accions oportunes per a la 
seva correcció. 

Salut i benestar 
per als empleats 

Salut 
integral 

Psicosocial i salut 
emocional 

Salut en empreses 
col·laboradores i 

clients 

Salut i comunitat 
(entorns socials) 
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Pla Director de 
Salut 
Aquest pla defineix les línies 
estratègiques i estableix el marc 
general d'actuació de Naturgy 
en matèria de salut, ergonomia i 
psicosociologia. Les responsabilitats 
derivades del pla corresponen a totes 
les àrees de negoci i països que integren 
el grup. 

Accions per a la salut 
dels empleats 

En Naturgy, en general, es duen a 
terme activitats relacionades amb 
l'ergonomia i la psicosociologia aplicada, 
campanyes de promoció de la salut i 
reconeixements mèdics. 

Campanyes de prevenció i 
promoció de la salut 
En 2018, s'ha continuat amb el 
desenvolupament de campanyes de 
prevenció i promoció de la salut, donant 
continuïtat a campanyes anteriors 
com La teva salut sempre a la teva 
agenda, i desenvolupant-ne de noves. 
L'objectiu és sensibilitzar i mobilitzar els 
treballadors per generar una cultura de 
prevenció de les malalties, promoure 
hàbits de vida saludables i controlar 
els factors de risc que provoquen les 
diverses patologies. 

Al llarg de 2018, el dispositiu de 
prevenció de l'estrès posttraumàtic 
s'ha anat activant a Espanya, tant 
per atendre circumstàncies de 
l'entorn personal dels empleats com 
a circumstàncies de negoci. En l'àmbit 
internacional, s'han incorporat noves 
campanyes de promoció i prevenció de 
la salut i s'ha elaborat un pla de salut 
integral anual. 

Vigilància de la salut 

Naturgy realitza anualment la 
vigilància de la salut de tots els seus 
empleats posant l'accent en aquells 
que desenvolupen activitats d'especial 
risc. La companyia realitza de manera 
contínua un treball d'anàlisi i avaluació 
de metodologies de gestió, avenços 
científics i tecnològics, validant així 
la posició i el lideratge del Grup en 
matèria de salut i benestar. 

Model d'empresa saludable 

Naturgy va ser la primera empresa 
energètica a Espanya en obtenir la 
certificació com a empresa saludable, 
compromís renovat en 2018 amb 
l'assoliment de recertificació que 
impulsa un nou cicle de millora contínua 
per als propers anys. 

Aquesta renovada certificació estableix 
els requisits d'un sistema de gestió per 
a organitzacions compromeses amb els 

principis i recomanacions internacionals 
existents sobre empreses saludables, 
i que volen promoure i protegir 
de manera continuada la salut, 
la seguretat i el benestar dels 
treballadors, i la sostenibilitat de 
l'ambient de treball dels treballadors 
propis, els seus familiars i la comunitat 
en la qual es desenvolupa la seva 
activitat empresarial. 

L'abast de la implantació internacional 
d'aquest model s'estén actualment 
a: l'Argentina, el Brasil, Marroc, Mèxic 
i la República Dominicana. Xile està 
en procés de certificació, esperant 
l'assoliment d'aquesta per al primer 
trimestre del 2019. A més, en l'àmbit 
internacional, s'ha treballat en la 
inclusió del model d'empresa saludable 
en el Sistema Integrat de Gestió de 
Naturgy, emprant per a la gestió de la 
seva activitat l'eina Enablon i l'Informe 
de Revisió de la Direcció. 

Plantilla participant en campanyes de prevenció (%) 

79,4% 

5,6% 

41,8% 

3,5% 

23,3% 

54,2% 

15,6% 

2,2% 

Obesitat Prevenció Diabetis Risc car- Programa Detecció Disfunció Altres 
patologies divascular de con- de malaltia mandi
canceríge servació macular bular 

nes visual associada 



 
 

 
 

             

 

Cadena de 
subministrament 
responsable 
[103-1], [103-2] i [103-3] (Avaluació de la 

cadena de subministrament) 

La cadena de 
subministrament de Naturgy 102 

La gestió de la cadena de 
subministrament 104 

Accions proposades 2018 Accions previstes 2019 

Incrementar i estendre a tots els 
països el nombre d'auditories ESG a 
proveïdors. 

l 

Monitoratge trimestral de proveïdors 
adjudicataris segons ràtings de 
reputació, econòmic-financers i de 
RSC, de fonts de dades externes. 

Implantació a tot el grup de la matriu 
de riscos actualitzada. 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

La cadena de subministrament 

de Naturgy
 

La companyia realitza les 
contractacions d'obres, béns i serveis, 
així com l'avaluació, el seguiment i 
el desenvolupament de proveïdors 
d'acord amb els principis generals 
establerts en polítiques, normes i 
procediments de la companyia (a 
part dels principis de bon govern 
internacionalment reconeguts), 

garantint un model homogeni, eficient 
i sostenible que va més enllà del mer 
compliment regulatori. 

En 2018, Naturgy ha establert relacions 
comercials amb un total de 8.670 
proveïdors, cosa que ha suposat un 
import total adjudicat de 
3.147 milions d'euros. 

Proveïdors amb contractes en vigor existents 

12.072 

9.877 
8.670 

2016 2017 2018 

Volum total de compres adjudicat (milions d’euros) 

3.599 

3.428 
3.147 

2016 2017 2018 



 

 

   

 
 

 
 

 

Cadena de subministrament responsable · 103 

Principals indicadors i objectius 

KPI: definició              2017 Objectiu 2018 Objectiu Principi actuació responsable 
2018 2019 

Nivell cobertura d'auditories ESG 
sobre volum de compra

amb risc alt ESG 

Percentatge de volum de
Compra amb acceptació 

del Codi Ètic 

Volum de compra adjudicat 
a proveïdors locals 

41,38% 45% 51,62% 50% 

67,78% +5% 73,04% +10% 

superar90,75% superar 94,94% 
80%80% 

Estendre la cultura de la companyia a la 
cadena de subministrament, transmetent 

l'objectiu d'excel·lència en el servei i 
els principis d'actuació responsable i 

fomentant la incorporació de criteris de 
sostenibilitat en la seva gestió diària. 

Promoure el compliment dels codis i 
polítiques de la companyia en la cadena 

de subministrament, especialment 
en l'àmbit de drets humans, l'ètica i la 

seguretat i salut. 

Fomentar la contractació de proveïdors 
del país o regió on la companyia 
desenvolupa les seves activitats, 

donant suport a la generació d'impacte 
social positiu i impulsar pràctiques que 

afavoreixin la traçabilitat i el comerç 
just. Els proveïdors locals són aquells 
que es troben ubicats en els mateixos 

mercats geogràfics en els quals Naturgy 
és present. 

*Nota: en 2018 s'ha modificat el sistema de càlcul de l'indicador “percentatge de volum de compra amb acceptació del Codi Ètic”. En 2017 es va utilitzar l'import global adjudicat 
per país i el valor reportat va ser del 82,3%, i el 2018 el càlcul té en compte aquells proveïdors que estan registrats a la plataforma Achilles i s'adhereixen al Codi Ètic del Proveïdor de 
Naturgy, per la qual cosa s'ha recalculat l'indicador del 2017 amb aquest criteri. 

Els proveïdors de Naturgy segons la naturalesa de la seva activitat 

Dos terços de l'import total adjudicat es corresponen amb proveïdors de serveis que intervenen fonamentalment en les 
àrees de negoci següents: 

l  Desenvolupament i manteniment de xarxes, tant de gas natural com d'electricitat. 

l  Operadors i mantenidors de plantes d'energia. 

l Serveis de gestió comercial. 

El terç que en resta correspon a proveïdors que subministren materials necessaris per a la construcció i el manteniment 
de les xarxes i plantes, a més d'aquells serveis complementaris de suport a l'activitat general. El desenvolupament 
d'aquesta activitat s'ha efectuat fonamentalment a l'Argentina, el Brasil, Xile, Espanya, Mèxic, Moldàvia i Panamà, i, en 
menor mesura, a Austràlia, Colòmbia, Kenya, el Marroc, Perú, la República Dominicana i Sud-àfrica. 
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La gestió de la cadena 
de subministrament 
[102-9] 

Model de 
compres 
El Model de Compres i Gestió de 
Proveïdors de Naturgy estableix un 
procés de gestió amb criteris unificats 
i universals per a tot l'àmbit d'actuació 
de la companyia. 

De forma general, es fomenta la 
contractació de proveïdors del país o 
la regió on la companyia desenvolupa 
les seves activitats, donant suport a 
la generació d'impacte social positiu 
a través de la creació de riquesa i la 
inversió en l'entorn local, generant 
inclusió econòmica a les zones 
d'influència de la companyia. 

Les palanques i mesures que activen 
el model de compres de Naturgy es 
resumeixen en el següent gràfic: 

Palanques i mesures que activen el model de compres de Naturgy 

Polítiques i codis de Naturgy: 
Política de Responsabilitat Corporativa 

Política de Drets Humans 
Política Anticorrupció 
Política de Compres 

Política de Proveïdors 
Codi Ètic 

Codi Ètic de Proveïdor 

Normes i Procediments Naturgy 
Arbre de proveïdors segons nivells 

de risc 
Matriu riscos ESG 

Classificació de proveïdors 
Homologació de proveïdors 

Scoring RSC 
Anàlisi reputació i econòmic financer 

Auditories ESG 
Qüestionaris Medi Ambient 

Seguiment de l'Acompliment 
Desenvolupament de proveïdors 

Pla accions correctives d'auditories 
Pla accions correctives de Seguiment 

Acompliment 
Desclassificació o deshomologació de 

proveïdors 
Rescissió de contractes o reducció 

càrrega treball de proveïdors 

Activadores 

Preventives 

Correctives 
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Elements destacables en la gestió de la cadena de subministrament de Naturgy 

Estableix compromisos, accions i indicadors de la companyia per a la gestió responsable de Política de Responsabilitat Corporativa la seva cadena de subministrament. 

Codi Ètic del Proveïdor Des del 2016, tots els proveïdors del grup han d'adherir-se al Codi Ètic del proveïdor. 

La Política de Drets Humans de Naturgy s'estén al Codi Ètic del proveïdor. En l'avaluació 
de proveïdors s'inclouen qüestions relatives a les pràctiques de drets humans que són Política de Drets Humans excloents en cas de resposta no satisfactòria. En 2018 no s'ha detectat cap incompliment 
en matèria de drets humans a proveïdors. 

S'han establert mecanismes i canals de comunicació amb el proveïdor que asseguren lliure 
competència, objectivitat, imparcialitat i transparència, i faciliten l'accés a la informació 
necessària per a la seva participació en els processos de contractació: 

l 	 Utilització de mitjans electrònics segurs per a la gestió de les licitacions i un apartat 
específic per a proveïdors a la pàgina web de Naturgy. Transparència en les compres i la 

comunicació amb els proveïdors l 	 El Portal del Proveïdor, per traslladar als proveïdors la normativa tècnica d'aplicació en les 
categories de compra adjudicades, notificar actualitzacions de normativa i gestionar les 
comandes. 

l 	 El Canal del Proveïdor, per a la resolució de dubtes o incidències en el procés de 
contractació i per realitzar consultes o suggeriments. 

Tots els proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores externes poden posar-se en 
Canal de notificacions contacte amb el Comitè d'Ètica i Compliment a través del correu electrònic publicat en el 

Codi Ètic del proveïdor de Naturgy. 

Procés de gestió de la cadena de subministrament 
[102-9], [308-1], [308-2], [414-1] i [414-2] 

En nom de promoure la gestió responsable en la cadena de subministrament, Naturgy estableix un procés integral de compres a 
través de l'aplicació de condicions contractuals unificades i universals per a tot l'àmbit d'actuació de la societat. 

100% 
proveïdors 

Selecció de 
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03 
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Polítiques i procediments per a la supervisió de la gestió d'activitats subcontractades 

Estableix els principis generals d'aplicació necessària a tota adjudicació i contractació Norma General de Contractació d'obres, béns i serveis duts a terme pel grup, garantint un model homogeni, eficient i de Externa qualitat per a la gestió del procés de compres en Naturgy. 

Norma General de Qualitat de Constitueix els principis dels processos d'avaluació, homologació, seguiment i 
Proveïdors desenvolupament dels proveïdors. 

Persegueix donar cobertura als principals riscos legals i reputacionals que intervenen en les Procediment de Due Diligence de relacions de negoci amb tercers i, en particular, la cobertura dels delictes associats al risc de Contrapart corrupció. 

Gestió de riscos 
en la cadena de 
subministrament 

El procés de gestió global de la 
cadena de subministrament es basa 
en la valoració dels factors de risc 
intrínsecs a l'externalització d'un servei 
o al subministrament d'un producte. 
Això permet establir els controls que 
minimitzin els riscos i garantir un nivell 
de compliment per part dels proveïdors 
equivalent a les exigències que el grup 
compleix en les activitats que realitza 
internament. 

Així, s'estableixen mecanismes de 
mitigació del risc a tres nivells (alt, mitjà 
o baix) en funció de les categories de 
compra que pretengui subministrar 
cada proveïdor i del país on es 
desenvolupa. 

A més, la companyia ha establert 
per als proveïdors amb risc alt, 
entre d'altres, mecanismes d'anàlisi 
d'aspectes que puguin afectar 
negativament la seva reputació i 
sostenibilitat, i pot arribar a excloure a 
proveïdors per aquest motiu. D'acord 
amb el Compromís de Seguretat i 
Salut de la companyia, s'ha establert 
normativa específica de classificació del 
risc de seguretat i salut dels proveïdors, 
mitjançant la definició d'aspectes i 
criteris de valoració objectius, requisits 
per a classificació, selecció i avaluació 
d'ofertes en processos d'adjudicació; i, 
de forma complementària, en aquells 

En el procés d'avaluació de proveïdors de Naturgy, es tenen en compte els 
següents factors de risc 

Mapa de
riscos 

Risc Qualitat 

Nivell alt 

Nivell mitjà 

Risc 
Seguretat i 

Salut 

Risc Operatiu Risc ESG 

Nivell baix 

Risc legal 

proveïdors que realitzen activitats 
classificades de risc alt, es realitza 
mesurament de l'acompliment 
d'aquests utilitzant mètriques 
objectives i el mètode establert en 
la norma de Naturgy “Estàndard 
de Seguretat i Salut: Avaluació de 
l'acompliment en seguretat i salut 
d'empreses col·laboradores”. 

Naturgy ha desenvolupat 
especificacions ambientals particulars 
per a proveïdors i contractistes 
que s'adjunten als contractes 

corresponents, on es recullen requisits 
de gestió ambiental mínims d'aplicació 
durant la contractació. 

El 40,20% del volum de compra a 
proveïdors crítics posseeix un sistema 
de gestió ambiental amb certificació 
externa. 

Així mateix, pel que fa al risc ESG 
(medi ambient, social i de bon 
govern), Naturgy disposa d'una 
matriu de risc ESG de la seva cadena 
de subministrament que ha estat 
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revisada en 2018, i s'ha determinat Mapa de procés i criteris de sostenibilitat inclosos en la matriu de riscos ESG 
com a bona pràctica la diferenciació 
dins de l'aspecte “Atmosfera” entre 
“Canvi climàtic” i “Pol·lució”, així com 
la introducció d'un nou aspecte social Medi Ambient Social Bon govern 
“Llibertat”, que seran implementats en 
el procés de compres en 2019. Atmosfera Benestar Comunitats Frau 

Biodiversitat Drets Humans Corrupció 
Aigües Drets dels treballadors Competència 

Avaluació de proveïdors Sòl Protecció de dades Terrorisme 
Paisatge/Territori/Patrimoni Seguretat i Qualitat de Ètica professional 

L'avaluació de proveïdors es compon Productes Consum de recursos Compliment normatiu 
dels processos de classificació Salut i PRL Residus 
empresarial i d'homologació per 
activitat. Tots dos processos s'articulen 
en funció del mapa de riscos per 
categoria de compra. 

Amb l'avaluació dels riscos de les 324 
categories de compra que es gestionen 
a nivell mundial i després de l'anàlisi 
dels riscos de 50 països en els quals la 
companyia habitualment contracta, 
s'obté el risc de cada categoria 

Risc activitat 
+ 

Risc país =
Risc activitat 

- país 

Alt 

Mitjà 

Baix 

Alt 

Mitjà 

Baix 

Alt 

Mitjà 

Baix 

=
 Nivell Risc 
ESG 

de compra en funció de l'activitat Mapa de riscos per categoria de compra 
d'aquesta i del país on es desenvolupa. 

Aquesta combinació d'activitat i país 
permet assignar a cada categoria de 
compres un risc alt, mitjà o baix, que 
s'integra en el mapa, i obté així el risc de 
cada categoria de compra per país. La 
companyia considera com a proveïdors 
crítics aquells proveïdors amb alt nivell 
de risc en qualsevol dels factors de risc 
avaluats associats amb les categories 
de compra que subministren. 

En 2018, el nombre de proveïdors amb 
contracte vigent en activitats crítiques 
ha estat de 2.584, la qual cosa suposa 
el 61,27% del volum de compra. A més, 
el nombre de proveïdors crítics non-tier 
1 identificats per la companyia ha estat 
de 116 proveïdors, fonamentalment 

Classificació empresarial 

Risc 
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Risc 
mitjà Risc alt 
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corresponents a categories de compra 
de productes crítics que representen 
l'1,46% del volum de compra total. 

Naturgy també identifica els proveïdors 
amb alt risc en sostenibilitat, 
considerant aquells que presenten 
un nivell de risc alt en els factors de 
seguretat i salut i ESG. En 2018, el 
nombre de proveïdors considerats en 
aquesta categoria ha estat de 1.234 
proveïdors, la qual cosa representa el 
43,17% del total del volum de compra. 
A més, s'han identificat huit proveïdors 
non-tier 1 amb alt risc en sostenibilitat. 

Classificació empresarial de 
proveïdors 
La classificació empresarial es basa en 
l'avaluació del compliment en l'àmbit 
empresarial d'allò que exigeix Naturgy 
en els diferents factors de risc per 
poder participar en els processos de 
compres de béns i serveis. Així, tot 
proveïdor ha de superar aquest procés 
abans de mantenir relacions comercials 
amb la companyia. 

La classificació es realitza mitjançant 
qüestionaris autodeclarativos on 
es tenen en compte criteris legals, 
econòmico-financers, penals, de 
solvència, experiència, organització 
empresarial, qualitat, seguretat, 
drets humans, ambientals, socials 
i de pràctiques laborals. L'extensió 
i profunditat del qüestionari és 
creixent en funció de nivell de risc 
de la categoria de compra segons 
la matriu de risc de Naturgy i es 
realitza, fonamentalment, mitjançant 
la inscripció a la plataforma Achilles 
(sistema de classificació de proveïdors), 
sent a més requisit de Naturgy que 
els proveïdors crítics s'inscriguin a la 
Comunitat Repro del sector energètic 
del sud d'Europa i Sud-amèrica. 

En 2018, Naturgy ha avaluat un total 
de 6.979 proveïdors, incloent potencials 
i en actiu, que s'han d'avaluar amb 
una periodicitat anual. El resultat de 
tot aquest procés configura un arbre 
de proveïdors en el qual aquests estan 
classificats segons les categories per a 
les quals són capaços de subministrar 
serveis o productes, i per a les quals 
han resultat qualificats com a aptes en 
el nivell de risc associat. 

A més, Naturgy ha gestionat l'avaluació 
ESG a 6.906 proveïdors, realitzada a 
les principals filials del grup, on està 
implantada l'eina Achilles. El pes de 
les qüestions ESG plantejades als 
proveïdors de nivell de risc alt durant 
el procés de classificació empresarial 
representa el 65,6% del total. 

El procés de classificació per als nivells 
alt i mitjà inclou l'obtenció d'una 
puntuació que permet valorar de forma 
diferenciada als proveïdors aptes en 
funció de criteris objectius i mesurables, 
perquè es pugui utilitzar en les diferents 
fases dels processos de licitació. A 
més, durant el procés es realitza la 
valoració dels proveïdors en matèria de 
sostenibilitat, i es quantifica la posició 
relativa de cada proveïdor respecte 
al mercat. Tota la informació està a 
disponibilitat dels proveïdors perquè 
emprenguin les accions que estimin 
oportunes per a la seva millora. 
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Homologació i gestió de la 
qualitat de proveïdors 

Naturgy té establert l'objectiu que tots 
els proveïdors que realitzen activitats 
crítiques, per estar definides amb risc 
alt en algun dels factors de risc ESG, 
qualitat i seguretat i salut, estiguin 
homologats. 

El procés d'homologació es basa en la 
realització d'auditories, que s'efectuen 
a les instal·lacions del proveïdor o en 
remot, segons criticitat, per verificar el 
compliment dels requisits específics 
definits per al servei o material. Les 
“no conformitats” detectades durant 
les auditories deriven en accions 
correctives que el proveïdor ha 

d'implementar en els terminis acordats 
entre Naturgy i el proveïdor, sent el 
termini sempre inferior a un any. 

Així mateix, la companyia també 
homologa els proveïdors non-tier 
1 corresponents a categories de 
compra de productes crítics, sobre 
els quals es realitzen auditories 
basades fonamentalment en aspectes 
relacionats amb la qualitat. 

En 2018 s'han realitzat 782 auditories 
a proveïdors i subproveïdors, de les 
quals 373 han estat a les instal·lacions 
del proveïdor (129 auditories 
d'homologació i 244 inspeccions de 
materials en origen). Si en el procés 
d'homologació sorgeixen anomalies, 

això pot derivar en un pla d'accions 
correctives o en la no homologació del 
proveïdor, la qual cosa l'inhabilitaria per 
desenvolupar aquesta activitat 
per Naturgy. 

El 60% de les auditories d'homologació 
realitzades in situ a proveïdors 
ha resultat amb la necessitat de 
presentar un pla d'acció correctiva. 
D'altra banda, a un proveïdor se li ha 
suspès o retirat l'homologació per no 
aconseguir superar aquest procés per 
incompliments relacionats amb la 
seguretat, la qualitat i altres aspectes. 

Monitoratge, seguiment i desenvolupament de proveïdors 

Monitoratge de proveïdors 

Criteris considerats en el monitoratge 

Addicionalment a allò que estableix el Codi Ètic, es realitzen anàlisis basades en el risc 
reputacional i de responsabilitat corporativa als proveïdors avaluats com a aptes en nivell 
de risc alt. Al llarg de l'any 2018 s'han realitzat 1.838 anàlisis addicionals sobre 1.069 
proveïdors. 

Imatge i reputació corporativa De forma complementària, es realitzen due diligenge reputacionals per analitzar l'alineament 
amb els compromisos de responsabilitat corporativa de Naturgy. En funció de les troballes, 
es valoren el risc i les accions a realitzar. 

En 2018 no es va inhabilitar cap proveïdor per motius de frau o pràctiques no ètiques. 

Els principals proveïdors potencials o en actiu de Naturgy són analitzats des del punt de 
vista econòmic-financer per tal de prevenir incompliments contractuals per part dels 
proveïdors. 

Informació econòmico-financera 
A més, en el procés d'avaluació es valora la ràtio de dependència econòmica del proveïdor 
respecte a Naturgy i es té en compte en l'scoring global del proveïdor que es pot utilitzar en 
la valoració del proveïdor durant l'estratègia d'adjudicació. 
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Seguiment de proveïdors 

Criteris considerats en el monitoratge 

Seguiment de l'acompliment 

Es realitza als proveïdors més rellevants i consisteix en la realització d'enquestes a les 
unitats de Naturgy per tal de mesurar el seu grau de satisfacció amb els proveïdors i 
aspectes detallats de les dimensions de qualitat, seguretat i salut, operativa i aspectes ESG. 

En 2018, s'han realitzat 627 avaluacions d'acompliment als responsables de les unitats 
usuàries de l'Argentina, el Brasil, Xile, Espanya, Mèxic, Moldàvia i la República Dominicana, 
avaluant un total de 305 proveïdors. Els resultats i la classificació obtinguda es traslladen 
al proveïdor, indicant també els seus punts febles i aquells que ha de millorar. En 2018, 
s'han acordat plans d'acció amb 19 proveïdors la puntuació dels quals en el mesurament 
d'acompliment ha resultat insuficient. 

Auditories ESG 

En els proveïdors classificats amb nivell de risc alt s'exigeix l'aportació d'evidències 
documentals o la realització d'auditories efectuades des del punt de vista de la 
responsabilitat corporativa. En 2018, s'han realitzat 116 auditories in situ a proveïdors 
de Naturgy, majoritàriament crítics o amb gran volum de compra, per verificar les dades 
aportades prèviament al qüestionari de classificació i per obtenir més informació d'aspectes 
relacionats amb els sistemes de responsabilitat corporativa, qualitat, seguretat, salut i medi 
ambient. 

En 2018 s'han inclòs proveïdors crítics non-tier 1 en el procés d'auditories ESG, realitzant 
dues auditories a proveïdors tier 2 i tier 3 de material considerat d'alta criticitat des del punt 
de vista ESG. 

En el cas de proveïdors de categories 
de compra crítiques amb adjudicacions 
en vigor, s'acorden mecanismes 
d'autoavaluació i control de qualitat 
previs al lliurament de productes o 
serveis, es realitzen auditories de 
seguiment basades en el nivell de risc 

de la categoria de compra, es realitza 
control de calibratge d'equips i es 
verifica que el personal que efectua 
activitats de risc alt estigui habilitat o 
certificat per a la realització d'aquestes 
atorgant acreditacions o identificacions. 

Addicionalment, els productes 
corresponents a categories crítiques 
se sotmeten a inspeccions, recepcions 
tècniques i FAT en els centres de 
producció. 
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Desenvolupament de proveïdors 

La Universitat Corporativa, a través 
de la seva Universitat Estesa, ofereix 
una àmplia oferta formativa a 
empreses col·laboradores externes, 
clients i proveïdors de Naturgy, 
tant tècnica com de gestió, la qual 
cosa fomenta que les empreses 
millorin la seva eficiència operativa, 
incorporin metodologies innovadores 
i desenvolupin habilitats orientades 
a l'excel·lència en les operacions i el 
servei. 

D'aquesta manera, la Universitat Estesa 
contribueix a l'establiment d'un model 
comú de planificació i gestió, afavorint 
la professionalització de les empreses 
que participen en la cadena de valor 

de Naturgy. La Universitat Estesa està 
plenament consolidada com a sòcia 
estratègica dels negocis, amb una 
activitat recurrent de més de 
14.000 participants anuals i 
100.000 hores de formació. 

A més, es realitzen accions de 
segmentació de proveïdors mitjançant 
anàlisi de l'import incorregut i es 
gestionen les relacions amb els 
proveïdors estratègics i importants per 
tal d'obtenir un benefici mutu i durador, 
en un entorn de col·laboració i eficiència 
entre les dues parts, compartint 
informació, alineant estratègies, 
buscant la millora contínua i fomentant 
la innovació. 

Bettercoal: garantia de 
compra responsable de carbó 

En 2013, Naturgy es va 
incorporar a Bettercoal, una 
associació formada per un grup 
de grans empreses energètiques 
europees que impulsa la millora 
contínua de la responsabilitat 
corporativa en la cadena de 
subministrament del carbó. En 
concret, aquesta iniciativa busca 
incloure pràctiques socials, 
ambientals i ètiques en la cadena 
de subministrament de carbó, 
amb l'objectiu de produir canvis 
que beneficiïn els empleats, les 
comunitats, els negocis i el medi 
ambient. 

Així mateix, durant l'any 2018, 
la companyia va adquirir 
1.299.493 tones de carbó (el 
94% del total adquirit) sota acord 
formal amb els proveïdors, per 
atendre els requisits definits pel 
Codi Bettercoal. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

             

Compromís social
 [103-1], [103-2] i [103-3] 

(Desenvolupament de les comunitats 

i acció social) 

Aportacions econòmiques 112 

Generació de riquesa 
i benestar on la companyia 
està present 114 

Vulnerabilitat energètica 116 

Relacions amb les 
comunitats 118 

Acció social a 
Amèrica Llatina 120 

Patrocini i mecenatge 120 

Voluntariat corporatiu i 
participació dels 
empleats 121 

Fundació Naturgy 122 

Accions proposades 2018 Accions previstes 2019 

Acció social sobre vulnerabilitat 
energètica. l 

Consolidar el Fons Solidari de 
Rehabilitació Energètica i aconseguir 
suficients recursos per rehabilitar 
el màxim nombre d'habitatges de 
col·lectius vulnerables. 

Energia i mobilitat intel·ligent per 
millorar la qualitat de l'aire. l 

Consolidar i estendre la formació en 
matèria de gas natural vehicular a 
centres de formació professional. 

Llançar accions en suport a la difusió 
del Pla de Vulnerabilitat i promoció de 
l'eficiència energètica. 

l 
Implantar el procediment general de 
Patrocini i Donació en tots els països 
i societats. 

Revisar i actualitzar la Norma General 
de Patrocini i Donació. l 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

Aportacions econòmiques

[102-12] 

Les aportacions a programes socials 
tenen l'objectiu d'elevar el compromís 
amb la societat que envolta la 
companyia. Per això, els programes 
als quals es dirigeixen els recursos 
estan contemplats en l'estratègia 
de desenvolupament de negoci. En 
2018, la quantia de les aportacions va 
ascendir a 11,01 milions d'euros. 

Naturgy disposa d'eines que li 
permeten avaluar la reputació dels 
programes socials que desenvolupa 
per mesurar-ne el seu resultat. Igual 
que en anys anteriors, la companyia 
ha aplicat, el 2018, la metodologia 
London Benchmarking Group (LBG), 
que permet obtenir una visió de 
conjunt de la inversió social i comparar 
els resultats assolits amb els d'altres 
companyies. 
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Distribució per tipus d’acció (%) Motivació de les iniciatives (%)* 

2,44%8%
	
9,62%
	

17% 

l Social. l Inversió social. 

l Aportació puntual. l Cultural. 
l Iniciatives lligades al negoci. 

l Mediambiental. 

75%		 87,94% 

* Metodologia London Benchmarking Group (LBG). 

Àrea d'actuació (%)* 	 Evolució de les aportacions 
(milions d'euros) 

2,2% 1,6% 
3,5%


3,9% 
2016: 9,98


l Desenvolupament econòmic.
	8,6% 2017: 12,86
l Art i cultura. 

l Benestar social. 2018: 11,01
l Salut. 

l Medi ambient. 

l Recerca. 

l Educació i joventut (0,3). 
79,8% 

l Esportiu (0,1). 

* Metodologia London Benchmarking Group (LBG). 
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Generació de riquesa i benestar 
on la companyia és present
[102-13] 

Naturgy desenvolupa el seu compromís amb la societat per mitjà de quatre línies d'actuació prioritàries, alineades amb les àrees 
clau de la companyia. 

Línies d'actuació 

Patrocini, mecenatge i 
donacions 

Acció social. Centre Operatiu 
Integrat de l’Amèrica Llatina 
(COIL) 

Relació amb les comunitats. 
Impacte social Vulnerabilitat energètica 

Cultural 

Social 

Energia i medi ambient 

Fundació Naturgy 

Negocis inclusius 

Consum responsable 

Promoció del talent 

Govern Corporatiu 
Gestió ambiental 
Infraestructura 
Productes i serveis 
Ocupació 
Habilitats i formació 
Proveïdors 
Impostos 

Naturgy col·labora activament en 
prestigioses institucions sectorials 
i empresarials, d'àmbit nacional i 
internacional, a les quals aporta la seva 
experiència, coneixement i recursos. 

També forma part dels òrgans de 
govern de les patronals del sector 
elèctric (Unesa) i del sector del gas 
(Sedigas), la Cambra de Comerç 
Internacional i el Club Espanyol de 
l'Energia. A més, Naturgy és membre 
de Forética i de l'Associació Espanyola 
del Pacte Mundial de Nacions Unides. 
Així mateix, la companyia participa 
en la Fundació per a la Sostenibilitat 
Energètica i Ambiental, i en Corporate 
Excellence Centre for Reputation 
Leadership. 

Aportació a la societat (milions d’euros) 

525 

438 

402 389 

263 
281 

2016 2017 2018
 

l Impost sobre societats.
 

l Inversions intangibles.
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Contribució al PIB per països (%) 
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Nota: la contribució al PIB de les societats de Colòmbia, Itàlia, Kenya, Moldàvia i Sud-àfrica que apareixen com 0 és com a conseqüència 
l 2016. de les desinversions produïdes en aquests països i l'explicació es pot veure en l'abast d'aquesta memòria. 

l 2017. 

l 2018. 

Resiliència 
Les empreses han d'estar degudament 
preparades per enfrontar-se a 
escenaris de crisi que puguin posar 
en perill els seus objectius o la pròpia 
societat (subministrament de serveis 
essencials, incendis, abocaments, etc.). 
En aquest context és fonamental la 
col·laboració amb entitats públiques i 
privades. 

Naturgy disposa d'un model de 
resiliència amb el qual anticipar i 
afrontar situacions de crisi reduint el 
seu impacte en el negoci, els clients i 
la societat. Aquest model contempla 
el desenvolupament de Plans de 
Gestió de Crisi (PGC), l'execució de 
programes de formació i entrenament 
per als Comitès de Gestió de Crisi i 
equips involucrats, i la relació amb 
els stakeholders i els grups d'interès 
afectats. 

Actualment, Naturgy disposa de PGC 
al Marroc, Egipte, Kenya, Moldàvia, Xile, 
el Brasil, Mèxic i Espanya. L'any 2018, 
s'han realitzat cinc simulacres de crisi, 

l'objectiu dels quals va ser assegurar 
l'eficàcia en l'actuació dels equips i 
verificar l'operativitat i la coherència 
dels protocols establerts en els PGC. 

Acció contra el 
frau energètic
	
Un esment a part mereix el frau 
energètic, que més enllà de l'impacte 
econòmic que pot ocasionar a la 
companyia, suposa: 

l  La disminució de la recaptació 
d'impostos per a l'Hisenda Pública. 

l  Majors costos de l'energia per a 
l'usuari final. 

l  La competència deslleial entre 
empreses. 

l  Risc per a la seguretat de les 
persones per les connexions il·legals. 

Durant 2018, s'han desenvolupat 
1.699 casos d'accions d'investigació 
i antifrau, distribuïdes a l'Argentina, 

el Brasil, Colòmbia, Panamà, Mèxic, 
Espanya i Moldàvia. D'aquestes 
accions, 1.428 casos han correspost a 
investigacions planificades i projectes 
antifrau en l'àmbit de la distribució 
elèctrica i de gas, i altres 271 casos a 
petició de les diferents àrees i negocis 
de la companyia. 

Totes aquestes actuacions han suposat 
la recuperació de volums rellevants 
d'energia mitjançant la facturació 
de l'energia defraudada, reduint les 
pèrdues en l'àmbit de la distribució 
elèctrica i de gas, concretament 
2,89 GWh d'energia elèctrica, la qual 
cosa ha suposat un import recuperat
 de 0,388 milions d'euros  i 
5,31 milions de m3 equivalents a 
4,522 milions d'euros. 

Aquest programa posa de manifest 
la proactivitat i el ferm compromís de 
l'empresa davant de les conductes 
delictives i de corrupció. 
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Vulnerabilitat energètica

[103-1], [103-2] i [103-3] (Accés a l'energia) 

Naturgy desenvolupa la seva activitat 
en zones en què el subministrament 
d'energia no arriba a tota la població. 
Per a la companyia, és una prioritat 
atendre les persones que viuen en 
aquestes àrees. Per això, treballa 
activament en el desenvolupament 
de les seves xarxes de distribució, per 
oferir-los un servei segur. 

Model Inclusiu 
de Gasificació 
Integral 
(Argentina) 
Argentina continua desenvolupant 
un model inclusiu per proporcionar 
accés a la xarxa de gas als habitants 
de barris de baixos recursos. Així, en 
2018, Naturgy, en el marc de la Revisió 
Tarifària Integral acordada amb l'Estat 
Nacional, ha estès la xarxa de gas a 
més d'una desena de barris dels partits 
de Moreno, Tigre, José C. Paz i Zárate, 
executant-se un total de 231.319 
metres de xarxa en benefici d'11.388 
habitatges. 

Coneixent la limitació de l'accés 
al crèdit per a l'adequació de les 
instal·lacions internes de gas a les 
llars d'hàbitat precaritzat, Naturgy ha 
continuat desenvolupant accions que 
permetin a aquestes llars accedir al 
servei. Així, té en marxa línies de crèdit 
en col·laboració amb el municipi de 
Pilar, amb la Secretaria d'Habitatge 
mitjançant el programa PROCREAR 
Mejor Hogar, gràcies al qual 7.146 llars 
romanen connectades a la xarxa i més 
de 6.000 obres en procés, i juntament 
amb el Banco Ciudad, pel qual 115 llars 
estan connectades i hi ha més de 626 
en procés. 
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Accés a 
l'energia 
a clients 
vulnerables 
Naturgy és sensible als diferents 
temes i situacions que comprometen 
el pagament del subministrament. Per 
aquest motiu, la companyia facilita, 
mitjançant diferents mecanismes, 
la continuïtat del subministrament i 
la protecció dels clients vulnerables. 
Entre d'altres mecanismes, es troba el 
pagament fraccionat, que s'aplica en 
situacions concretes. 

La companyia ha desenvolupat sempre 
una política proactiva contra la pobresa 
energètica, que cobreix més del 94% 
dels seus clients a Espanya, basada en 
convenis i en la cooperació i informació 
dels serveis socials municipals. 

Fins a la data, les administracions 
han traslladat a la companyia 
26.562 casos de clients vulnerables, 
de 885 poblacions arreu del 
país, als quals s'ha evitat tallar el 
subministrament per manca de 
pagament. 

En 2018, en l'àmbit d'Espanya, Naturgy 
ha seguit signant nous acords amb 
diferents administracions, per protegir 
clients vulnerables i evitar el tall del 
subministrament, segons la informació 
rebuda dels serveis socials. 

Pla de Vulnerabilitat Energètica a Espanya 

Durant 2018, Naturgy ha continuat amb el Pla de Vulnerabilitat Energètica, 
implementat a tot Espanya per protegir els clients vulnerables. 

Amb el pla es pretén intensificar les actuacions que ja es realitzaven, 
sistematitzar la gestió de clients vulnerables i enfortir la col·laboració amb 
administracions públiques i entitats del tercer sector. 

En concret, Naturgy ha posat en marxa un paquet específic de 20 mesures 
amb una dotació econòmica de 4,5 milions d'euros  i un equip de 60 empleats. 
Les iniciatives són de caràcter tant operatiu com social, la qual cosa permetrà 
fer un seguiment i un desenvolupament integral cap a la vulnerabilitat 
energètica. 

Amb aquest Pla, la companyia vol donar una resposta proactiva, enfocada a la 
generació de solucions adaptades que optimitzin l'estalvi a les llars de famílies 
que es troben en risc de vulnerabilitat. Alguns dels indicadors de 2018 són: 

l 	 Naturgy està protegint a 26.562 clients de 885 poblacions. 

l 	 S'han atès 142.000 trucades al servei d'atenció a clients vulnerables. 

l 	 S'han gestionat 75.160 correus electrònics amb els serveis socials. 

l 	 S'han tramitat 406 projectes de rehabilitació de llars vulnerables per 
millorar l'eficiència energètica a través del Fons Solidari de la Fundació. 

l 	 S'ha realitzat una acció massiva d'assessorament telefònic a clients 
vulnerables sobre la millor opció de contractació. 
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Relació amb les comunitats
 
[413-1], [413-2] i [OG9] 

Naturgy, en el marc de la seva Política 
de Drets Humans, adquireix un 
compromís ferm amb el respecte de les 
comunitats locals. Per a la consecució 
d'aquest compromís, són aspectes clau 
l'avaluació de l'impacte social que les 
activitats de la companyia puguin tenir 
sobre les comunitats i la contribució 
a la millora de les condicions de vida 
d'aquestes. 

Naturgy disposa d'una sistemàtica 
basada en la metodologia Measuring 
Impact del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), 
l'objectiu de la qual és ajudar a definir 
iniciatives i programes per a gestionar 
de manera efectiva els impactes socials 
associats a l'activitat de la companyia. 

Actualment, la companyia prioritza 
la realització d'avaluacions d'impacte 
social en aquelles ubicacions on 
aquesta vulgui abordar nous projectes 
d'inversió. En aquestes avaluacions es 
mesuren nombrosos impactes, entre 
els quals hi ha l'impacte sobre els drets 
humans. 

Com a resultat d'aquestes avaluacions 
d'impacte social, Naturgy posa en 
marxa programes adaptats a les 
necessitats de les comunitats, per 
millorar la qualitat de vida de les 
persones que l'envolten. Els programes 
més destacats es duen a terme a: 

l 	 Central hidroelèctrica Bujagali 
(Uganda). 

l 	 Parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic). 

l 	 Central cicle combinat Naco Nogales 
(Mèxic). 

l 	 Central cicle combinat Durango 
(Mèxic). 

l 	 Central cicle combinat Hermosillo 
(Mèxic). 

l 	 Central tèrmica de Nairobi (Kenya). 

l 	 Central hidroelèctrica Torito (Costa 
Rica). 

l 	 Central hidroelèctrica La Joya (Costa 
Rica). 

l 	 CGE (Xile). 

l 	 Planta fotovoltaica Sobral I (Brasil). 

Planta 
fotovoltaica 
Sobral I (Brasil) 
Des de la posada en operació el 
2017 de la planta fotovoltaica 
Sobral I, situada al municipi de São 
João do Piauí, s'està duent a terme 
la implantació del Projecte Bàsic 
Ambiental Quilombola (PBAQ), com a 
mesura de mitigació i compensació dels 
impactes que la planta pugui causar 
a les comunitats quilombolas dels 
territoris de Riacho dos Negros i Saco/ 
Curtume. 

El PBAQ és un programa d'accions 
resultat del diàleg i la participació de 
les comunitats segons els criteris de 
la Fundació Cultural Palmares, qui 
és responsable del seguiment de la 
implantació d'aquest. Les accions 

realitzades en 2018 com a part del 
PBAQ han estat: 

l 	 Mobilització de l'equip tècnic 
social necessari per dur a terme 
la comunicació contínua amb la 
comunitat. 

l 	 Reunions i accions de divulgació i 
diàleg amb la Comissió de Veïns de la 
Comunitat Quilombola. 

l 	 Recuperació de les vies d'accés a 
les comunitats quilombolas d'Elisiê i 
Estreito. 

l 	 Recuperació del canal d'aigua dolça 
localitzat en Saco/Curtume. 

l 	 Instal·lació d'un equip de bomba solar 
al pou de la comunitat quilombola de 
Riacho do Anselmo. 

l 	 Construcció d'un centre didàctic en la 
comunitat de Malhada. 

l 	 Signatura d'un conveni de 
col·laboració amb l'Acadèmia de 
Formació Sul do Piauí, gràcies al qual 
es concediran 40 beques de formació 
en seguretat laboral i infermeria 
durant el curs 2019/20. 
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Parc eòlic de 
Bií-Hioxo 
(Mèxic) 
Es tracta d'un projecte de generació 
d'energia eòlica que produeix 234 MW. 
Està integrat per 117 aerogeneradors 
i es troba a Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca, (Mèxic). 

Naturgy, atenent el seu ferm 
compromís de respecte dels Drets 

Humans i, concretament, de les 
maneres de vida tradicionals, ha 
col·laborat permanentment amb 
la comunitat. Així, ha posat en 
marxa programes que responen a 
les necessitats de la comunitat i 
contribueixen a millorar les seves 
condicions de vida. Les línies d'acció 
són: salut, educació, infraestructura, 
projectes productius i medi ambient. 

És important esmentar que, després 
dels sismes de 2017 que van tenir 
lloc a la regió de l'Istme, la població 
i la zona van quedar molt afectades, 

i presentaven necessitats noves 
i diferents. Davant d'això, es van 
impulsar els següents projectes: 
aixecament de runes, reconstrucció 
del teixit social a través de tallers i 
consultes, suport extraordinari pel 
sisme a propietaris d'habitatges i 
col·laboradors, participació dins del 
Fons Oaxaca-AMDEE per a suport 
a bombers, infraestructura escolar 
i capacitació de personal mèdic i 
psicològic. 

Programes derivats del projecte del parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic) el 2018 

Adquisició de material per al desenvolupament de les activitats de les comunitats de Suport al desenvolupament local pescadors i millora de la infraestructura viària des de Platja Vicente. 

Activitats de relació i socials amb els Activitats de relació i socials amb els arrendadors dels terrenys per afavorir un diàleg 
arrendadors clar i fluid. 

Activitats socials i educatives per a la Tallers d'educació ambiental, activitats lúdiques i esportives, tallers psicoemocionals i de 
comunitat salut amb arribada a més de 600 beneficiaris. 
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Acció social a Amèrica Llatina 
Per a Naturgy és imprescindible que les seves activitats d'acció social se centrin en els àmbits geogràfics en els quals està 
present i que es desenvolupin de manera alineada amb l'activitat de la companyia. Per garantir aquest objectiu, el 2011 es va 
crear el Centre Operatiu Integrat de l'Amèrica Llatina (COIL) de gestió de projectes d'acció social, que sota el lema “Energia per a 
créixer” desenvolupa tres tipologies de projectes: 

Negocis 
inclusius 
Iniciatives que promouen la inclusió 
dels sectors socials més desfavorits 
per mitjà de la implementació de 
programes inclusius, com el Programa 
d'Energia del Sabor i el Programa Aules 
de Formació. 

Consum 
responsable 
Accions que promouen el coneixement 
de l'energia, la seguretat i l'ús eficient 
del gas. A més, busquen conscienciar 
diversos públics d'interès sobre la 
importància de preservar el medi 
ambient. Dins d'aquesta línia, es van 
dur a terme els tradicionals programes: 
Programa Consum Responsable del Gas 
i Programa Sembrant Futur. 

Patrocini i mecenatge
 
Els recursos destinats a programes 
culturals, socials i mediambientals 
se centren en aquells projectes 
que generen un major valor per a la 
societat, alhora que permeten reforçar 
el compromís adoptat per la companyia 
per integrar-se, de manera positiva, a 
cada comunitat i país on desenvolupa 
la seva activitat de negoci. 

A través de la Norma General de 
Patrocini i Donació de Naturgy, 
s'estableixen els principis generals 
de gestió de l'activitat de patrocini 
i donació, així com la definició dels 

processos que regulen, controlen i 
asseguren la total transparència del seu 
desenvolupament. Les línies d'actuació 
de la companyia són: 

l 	 Suport a l'educació: a través 
d'activitats de col·laboració, 
participació o patrocini de diferents 
entitats educatives a Espanya i 
Amèrica Llatina. 

l 	 Acció social orientada a col·lectius 
desfavorits: la companyia promou 
l'educació, la riquesa cultural, la 
salut, la investigació i la inclusió dels 

Promoció del 
talent 
Projectes que fomenten els estudis i la 
inserció laboral dels fills i familiars dels 
col·laboradors de Naturgy Argentina. 
Destaquen aquests tres programes: 
Projectant el teu Futur, Vocació Natural 
i Pràctiques d'Estiu. 

col·lectius més desfavorits a través 
de la inversió social. 

l 	 Promoció de la cultura musical, 
teatral i cinematogràfica: contribuint 
al desenvolupament de la cultura 
amb iniciatives com ara cicles 
musicals i temporades artístiques. 
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Voluntariat corporatiu i 
participació dels empleats 

Naturgy ha definit els objectius del 
programa de voluntariat corporatiu 
en tres plans (corporatiu, empleats i 
entorn) i una estructura integrada de 
comitès en els quals estan incloses 
les àrees tant de Persones com de 
Comunicació i Medi Ambient de tots els 
països que formen part del programa 
(l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, 
Espanya, Mèxic, Moldàvia, Panamà 
i la República Dominicana). 

Al llarg de 2018, els empleats han 
destinat més de 7.757 hores al 
voluntariat, en el qual han participat 
1.267 treballadors a tot el món. 
S'han dut a terme, a nivell global, 32 
accions de voluntariat ambiental, 49 
accions de voluntariat social i 3 accions 
de voluntariat energètic. 

Día Solidario 

Associació creada el 1997 i gestionada pels propis empleats. Consisteix en 
la donació voluntària, per part dels participants, d'un dia de sou a l'any per 
a l'execució de projectes destinats a promoure l'educació i la formació de la 
infància i la joventut en els països on Naturgy desenvolupa la seva activitat. 

La companyia, per la seva banda, dona a “Día Solidario” un import igual al 
recaptat entre els empleats i assumeix les despeses de gestió per tal que el 
cent per cent de la recaptació es destini al projecte anual seleccionat. Prop de 
1.500 empleats de tot el món participen en aquesta iniciativa. En 2018 
aquests empleats van donar 240.000 euros dels seus sous i la companyia va 
fer una aportació addicional pel mateix valor, a més d'assumir els costos de 
gestió de l'associació. Des del seu inici, Día Solidario ha recaptat 2,5 milions 
d'euros  en donacions d'empleats i una quantitat igual aportada per l'empresa. 

Durant 2018, Día Solidario ha finançat l'educació d'aproximadament 330 
estudiants en ensenyament escolar, tècnic i universitari, dins dels projectes 
ordinaris en marxa que s'estan executant a l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, el 
Marroc, Mèxic, Moldàvia, Nicaragua, Panamà i Portugal. 

La recaptació de Día Solidario a 2018 es destinarà a l'execució de nous 
projectes educatius a l'Argentina, que començaran el 2019. 
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Fundació Naturgy
	

Com en anys anteriors, la Fundació 
Naturgy està en els primers llocs del 
rànquing de transparència que elabora 
la Fundació Compromís i Transparència. 

Els eixos troncals de la fundació es 
basen en la formació, la divulgació i la 
sensibilització en matèria d'energia i 
medi ambient. 

Durant 2018, s'han realitzat quinze 
seminaris a Espanya, entre altres 
presentacions sobre aquestes matèries, 
amb una participació de més de 
1.667 persones. Com a novetat, en 
l'exercici s'han iniciat dues noves línies 
d'actuació dins l'àmbit de l'energia: 
energia i tecnologia, i energia i mobilitat 
intel·ligent. 

La previsió per a 2019 és seguir 
desenvolupant aquestes línies 
d'actuació a través de seminaris, 
fòrums i formacions, amb la signatura 
de convenis de col·laboració amb 
empreses i comunitats autònomes. 

El Pla de Vulnerabilitat Energètica, 
programa iniciat el 2017, s'ha convertit 
en un assumpte prioritari per a la 
Fundació. En aquesta línia s'han 
renovat els acords amb entitats del 
tercer sector, com Càritas i Creu Roja, 
i se n'han sumat altres de nous amb 
diferents entitats. 

Durant 2018, s'ha consolidat el 
programa de voluntariat energètic 
Assessoria Energètica en Llars, en el 
qual han participat 481 voluntaris 
i els resultats han estat de més de 
1.200 famílies que van assistir als 
tallers d'assessorament energètic 
rebent un equip d'eficiència energètica, 
437 famílies que van ser ateses 
presencialment en els seus habitatges i, 
d'elles, es van realitzar 
108 rehabilitacions exprés. 

També ha crescut l'activitat formativa 
de l'Escola d'Energia, formant en 
temes energètics a treballadors socials 
d'entitats públiques, ONG i famílies, 
amb l'objectiu de millorar la qualitat 
de vida de les persones vulnerables. 
Al llarg de l'any, l'escola ha impartit 
832 sessions amb una participació de 
9.361 persones, de les quals el 60% 
són famílies. 

Relacionat amb el conveni signat 
amb Càritas, s'han desenvolupat més 
de 450 actuacions tant en centres 
i habitatges propis de l'entitat com 
en llars de famílies ateses, de les 
quals s'han beneficiat més de 8.000 
persones. 

Dins el Pla de Vulnerabilitat, cal 
destacar les següents iniciatives: 

l 	 Creació del Fons Solidari de 
Rehabilitació Energètica: l'objectiu és 
finançar millores en llars vulnerables 
amb donacions de particulars i de la 
fundació. 

l 	 Projecte Cercle d'Ocupació: curs de 
formació per a persones aturades 
de llarga durada, per rehabilitar 
quinze habitatges i que compta amb 
el compromís de les empreses de 
contractar el 25% dels participants. 

l 	 Emprenedors socials: l'objectiu 
és que els empleats de Naturgy 
impulsin iniciatives promogudes 
per organitzacions sense ànim de 
lucre que estiguin relacionades amb 
l'energia i el medi ambient. En 2018, 
el projecte beneficiari de la primera 
edició del concurs a Espanya ha estat 
“Custodiando el bosque atlántico en 
el río Mandeo (Galicia)”. 

La fundació té, a més, un ambiciós 
programa d'educació i divulgació en 
l'àmbit de l'energia, per traslladar a la 
societat els valors d'eficiència, consum 
energètic responsable i coneixement 
del patrimoni industrial, i fomentar 
vocacions tecnològiques i científiques 
per a un futur millor per a tots. 

En 2018, amb l'objectiu de donar un 
nou impuls a la seva activitat educativa 
i facilitar l'accés al seu programa 
didàctic en tot el territori, la fundació 
ha multiplicat la seva participació en 
nombroses efemèrides innovadores, 
flexibles i adaptades a tots els públics. 
En 2018, les activitats educatives i 
divulgatives, sumades a l'exposició 
itinerant Energytruck, van generar 
217.940 usuaris. 

En l'àmbit internacional, concretament 
a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Xile, el 
Marroc, Mèxic, Panamà i Sud-àfrica, 
es van desenvolupar seminaris i 
programes amb l'objectiu de promoure 
l'ús racional dels recursos energètics 
i fomentar un desenvolupament 
sostenible. 
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Activitats de la Fundació Naturgy. Espanya 

2018 2017 2016 

Convenis actius amb comunitats autònomes 24 24 24 

Seminaris i cursos realitzats 19 19 20 

Jornades realitzades del Programa Primera Exportació (PPE) 0 16 28 

Pressupost destinat a actes (% sobre el total) 50 20 45 

Publicacions 1 1 0 

Articles sobre energia i medi ambient 2 3 0 

Activitats internacionals de la Fundació Naturgy 

2018 2017 2016 

Activitats 12 15 17 

Pressupost d'activitats internacionals (% sobre total) 12 14 24 

Països en els quals desenvolupa la seva activitat 7 9 11 

La web www.fundacionnaturgy.org posa a disposició informació detallada sobre l'activitat de la Fundació Naturgy. 

http:www.fundacionnaturgy.org
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Llançament de la Política de Conflicte 
d'Interès. l 

Llançament del Pla de Comunicació 
de Compliance. l 

Desenvolupament del Pla de 
Comunicació de Compliance. 

Auditar la implantació de la Política 
de Drets Humans. l 

Aprovació de l'actualització del 
text de la política de drets humans 
als conceptes i terminologia dels 
Principis Rectors sobre empreses i 
Drets Humans de Nacions Unides. 

l 
Actualització de la Política de Drets 
Humans. 

Grau d’acompliment: 

l Acabat l Avanç elevat l Avanç intermedi l Avanç escàs l No iniciat 

La integritat és clau en l'èxit 
de la companyia
[102-16] 

La companyia disposa d'un enfocament 
de gestió basat en diverses polítiques, 
procediments i eines específiques, 
emmarcats en el Codi Ètic de Naturgy. 
Entre aquests mecanismes, destaquen 
el Model de Gestió del Codi Ètic, el 
Model de Prevenció Penal, les polítiques 
i plans antifrau i anticorrupció, les 
polítiques fiscals i la Política de Drets 
Humans de la companyia. 

Aquests elements persegueixen 
assegurar que les activitats de 
Naturgy i les dels seus empleats i 
proveïdors compleixen amb les lleis i 
estàndards aplicables a tots els països 

en què duu a terme alguna activitat 
de negoci. A més, aspiren a generar un 
comportament impecable, basat en els 
valors ètics i els compromisos formals 
de conducta, així com a prevenir i 
detectar qualsevol incompliment en 
temps i forma. 

D'aquests es deriven indicadors per a 
la gestió, el control i la supervisió del 
comportament ètic de la companyia, 
cosa que permet mesurar l'efectivitat 
dels programes implantats i el 
desenvolupament de nous plans de 
millora adaptats a les necessitats 
específiques del negoci. 
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Model de Gestió del Codi Ètic
 
[102-16] i [102-17] 

El Codi Ètic de Naturgy, formulat i 
aprovat pel Consell d'Administració, és 
el document que estableix les pautes 
que han de presidir el comportament 
ètic dels administradors i empleats de 
Naturgy en el seu acompliment diari, 
pel que fa a les relacions i interaccions 
que manté amb tots els seus grups 
d'interès. 

Des de la seva aprovació el 2005, 
el Codi Ètic ha estat renovat 
periòdicament per adaptar-lo a les 
noves realitats a què s'enfronta 
la companyia. S'hi recullen els 
compromisos assumits per Naturgy en 
matèria de bon govern, responsabilitat 

corporativa i qüestions relacionades 
amb l'ètica i el compliment normatiu. 
Així mateix, Naturgy disposa d'una 
Política Anticorrupció, com a extensió 
del capítol 4.7. “Corrupció i suborn” 
del Codi Ètic, donant compliment a la 
legislació nacional i internacional en 
aquesta matèria. 

La companyia compta, a més, 
amb un Model de Gestió del Codi Ètic 
i de la Política Anticorrupció, liderat per 
la Unitat de Compliance, els objectius 
de la qual són vetllar per la seva 
difusió, el coneixement, l'aplicació 
i el compliment. 

Aquest model de gestió estableix 
que la Comissió d'Auditoria, pel que 
fa al Consell d'Administració, ha de 
rebre informes periòdics del Comitè 
d'Ètica i Compliment, en els quals es 
tracten les matèries més rellevants 
relacionades amb la difusió i el 
compliment del Codi Ètic i la política 
Anticorrupció. 

Components del model de gestió 

Model de 
gestió 

Codi Ètic 
i Política 

Anticorrupció 

Comitè 
d'Ètica i 

Compliment 

Sistemes de 
salvaguarda 

Canal de 
denúncies 

Procediment 
de declaració 

recurrent 

Cursos en 
línia 



 

 

 

 

 

 

  

126 · Informe de Responsabilitat Corporativa 2018 

Comitè d'Ètica i Compliment 

En 2018 la Comissió del Codi Ètic ha cessat la seva activitat i les seves 
funcions han estat assignades íntegrament al Comitè d'Ètica i Compliment, 
que reporta les seves actuacions a la Comissió d'Auditoria i Control. 

Així mateix, aquest comitè, presidit pel Chief Compliance Officer (CCO), ha 
canviat la seva composició en l'any 2018 i ha passat a estar format pels 
màxims responsables d'algunes de les unitats més directament involucrades 
en els assumptes previstos en el Codi Ètic. 

Les funcions del Comitè d'Ètica i Compliment en aquesta matèria són: 

l  Fomentar la difusió i el coneixement del Codi Ètic. 

l  Interpretar el Codi Ètic i orientar les actuacions en cas de dubte o conflicte. 

l  Facilitar i gestionar una via de comunicació a tots els empleats, proveïdors i 
empreses col·laboradores. 

A nivell internacional, Naturgy compta amb comitès locals en els països de 
major activitat de la companyia, que permeten assegurar l'existència de 
procediments de salvaguarda en aquests països. 

En 2018, el Comitè d'Ètica i Compliment va celebrar cinc reunions de treball. 

Naturgy espera de tots els seus l  Un 24% de les notificacions va 
empleats un alt nivell de compromís tenir relació amb el respecte a les 
amb el compliment del seu Codi persones i totes es van resoldre de 
Ètic i la seva Política Anticorrupció manera adequada. 
i, per això, remarca transmetre la 
cultura d'integritat de la companyia. l  No es van rebre denúncies relatives 
L'incompliment d'aquests s'analitza a qüestions d'explotació laboral o 
d'acord amb els procediments infantil, o en relació amb els drets 
disciplinaris interns, la normativa legal i de les comunitats locals i els drets 
els convenis vigents. humans. 

Després de l'entrada en vigor de la Durant 2018, Naturgy ha gestionat 
nova Llei Orgànica de Protecció de diverses situacions disciplinàries per 
Dades i Garantia dels Drets Digitals, i suposats derivats de denúncies davant 
de conformitat amb allò que aquesta el Comitè d'Ètica i Compliment, o propis 
preveu, el canal de denúncies de de situacions regulades en el Codi Ètic 
Naturgy permet realitzar consultes i o en la Política Anticorrupció. En total, 
denúncies anònimes. En 2018: s’han gestionat 5 faltes lleus, 17 faltes 

greus i 9 faltes molt greus, de les quals 
8 van derivar en acomiadaments. 

En 2018, no va ser necessària la 
reparació de danys relativa a impactes 
relacionats amb casos detectades en 
matèria de drets humans. 

Model de 
prevenció penal 
i polítiques 
La companyia disposa d'un model de 
prevenció penal que és actualitzat 
anualment. Així, l'any 2018, el model ha 
estat objecte d'un procés d'adequació 
a la nova estructura organitzativa 
operada en el si de Naturgy. 

Des d'un punt de vista organitzatiu, el 
Consell d'Administració ha assignat 
les funcions d'òrgan autònom, 
descrites en la Llei Orgànica 1/2015, 
al Comitè d'Ètica i Compliment, 
com a responsable de la presa de 
decisions significatives en relació amb 
la vigilància i la supervisió periòdica 
del funcionament i el compliment del 
Model de Prevenció Penal. 

Cada any, aquest model és avaluat per 
un tercer independent. En 2018, aquest 
procés d'avaluació es va completar 
al mes de desembre i l'informe emès 
sobre el disseny i l'eficàcia del model va 
ser satisfactori. 

Així mateix, en 2018 el model també 
ha estat objecte d'un gap analysis 
per part d'un expert independent per 
tal d'identificar elements de millora 
que permetin sotmetre el model al 
procés de certificació d'acord amb 
les normes UNE 19601 (sistemes 
de gestió de compliance penal ) i ISO 
37001 (sistemes de gestió antisuborn). 
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A nivell internacional, Naturgy també 
implanta de forma progressiva models 
de prevenció penal en els països amb 
legislació en matèria de responsabilitat 
penal de la persona jurídica. 

Durant 2018, s'ha seguit amb el curs 
en línia de formació, obligatori per a 
tots els empleats, sobre el Model de 
Prevenció Penal, Codi Ètic i Política 
Anticorrupció. El curs emfatitza en 
la rellevància del seu compliment, 
assegura l'execució d'activitats 
preventives de control i dona a conèixer 
a tots els empleats l'estat actual en 
aquestes matèries. 

Plans antifrau 
i anticorrupció 
La política anticorrupció estableix els 
principis que han de guiar la conducta 
de tots els empleats i administradors 
de les empreses de Naturgy pel que fa 
a la prevenció, detecció, investigació i el 
remei de qualsevol pràctica corrupta en 
el si de l'organització. 

Així, queden sota un únic instrument 
totes les accions realitzades en aquest 
àmbit per evitar qualsevol conducta 
que pogués constituir frau o corrupció 
i que derivés en situacions perjudicials 
per a la companyia, els administradors i 
els empleats d'aquesta des del punt de 
vista legal o de reputació. Aquests plans 
i mesures preveuen la investigació 
dels episodis, la definició de solucions i 
l'establiment de mesures disciplinàries. 

Mesures adoptades per a la prevenció del blanqueig de capitals 

El Model de Prevenció Penal de Naturgy se sustenta en una anàlisi dels riscos 
penals, incloent la relativa al blanqueig de capitals, establint els controls 
necessaris per evitar la comissió d'aquest delicte. 

1 
Prevenció 

Codi Ètic 

Política Anticorrupció 

Procediment de 
Due Diligence de 
Contrapart 

Norma General de 
Contractació Externa 

Procediment sobre 
atorgament del Nivell 
de Signatura 

Procediment de 
Control Intern 

Detecció 
2 

Revisió i auditoria del 
Model de prevenció 
penal per un tercer 
independent 

Revisions de l'àrea 
d'Auditoria Interna 

Sistema de control 
intern de la 
informació financera 

Canal de denúncies 

Reacció i resposta 
3 

Protocol 
d'investigació i 
resposta 

Règim sancionador 

Col·laboració amb 
les autoritats 
competents de 
cada país davant de 
situacions sospitoses 
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Àrees clau contemplades en 
l'enfocament del Programa 
Anticorrupció de Naturgy 

l 	 Establiment d'una cultura antifrau i 
anticorrupció mitjançant la formació 
i conscienciació. 

l 	 Implantació de mesures proactives 
per a l'avaluació del risc de frau 
i corrupció, el monitoratge i els 
controls. 

l 	 Desenvolupament de mesures i plans 
de resposta davant de situacions que 
constitueixin frau i corrupció. 

Cal assenyalar que Naturgy, dins 
del seu Programa Anticorrupció, 
desenvolupa accions recurrents 

Fiscalitat 
En 2018, el Consell d'Administració, 
amb l'informe favorable de la Comissió 
d'Auditoria, ha aprovat l'Estratègia 
Fiscal i Política de Control i Gestió de 
Riscos Fiscals que regula els principis 
bàsics que han de guiar la funció fiscal 
de Naturgy, així com les principals 
línies d'actuació per mitigar i guiar el 
control correcte dels riscos fiscals. 
Les polítiques fiscals de Naturgy 
es troben alineades amb la Política 
de Responsabilitat Corporativa 
de la companyia i amb el seu Codi 
Ètic, el Codi de Bones Pràctiques 
Tributàries (CBPT) i les directrius de 
l'Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmics (OCDE) 
per a empreses multinacionals. 

de formació a fi de divulgar el seu 
compromís en la lluita contra la 
corrupció i assegurar que els seus 
administradors, empleats i proveïdors 
disposin de la informació adequada i 
suficient per actuar en aquesta matèria. 

Així mateix, Naturgy té implantada 
una Política d'Atencions Empresarials, 
en el marc del Codi Ètic i la Política 
Anticorrupció, l'objecte de la qual 
és regular les condicions en què 
administradors i empleats de Naturgy 
poden acceptar o oferir atencions 
empresarials a contraparts de negoci 
en el marc de l'exercici de les seves 

Sense presència 

en paradisos 
fiscals 
Al tancament de l'exercici 2018, 
Naturgy no té cap societat en cap 
territori considerat paradís fiscal, 
segons la normativa espanyola que 
determina quins països són considerats 
com a tals (Reial Decret 1080/1991, de 
5 de juliol i Reial Decret 116/2003, de 
31 de gener). 

Per a la participació del 95% en 
Buenergía Gas & Power, Ltd., societat 
tenidora indirectament d'una única 
participació industrial que desenvolupa 
l'activitat de generació elèctrica per 
cicle combinat de gas a Puerto Rico, 
Ecoeléctrica, L,P,, que es trobava 
domiciliada a les Illes Caiman, el 2 de 
febrer de 2018 va completar el canvi 
de domicili social a Puerto Rico. 

funcions professionals, de manera que 
s'asseguri el compliment efectiu dels 
principis establerts en el Codi Ètic i 
en la Política Anticorrupció, per evitar 
així el fet d'influir de manera impròpia 
en les seves relacions comercials, 
professionals o administratives, tant 
amb entitats públiques com privades. 
L'any 2018 s'ha realitzat una campanya 
de divulgació específica sobre aquesta 
política, adreçada a tots els empleats. 

A més, en totes les operacions de 
risc, la companyia compta amb un 
procediment de due dilligence de 
contrapart que s'aplica de forma 
sistemàtica, amb l'objectiu d'assegurar 
que s'executin les anàlisis i avaluacions 
del risc reputacional i de corrupció 
d'una manera eficient i homogènia 
quan intervinguin tercers en les 
relacions de negoci de les companyies 
que formen Naturgy. 

Així mateix, per a la participació del 
52,2% al Gasoducto del Pacífico 
(Cayman), Ltd., societat sense 
activitat incorporada al grup com a 
conseqüència de l'adquisició del Grup 
CGE, que es trobava domiciliada a les 
Illes Caiman el 12 de gener de 2018, va 
completar la liquidació de la societat 
i la seva dissolució es va produir amb 
la baixa efectiva del registre públic de 
companyies el 12 d'abril de 2018. 

Contribució 
fiscal 
Naturgy presta una atenció prioritària 
al compliment de la seva obligació de 
pagar els impostos que, d'acord amb les 
normes aplicables, s'hagin de deure en 
cada territori. En 2018, la contribució 
fiscal total de Naturgy ha ascendit a 
3.268 milions d'euros. 
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Política de Drets Humans 

Des de 2011, Naturgy té una Política 
de Drets Humans aprovada pel Comitè 
de Direcció. En 2018, es va realitzar 
una anàlisi exhaustiva de la política per 
tal d'assegurar el complet alineament 
d'aquesta amb els Principis Rectors 
de les Nacions Unides sobre Empresa i 
Drets Humans. 

Aquesta política és la resposta de la 
companyia a les creixents exigències de 
l'entorn i adquireix tot el seu sentit en 
aquelles ubicacions en què la legislació 
local no ofereix un nivell adequat 
de protecció dels drets humans. En 
aquests casos, Naturgy es compromet 
a garantir una protecció equivalent a la 
de la resta d'àrees en què desenvolupa 
la seva activitat. 

El coneixement i compliment de la 
política es reforça a través d'un curs en 
línia d'obligat seguiment per tots els 
empleats. Fins a finals de 2018, 
7.508 persones* havien fet el curs. 

A més, tal com estableix aquesta política, 
la companyia treballa activament per 
incorporar els assumptes relacionats 
amb els drets humans en els processos 
d'anàlisi de noves inversions i introdueix 
aquesta variable en les avaluacions 
d'impacte social que es realitzen. 

Formació en 
drets humans a 
responsables de 
seguretat 
La formació en matèria de drets humans 
està enfocada a les característiques 
de cadascun dels països on Naturgy 
té contractats serveis de vigilants de 
seguretat i a les activitats que exerceix 
la companyia en aquests, de manera que 
es permet una formació més específica i 
efectiva. 

*El descens respecte a 2017 es deu a les desvinculacions i a la venda de filials del grup. 

Incompliments i multes
 
A Espanya, en l'àmbit de minoristes, 
en 2018 s'ha registrat una multa de 
600.000 euros (en ferm) per no complir 
amb el requeriment de l'Administració 
pel qual s'ordenava donar de baixa un 
contracte. 

A més, el 2018 han estat confirmades 
dues sancions (imposades el 2014) 
a les centrals nuclears de Trillo i 
Almaraz, per no adaptar-se a la 

legalitat en termini, per un import 
de 1.035.000 euros i 339.000 euros, 
respectivament. 

A Xile, CGE ha estat objecte d'una 
multa administrativa, per un import de 
413.681 euros, confirmada per la Cort 
d'Apel·lacions i pendent de presentació 
davant la Cort Suprema, per una 
infracció a l'article 139 de la Llei 
General de Serveis Elèctrics (manca de 

En 2018, han prestat servei actiu 633 
vigilants de seguretat a Espanya, el 
Marroc, Moldàvia, l'Argentina, el Brasil, 
Xile, Mèxic, Panamà i la República 
Dominicana, dels quals 597 (94,31%) 
han participat en els diferents cursos 
d'actualització en matèria de seguretat 
privada i 431 (68,09%) en cursos 
d'actualització de coneixements i 
formes d'actuació en el respecte dels 
drets humans, dedicant un total de 
2.941 hores. 

A més, s'adopten les millors pràctiques 
vigents, prenent com a referència 
iniciatives com els Principis Voluntaris 
de Seguretat i Drets Humans, i els 
Principis Bàsics de les Nacions Unides 
sobre l'ocupació de la força i d'armes 
de foc per al personal pertanyent a 
empreses de vigilància i seguretat que 
la companyia contracta. 

manteniment) per una falla en la línia 
66 kV Los Peumos - Curacautín, que ha 
afectat 11.002 clients durant quatre 
hores i tres minuts. 

No hi ha hagut sancions per pràctiques 
monopolístiques. 
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Enfocament de materialitat
 

Naturgy s'ha basat en els estàndards 
de Global Reporting Initiative (GRI), 
coneguts com GRI Standards, per 
a l'elaboració d'aquest Informe de 
Responsabilitat Corporativa 2018. 

La companyia considera que 
l'informe s'ha elaborat d'acord amb 
els GRI Standards en el seu nivell 
comprehensive. Un any més s'ha aplicat 
la metodologia Materiality Disclosures, 
que revisa la definició dels aspectes 
materials, l'abast que té i la informació 
sobre el compromís de les parts 
interessades. 

Com a novetat, l'any 2018, i davant 
l'aprovació de la Llei 11/2018 en 
matèria d'informació no financera i 
diversitat, s'ha realitzat una anàlisi de 
materialitat atenent les recomanacions 

del Reial Decret-Llei 18/2017, alineat 
amb els compromisos i l'estratègia de la 
companyia en responsabilitat corporativa 
i integrant l'anàlisi del grau de compliment 
dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible en els països on la companyia 
té presència. 

Així mateix, s'ha realitzat una identificació 
d'assumptes materials en esdeveniments 
i notícies a través de les eines KPMG 
Eye on Earth i Buzzsumo, que recullen 
informació de més de 300.000 fonts 
diferents, entre les quals es troben diaris 
digitals de 190 països de tot el món, 
xarxes socials, webs de multinacionals o 
webs governamentals. 

Els assumptes materials identificats en 
l'àmbit corporatiu són aquells que: 

Resulten de major Poden promoure un Són considerats de 
rellevància des del canvi més significatiu major rellevància per 

punt de vista de en termes d'impacte als grups d'interès de la 
la responsabilitat econòmic, ambiental i companyia. 

corporativa i el reporting. social. 
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Llista d'assumptes materials a nivell corporatiu 
[102-47] 

Naturgy ha identificat 11 assumptes materials de màxima rellevància, a més d'altres quinze assumptes rellevants. 

# Assumptes identificats Caràcter de 
l'assumpte 

1 Emissions i canvi climàtic. Ambiental. 

2 Seguretat i salut ocupacional. Social. 

3 Accés a energia. Social. 

4 Desenvolupament de les comunitats locals i acció social. Social. 

5 Innovació i tecnologia sostenible. Econòmic. 
Assumptes de màxima 
rellevància 6 Atenció i satisfacció del client. Econòmic. 

7 Biodiversitat. Ambiental. 

8 Retenció i desenvolupament del talent. Social. 

9 Eficiència energètica i consum d'energia. Ambiental. 

10 Avaluació de la cadena de subministrament. Econòmic. 

11 Diversitat i igualtat. Social. 

12 Compres responsables. Econòmic. 

13 Ocupabilitat i ocupació. Social. 

14 Seguretat i salut dels consumidors i de la societat. Social. 

15 Anticorrupció. Econòmic. 

16 Gestió de fuites, abocaments i residus. Ambiental. 

17 Avaluació dels drets humans. Social. 

18 Gestió d'aigua. Ambiental. 

Altres assumptes d'interès 19 Pràctiques de competència. Econòmic. 

20 Fiscalitat. Econòmic. 

21 Compliment socioeconòmic i ambiental. Econòmic. 

22 Influència política i lobby. Econòmic. 

23 Impactes econòmics indirectes. Econòmic. 

24 Materials utilitzats, reciclats i reutilitzats. Ambiental. 

25 Llibertat sindical i gestió de relacions amb els treballadors. Social. 

26 Ciberseguretat i seguretat de la informació. Econòmic. 

Nota: cada país té una priorització diferent en funció de la seva agenda en responsabilitat corporativa. 
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Procés per a 
la identificació 

d'assumptes 
materials 
[102-46] i [102-49] 

Per a l'actualització dels assumptes 
materials realitzada en 2018, s'ha 
partit dels 33 estàndards específics 
definits per GRI, i s'han adaptat a 
les característiques pròpies de la 
companyia. 

Així mateix, per a la priorització i 
definició dels assumptes materials 
s'han realitzat entrevistes amb 
diferents àrees de la companyia i amb 
grups d'interès externs, i s'hi han inclòs 
altres inputs, tant interns com externs. 

Per a cadascun dels onze assumptes 
materials identificats, Naturgy ha 
recopilat, identificat i analitzat la 
informació següent en el seu estudi de 
materialitat: 

l 	 Què és material: 

- Definició i descripció de l'assumpte. 

- Subassumptes materials. 

- Rellevància per al negoci, per al 
sector, l'impacte que hi pot produir 
en les activitats i la regulació. 

- Esdeveniments rellevants per als 
grups d'interès relacionats amb 
l'assumpte. 

l 	 Referències formals de reporting: 

- Indicadors dels GRI Standards 
relacionats amb l'assumpte. 

- Línies estratègiques del Pla de 
Sostenibilitat que consideren 
l'assumpte. 

l 	 Enfocament de gestió, responent als 
GRI Standards i a la ISO 19600 de 
gestió de compliance: 

- Com gestiona Naturgy l'assumpte 
(polítiques, estratègies, eines, 

iniciatives i objectius).
	

- Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) associat amb 
l'assumpte. 

- Grup d'interès vinculat amb 
l'assumpte. 

Fonts i grups 
d'interès 
consultats 
En la identificació i priorització dels 
assumptes materials es van tenir en 
compte les fonts següents: 

l 	 Marc de referència per a l'elaboració 
d'informes de sostenibilitat: 33 
estàndards específics de Global 
Reporting Initiative (GRI Standards) 
i informe GRI Sustainability Topic for 
Sectors. 

l 	 Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) Materiality Map. 

l 	 Entrevistes internes: entrevistes amb 
les principals àrees de la companyia. 

l 	 Entrevistes externes: entrevistes amb 
grups d'interès externs. 

l 	 Anàlisi de reputació: riscos 
reputacionals identificats per la 
companyia. 

l 	 Política de Responsabilitat 
Corporativa: assumptes recollits en 
la política. 

l 	 Temes rellevants identificats i 
analitzats. 

l 	 Inversors: assumptes materials 
identificats per RobecoSAM per al 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
i assumptes materials identificats 
per altres analistes com FTSE4Good, 
MSCI, Sustainalytics i Vigeo Eiris. 

l 	 Notícies en premsa i xarxes socials: 
anàlisi dels principals esdeveniments 
a nivell mundial d'interès per a cada 
assumpte produïts durant l'any. 

l 	 Principals riscos: The Global Risks 
Report 2018 i Global Risks of Highest 
Concern for Doing Business de World 
Economic Forum. 

l 	 Benchmark: companyies del 
sector amb alt acompliment en 
responsabilitat corporativa. 

l 	 Integració dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 

l 	 Regulació: Projecte de Llei 
d'Informació No Financera i 
Diversitat. 
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Revisió dels 
assumptes 
materials 
per país on 
té activitat 
Naturgy 
Naturgy ha identificat la rellevància de 
cada assumpte material en cadascun 
dels països en els quals té operació, 
segons l'agenda de cada país, tenint 
en compte el grau de consecució 
dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible als països i establint els 
objectius prioritaris en els quals la 
companyia s'ha d'enfocar a través 
de compromisos en l'àmbit local per 
contribuir a la consecució d'aquests. 

La companyia ha analitzat els 
països següents: Alemanya, Algèria, 
l'Argentina, Austràlia, Bèlgica, el Brasil, 
Xile, Costa Rica, Egipte, Espanya, 
França, Holanda, l'Índia, Irlanda, Itàlia, 
Jamaica, el Japó, Jordània, Luxemburg, 
el Marroc, Mèxic, Oman, Pakistan, 
Panamà, el Perú, Portugal, Puerto Rico, 
el Regne Unit, la República Dominicana, 
Singapur i Sud-àfrica. 

Mapa 
d'assumptes 
materials 
[102-46] i [102-49] 

Amb l'objectiu de donar resposta als 
requeriments dels GRI Standards, 
es presenta un mapa d'assumptes 
materials en què s'identifica què és 
material per a Naturgy i on és rellevant. 
Respecte a aquest últim criteri, Naturgy 
identifica la materialitat de l'assumpte 
sota tres punts de vista: 

l 	 Punt de la cadena de valor en què 
l'assumpte és material. 

l 	 Impacte de l'aspecte dins o fora de 
la companyia i, en conseqüència, el 
grup d'interès afectat. 

l 	 Localització geogràfica. Per 
determinar els països en els quals 
els assumptes són materials, cal fer 
un encreuament de la taula següent 
amb el mapa d'activitat situat a l'inici 
d'aquest informe. D'aquesta manera, 
i sota la filosofia de gestió integrada 
i homogènia que regeix en Naturgy, 
l'assumpte serà material en aquells 
països en els quals es desenvolupi 
l'activitat de la cadena de valor en 
què aquest és material. 



Etapes de la cadena de valor on els assumptes materials tenen més impacte

Impacte de l'aspecte 
dins i/o fora de 
l'organització per grup 
d'interès

Capítol de l'Informe 
de Responsabilitat 
Corporativa 2018 que 
tracta l'assumpte

Electricitat Gas

Generació Distribu-
ció

Comercia-
lització

Proveï-
ment Transport Distribu-

ció
Comercia-

lització

l l l l l Societat i 
administracions.

Gestió responsable del 
medi ambient.

l l l l l Empleats i proveïdors. Seguretat i salut.

l l l l l l l
Clients, societat, 
administracions i 
organismes reguladors.

Compromís social.

l l l l l l l Societat. Compromís social.

l l l l l l l Clients.
Innovació avantguardista i 
sostenible / Excel·lència en 
el servei.

l l l l Clients. Excel·lència en el servei.

l l l l l Societat. Gestió responsable del 
medi ambient.

l l l l l l l Empleats i proveïdors. Interès per les persones.

l l l l l l l Clients i societat. Gestió responsable del 
medi ambient.

l l l l l l l Proveïdors.
Cadena de 
subministrament 
responsable.

l l l l l l l Empleats i proveïdors. Interès per les persones.
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Aspectes materials per # GRI Standard relacionat amb l'assumpte material Caràcter Naturgy 

1 Emissions i canvi climàtic 305: Emissions. MA 

2 Seguretat i salut ocupacional 
403: Seguretat i salut ocupacional. 

EU25: Ferits o víctimes entre el públic a causa d'activitats de la companyia. 
SO 

EU26: Població sense servei en àrees la llicència de distribució o servei de les quals ha estat 
concedida a la companyia. 

EU27: Desconnexions a clients residencials per impagaments. 

3 Accés a energia EU28: Freqüència de talls d’energia elèctrica. SO 

EU29: Durada mitjana de talls d’energia. 

EU30: Disponibilitat mitjana de les centrals, desglossada per font d’energia i règim 
regulador. 

413: Comunitats locals. 

EU22: Persones físiques o econòmicament desplaçades i compensació rebuda. 

4 Desenvolupament de les 
comunitats i acció social OG10: Descripció de disputes significatives amb les comunitats locals i els pobles SO 

indígenes. 

OG11: Instal·lacions que han estat desmantellades i instal·lacions en procés de 
desmantellament. 

5 Innovació i tecnologia 
sostenible OG2: Quantitat total invertida en energies renovables. EC 

6 Atenció i satisfacció del client 417: Màrqueting i etiquetatge. EC 

304: Biodiversitat. 

7 Biodiversitat EU13: Biodiversitat dels hàbitats d'àrees circumdants. MA 
OG4: Nombre i percentatge d'ubicacions d'operació en què s'ha avaluat i controlat el risc 
per a la biodiversitat. 

102-7: Dimensió de l'organització (nombre d'empleats). 

8 Retenció i desenvolupament 
de talent 102-8: Informació sobre empleats i altres treballadors. SO 

404: Formació i educació. 

9 Eficiència energètica i consum 
d'energia 302: Energia. MA 

102-9: Cadena de subministrament. 

102-10: Canvis significatius en l'organització i la seva cadena de subministrament. 

10 Avaluació de la cadena de 
subministrament 308: Avaluació ambiental dels proveïdors. EC 

404: Formació i educació. 

414: Avaluació social de proveïdors. 

401: Ocupació. 

11 Diversitat i igualtat 405: Diversitat i igualtat d'oportunitats. SO 

406: No discriminació. 



# Aspectes materials per 
Naturgy GRI Standard relacionat amb l'assumpte material Caràcter

1 Emissions i canvi climàtic 305: Emissions. MA

2 Seguretat i salut ocupacional
403: Seguretat i salut ocupacional.

SO
EU25: Ferits o víctimes entre el públic a causa d'activitats de la companyia.

3 Accés a energia

EU26: Població sense servei en àrees la llicència de distribució o servei de les quals ha estat 
concedida a la companyia.

SO

EU27: Desconnexions a clients residencials per impagaments.

EU28: Freqüència de talls d’energia elèctrica.

EU29: Durada mitjana de talls d’energia.

EU30: Disponibilitat mitjana de les centrals, desglossada per font d’energia i règim 
regulador.

4 Desenvolupament de les 
comunitats i acció social

413: Comunitats locals.

SO

EU22: Persones físiques o econòmicament desplaçades i compensació rebuda.

OG10: Descripció de disputes significatives amb les comunitats locals i els pobles 
indígenes.

OG11: Instal·lacions que han estat desmantellades i instal·lacions en procés de 
desmantellament.

5 Innovació i tecnologia 
sostenible OG2: Quantitat total invertida en energies renovables. EC

6 Atenció i satisfacció del client 417: Màrqueting i etiquetatge. EC

7 Biodiversitat

304: Biodiversitat.

MAEU13: Biodiversitat dels hàbitats d'àrees circumdants.

OG4: Nombre i percentatge d'ubicacions d'operació en què s'ha avaluat i controlat el risc 
per a la biodiversitat.

8 Retenció i desenvolupament 
de talent

102-7: Dimensió de l'organització (nombre d'empleats).

SO102-8: Informació sobre empleats i altres treballadors.

404: Formació i educació.

9 Eficiència energètica i consum 
d'energia 302: Energia. MA

10 Avaluació de la cadena de 
subministrament

102-9: Cadena de subministrament.

EC

102-10: Canvis significatius en l'organització i la seva cadena de subministrament.

308: Avaluació ambiental dels proveïdors.

404: Formació i educació.

414: Avaluació social de proveïdors.

11 Diversitat i igualtat

401: Ocupació.

SO405: Diversitat i igualtat d'oportunitats.

406: No discriminació.
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Etapes de la cadena de valor on els assumptes materials tenen més impacte 

Impacte de l'aspecte 
dins i/o fora de 
l'organització per grup 
d'interès 

Capítol de l'Informe 
de Responsabilitat 
Corporativa 2018 que 
tracta l'assumpte 

Electricitat Gas 

Generació Distribu
ció 

Comercia
lització 

Proveï
ment Transport Distribu

ció 
Comercia

lització 

l l l l l Societat i 
administracions. 

Gestió responsable del 
medi ambient. 

l l l l l Empleats i proveïdors. Seguretat i salut. 

Clients, societat, 
l l l l l l l	 administracions i Compromís social. 

organismes reguladors. 

l l l l l l l Societat. Compromís social. 

l l l l l l l Clients. 
Innovació avantguardista i 
sostenible / Excel·lència en 
el servei. 

l l l l Clients. Excel·lència en el servei. 

l l l l l Societat. Gestió responsable del 
medi ambient. 

l l l l l l l Empleats i proveïdors. Interès per les persones. 

Gestió responsable del l l l l l l l	 Clients i societat. medi ambient. 

Cadena de 
l l l l l l l Proveïdors.	 subministrament 

responsable. 

l l l l l l l Empleats i proveïdors. Interès per les persones. 
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Abast de la informació
	
[102-48], [102-49] i [102-50] 

Les dades financeres i no financeres de 
Naturgy presentades en aquest informe 
són consolidades i fan referència a totes 
les activitats dutes a terme durant 
l'any 2018 com a operador global de 
gas i electricitat, encara que existeixen 
particularitats en alguns capítols. 

Com a conseqüència del procés de 
desinversió del negoci de mineria a 
Sud-àfrica formalitzat en l'exercici 
2018 descrit a la Nota 11 “Actius no 
corrents i grups alienables d'elements 
mantinguts per a la venda i activitats 
interrompudes” dels comptes anuals 
consolidats, el compte de pèrdues 
i guanys consolidat corresponent 
a l'exercici 2017 i les magnituds 
operatives del període 2017 han estat 
reexpressades, a efectes comparatius 
amb la informació relativa a l'exercici 
2018, en aplicació de la NIIF 5. 

En 2018, aquesta informació 
d'activitats interrompudes fa referència 
a les societats de Moldàvia, Kenya i 
Sud-àfrica. Les societats de Kenya i 
Sud-àfrica s'han venut abans de la 
finalització de l'any, la qual cosa ha 
suposat una dificultat addicional per 
obtenir alguns dels indicadors. Amb 

l'objectiu d'aclarir el perímetre utilitzat 
en els indicadors i proporcionar la 
major transparència possible, en cada 
capítol de l'informe de responsabilitat 
corporativa s'especifiquen amb una 
nota a peu de pàgina aquells indicadors 
per als quals no ha estat possible 
obtenir dades d'algun d'aquests països. 

En l'àmbit de recursos humans, la 
informació reportada correspon als 
països en què Naturgy és present 
i té constituïdes societats amb 
personal contractat adscrit a elles i 
on la companyia realitza una gestió 
centralitzada de les seves polítiques de 
recursos humans, excepte el nombre 
d'empleats i el percentatge d'homes/ 
dones que té en compte tots els 
empleats del grup segons perímetre 
de consolidació. Aquells indicadors que 
representin l'evolució al llarg de l'any 
recolliran la informació de les societats 
mantingudes per a la venda, sempre 
que no s'especifiqui el contrari en 
nota a peu de pàgina, mentre que els 
indicadors que representin informació 
a tancament d'any no inclouran la 
informació d'aquestes societats. 

En l'apartat de medi ambient, la 
informació presentada fa referència 
únicament a aquelles societats o 
activitats en què la participació és igual 
o superior al 50%, que tenen capacitat 
d'influència en la gestió ambiental, 
que tenen una capacitat d'impacte 
significatiu, considerant les dades 
globals. 

Quant a la informació en matèria 
de compliment, l'informe presenta 
les multes superiors a 60.000 euros 
imposades a 2018 i fermes en via 
administrativa. 

La relació completa d'empreses que 
integren Naturgy el 31 de desembre 
de 2018 figura en l'Annex I “Societats 
de Naturgy” dels comptes anuals 
consolidats. 

Així mateix, les variacions en el 
perímetre de consolidació es descriuen 
en l'Annex II dels comptes anuals 
consolidats. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procés d'elaboració de l'informe. Materialitat · 137 

Compliment amb els estàndards de referència

[102-46] i [102-54] 

La companyia ha elaborat el seu 
informe d'acord amb els GRI Standards, 
i inclou la informació addicional 
aplicable requerida pels suplements 
d'“Utilities” i “Oil and gas”. Amb això, la 
companyia considera que l'informe s'ha 
elaborat d'acord amb els GRI Standards 
en el seu nivell comprehensive. 
L'elaboració de l'informe també s'ha 
basat en la norma AA1000 AP (2018) i 
en el United Nations Guiding Principles 
Reporting Framework. 

l 	 Norma AA1000 AP (2018). El 
propòsit d'aquesta norma és 
proporcionar a les organitzacions un 
conjunt de principis amb l’objectiu 
d’emmarcar i estructurar la forma en 
què entenen, governen, administren, 
implementen, avaluen i rendeixen 
comptes del seu acompliment en 
matèria de sostenibilitat. 

l 	 Global Reporting Initiative. 
D'acord amb les recomanacions 
de Global Reporting Initiative, la 
presentació equilibrada i raonable 
de l'acompliment de l'organització 
requereix de l'aplicació de certs 
principis per determinar el contingut 
de la informació pública elaborada 
en la matèria i per garantir la qualitat 
d'aquesta. 

l 	 United Nations Guiding Principles 
Reporting Framework. L'objectiu 
d'aquest marc és que les companyies 
reportin tota la informació 
relacionada amb els drets humans, 
en línia amb els Principis Rectors de 
les Nacions Unides sobre Empreses i 
Drets Humans. 

La consideració dels principis exposats 
en la taula següent garanteix que 
la informació reuneix les degudes 
garanties exigides pels estàndards 
anteriors. 

Aplicació de la norma AA1000 AP (2018) [102-56] 

l 	 Inclusivitat. En relació amb aquest principi, resulta especialment rellevant la 
informació presentada per Naturgy en el capítol d'aquest informe sobre les 
accions de diàleg amb grups d’interès. 

l 	 Rellevància. Els temes prioritaris per a Naturgy són aquells inclosos en la 
seva Política de Responsabilitat Corporativa, aprovada al desembre de 
2015. Aquest informe s'estructura d'acord amb aquests. A més, l'estudi de 
materialitat determina el contingut d'aquest informe. 

l 	 Capacitat de resposta. S'inclouen els principals indicadors d'acompliment 
de la companyia, així com les seves principals polítiques i sistemes de gestió 
en els àmbits considerats. 

l 	 Impacte. Les organitzacions han de vigilar, mesurar i ser responsables de 
com les seves accions afecten els seus ecosistemes més amplis. 

Principis per a l'elaboració d'aquest informe (GRI) [102-46] 

l 	 Participació dels grups d'interès. La companyia ha identificat els seus 
grups d’interès i les seves expectatives i ha concretat accions per a 
establir amb ells un diàleg bidireccional. Aquest procés es detalla en els 
apartats corresponents al diàleg amb els grups d’interès i al govern de la 
responsabilitat corporativa. 

l 	 Context de sostenibilitat. L'informe analitza l’acompliment de la companyia 
en el context de les exigències econòmiques, ambientals i socials del seu 
entorn social i de mercat. Els apartats corresponents al Model de Negoci, 
Estratègia i Oportunitats Sostenibles aprofundeixen específicament en 
aquest àmbit. 

l 	 Materialitat. S'han considerat com materials els assumptes identificats 
en l'estudi de materialitat i que han estat inclosos en l'Informe de 
Responsabilitat Corporativa 2018. 

l 	 Exhaustivitat. L’esquema de continguts ha estat definit amb la participació 
dels responsables de les principals àrees de gestió de la companyia. Això 
assegura que s'hagin considerat els principals aspectes i impactes de 
cadascuna de les àrees d'activitat de Naturgy sobre el seu entorn i sobre els 
seus propis objectius de negoci. 
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Qualitat de la informació divulgada [102-52] 

l 	 Precisió. Tota la informació descrita en l'informe és necessària i es presenta 
prou detalladament perquè els grups d'interès de la companyia puguin 
valorar adequadament l'acompliment d'aquesta. 

l 	 Equilibri. L'informe exposa clarament els aspectes positius i negatius del 
desenvolupament de l'organització, cosa que permet fer-ne una valoració 
raonable. 

l 	 Claredat. La informació presentada s'exposa d'una manera entenedora 
i accessible. Per facilitar-ne la correcta comprensió, s’evita l’ús de 
tecnicismes. Així mateix, es fan servir gràfics, esquemes, taules i indicadors 
per descriure els impactes més rellevants de la companyia i agilitzar la 
lectura del document. 

l 	 Comparabilitat. La informació continguda en aquest informe és consistent 
i permet analitzar l'evolució en l'acompliment de la companyia al llarg del 
temps. 

l 	 Fiabilitat. Les dades recollides en aquest informe han estat verificades per 
EY. Per a l'elaboració d'aquest s'han tingut en compte els quatre principis 
exigits per la norma AA1000 AP (2018) d'AccountAbility, i si el que s'ha 
exposat respon als requeriments i les preocupacions dels grups d'interès. 

l 	 Periodicitat. Naturgy publica els seus informes de responsabilitat 
corporativa amb caràcter anual, tan bon punt la informació està disponible, 
per tal que els grups d'interès puguin fer una lectura adequada de la 
companyia. 

United Nations Guiding 
Principles Reporting 
Framework 

l 	 Establir els drets humans en el 
context del negoci. 

l 	 Complir un llindar mínim 
d'informació. 

l 	 Demostrar la millora contínua. 

l 	 Enfocament en el respecte als 
drets humans. 

l 	 Abordar els impactes més 
severs en drets humans. 

l 	 Proporcionar exemples 
equilibrats de zones 
geogràfiques rellevants. 

l 	 Explicar qualsevol omissió 
d'informació important. 
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Verificació
	
[102-56] 

La integritat, robustesa i veracitat 
de la informació continguda en 
aquest informe són preservades 
per les polítiques i els procediments 
incorporats en els sistemes de control 
intern de Naturgy i tenen per objecte, 
entre d’altres, assegurar davant tercers 
la correcta presentació de la informació 
de la companyia. 

Dins de les polítiques esmentades, i en 
el marc de les recomanacions de Global 
Reporting Initiative, Naturgy encarrega 

anualment una verificació externa dels 
continguts del seu informe. 

Aquesta revisió és realitzada per un 
expert independent, EY, que revisa 
l'adaptació dels continguts de l'Informe 
de Responsabilitat Corporativa a allò 
assenyalat en les recomanacions de 
Global Reporting Initiative i l'estàndard 
AA1000 AP (2018). 

Com a resultat del procés, s'elabora un 
informe d'assegurament independent 

on s'inclouen els objectius i l'abast de 
la revisió, així com els procediments de 
verificació utilitzats i les conclusions 
d'aquests, que es pot consultar en el 
capítol “Informació addicional” d'aquest 
mateix informe. 

Consultes i informació addicional
 
[102-53] 

A més d'aquest informe, Naturgy 
ha publicat, en 2018, l'Informe Anual 
Integrat, l'Informe de Govern 
Corporatiu i l'Informe de la 
Comissió d'Auditoria i Control, tots 
corresponents a l'exercici 2018. 

Cal ressaltar, a més, que Naturgy 
publica informes de responsabilitat 
corporativa a l'Argentina, el Brasil, Xile, 
Mèxic i Panamà. 

Els lectors poden dirigir els seus dubtes, 
consultes o sol·licituds d'informació a 
través de la pàgina web corporativa:: 
https://www.naturgy.com/inicio. 

https://www.naturgy.com/inicio
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Tancament Tancament 
2018 2017 
(MW) (MW) 

Potència instal·lada en règim ordinari. Espanya 11.325 11.569 

Hidràulica 1.954 1.954 

Nuclear 604 604 

Carbó 1.766 2.010 

Cicle combinat 7.001 7.001 

Potència instal·lada en règim especial. Espanya 1.179 1.147

 Eòlica 1.012 979

 Minihidràulica 109 110

 Cogeneració 58 58 

Potència instal·lada total. Espanya 12.504 12.716 

Potència instal·lada en règim ordinari. Internacional 3.093 2.732 

Hidràulica 123 123 

Fuel 198 198 

Cicle combinat 2.289 2.109 

Eòlica 330 234 

Solar 153 68 

Potència total 15.597 15.448 

Eficiència mitjana per tecnologia i règim regulador [EU11] 

Règim Tecnologia Eficiència* (%) 2018 

Ordinari. Espanya 
Cicle combinat

Tèrmica carbó

 53,7 

34,7 

Internacional 
Cicle combinat 54,4 

Fuel 40,4 

* Eficiència sobre poder calorífic inferior (PCI) calculada com la mitjana ponderada per la producció real 

de cada tecnologia. 
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Producció neta d'energia per font i règim de reglamentació [EU2] i [OG3] 

Tancament Tancament Tancament 
2018 (GWh) 2017 (GWh) 2016 (GWh) 

Producció en règim ordinari. Espanya 25.736 27.953 28.504 

Hidràulica 3.359 1.126 3.933 

Nuclear 4.431 4.578 4.463 

Carbó 3.694 5.953 5.687 

Cicle combinat 14.252 14.011 11.963 

Producció en règim especial. Espanya 2.571 2.285 2.458

 Eòlica 1.958 1.800 1.844

 Minihidràulica 549 407 562

 Cogeneració 64 77 52 

Producció total Espanya 28.307 25.668 26.046 

Producció en règim ordinari. Internacional 18.351 18.436 17.857 

Hidràulica 424 467 496 

Fuel 1.092 925 920 

Cicle combinat 15.923 16.340 15.648 

Eòlica 757 656 793 

Solar 155 48 -
Producció total 46.658 46.389 46.361 

Factor de disponibilitat mitjà per tecnologia i règim regulador [EU30] 

Règim Tecnologia Disponibilitat 2018 (%) Disponibilitat 2017 (%) Disponibilitat 2016 (%) 

Hidràulica 93,15 93,28 92,64 

Ordinari. Espanya 
Tèrmica carbó 

Nuclear 

91,70 

89,91 

91,50 

92,98 

89,65 

90,60 

Cicle combinat 93,91 94,36 86,41 

Eòlica 98,20 97,65 97,19 

Especial. Espanya Minihidràulica 99,13 99,22 98,66 

Cogeneració 75,20 93,00 89,00 

Hidràulica 92,34 96,25 93,45 

Internacional Fuel 90,19 92,11 89,41 

Cicle combinat 92,11 96,61 93,43 

Pèrdues d'energia elèctrica en transport i distribució (%) [EU12] 

2018 2017 2016 

Règim ordinari. Espanya 8,46 8,58 8,90 

Argentina 10,36 7,03 9,40 

Xile 7,92 8,44 8,55 

Panamà 11,70 11,74 11,95 



Argentina Brasil Xile Espanya Mèxic Moldàvia Panamà Portugal

39.046 56.104 - 605 - - - -

25.724 26.421 - 419 - - - -

14.640 22.413 - 725 - - - -

12.546 9.252 - 406 - - - -

19 0 - 44 - - - -

- - 400.487 14.856 - - 34.158 -

- - 82.328 2.280 - - 5.739 -

- - 96.249 4.321 - - 6.297 -

- - 61.806 1.661 - - 5.388 -

- - 2 - - - 0 -

15.744 80.880 - 434 - - - -

76.149 33.310 - 1.349 - - - -

82 - - 416 - - - -

- - 620.013 20.243 131.456 - 44.058 -

- - 20.734 2.730 45.583 - 8.491 -

- - 125 145 817 - 837 -

- - 14,00 1,13 - 2,99 59,14 -

- - 17,00 1,19 - - 63,09 -

- - 12,4 - - - 54,87 -

- - 5,80 0,80 - 2,57 17,04 -

- - 6,00 0,86 - - 19,08 -

- - 5,10 0,78 - - 15,78 -

8,73 9,27 6,61 8,90 9,06 - - -

- - 5,93 8,22 - 8,89 7,47 -

7,54 8,75 5,92 - 8,36 9,76 8,17 -

8,04 8,12 5,55 7,70 7,51 - 7,94 -

7,88 8,86 5,55 8,02 8,24 - - -

7,65 8,92 5,68 8,24 8,92 - - -

- - - 8,79 - - - -

- - - 7,72 - - - -

- - - 7,38 - - - -

- - - 7,64 - - - -

- - - 8,40 - - - -

- - - 7,86 - - - -

- - - 7,64 - - - -

- - - 8,47 - - - -

45,5 83,6 10,4 92,86 99,4 86,39 - -

21,5 2,7 16,0 7,90 0,9 5,08 12,1 -

90,6 83,8 89,0 75,73 76,8 63,91 83,5 -
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Indicadors d'excel·lència en el servei
	

Negoci de gas 

Clients desconnectats per impagament 
classificats segons la durada total entre 
la desconnexió per impagament i el 
pagament del deute [EU27] 

Negoci elèctric 

Menys de 48 hores 

Entre 48 hores i una setmana 

Entre una setmana i un mes 

Entre un mes i un any 

Més d’un any 

Menys de 48 hores 

Entre 48 hores i una setmana 

Entre una setmana i un mes 

Entre un mes i un any 

Més d’un any 

Menys de 24 hores 

Clients desconnectats per impagament 
classificats segons la durada total entre 

Negoci de gas Entre 24 hores i una setmana 

Més d’una setmana 

el pagament del deute i la reconnexió Menys de 24 hores 
[EU27] 

Negoci elèctric Entre 24 hores i una setmana 

Més d’una setmana 

2016 
Durada mitjana dels talls elèctrics 
(hores) [EU29] 2017 

2018 

2016 
Núm. d'interrupcions equivalent de la 
potència instal·lada (NIEPI) [EU28] 2017 

2018 

Continuïtat del subministrament de gas 

Continuïtat del subministrament d’electricitat 

Facturació i cobrament 
Índex de satisfacció dels principals Atenció telefònica 
processos. Clients residencials (en una 

Centres escala de l'1 al 10)1 

Urgències 

Inspecció/revisió 

Nous clients/posada en servei 

Satisfacció global 

Negociació i contractació 
Índex de satisfacció dels principals Qualitat del subministrament de gas 
processos. Clients majoristes (en una 

Qualitat del subministrament elèctric escala de l'1 al 10) 
Gestió comercial 

Gestor comercial 

Sol·licituds del client resoltes immediatament (%) 

Ràtios d'atenció al client2 Temps mitjà de resolució de sol·licituds (dies) 

Trucades ateses abans de 20 segons (%) 

1. A Xile s'utilitza l'escala 1-7 
2. A Espanya, la ràtio es calcula atenent les trucades ateses abans de 15 segons. 



Clients desconnectats per impagament 
classificats segons la durada total entre 
la desconnexió per impagament i el 
pagament del deute [EU27]

Negoci de gas

Menys de 48 hores

Entre 48 hores i una setmana

Entre una setmana i un mes

Entre un mes i un any 

Més d’un any

Negoci elèctric

Menys de 48 hores

Entre 48 hores i una setmana

Entre una setmana i un mes

Entre un mes i un any 

Més d’un any

Clients desconnectats per impagament 
classificats segons la durada total entre 
el pagament del deute i la reconnexió 
[EU27]

Negoci de gas

Menys de 24 hores

Entre 24 hores i una setmana

Més d’una setmana

Negoci elèctric

Menys de 24 hores

Entre 24 hores i una setmana

Més d’una setmana

Durada mitjana dels talls elèctrics 
(hores) [EU29]

2016

2017

2018

Núm. d'interrupcions equivalent de la 
potència instal·lada (NIEPI) [EU28]

2016

2017

2018

Índex de satisfacció dels principals 
processos. Clients residencials (en una 
escala de l'1 al 10)1

Continuïtat del subministrament de gas

Continuïtat del subministrament d’electricitat

Facturació i cobrament

Atenció telefònica

Centres

Urgències

Inspecció/revisió

Nous clients/posada en servei

Índex de satisfacció dels principals 
processos. Clients majoristes (en una 
escala de l'1 al 10)

Satisfacció global

Negociació i contractació

Qualitat del subministrament de gas

Qualitat del subministrament elèctric

Gestió comercial 

Gestor comercial

Ràtios d'atenció al client2

Sol·licituds del client resoltes immediatament (%)

Temps mitjà de resolució de sol·licituds (dies)

Trucades ateses abans de 20 segons (%)

1. A Xile s'utilitza l'escala 1-7 
2. A Espanya, la ràtio es calcula atenent les trucades ateses abans de 15 segons.
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Argentina Brasil Xile Espanya Mèxic Moldàvia Panamà Portugal 

39.046 56.104 - 605 - - - -

25.724 26.421 - 419 - - - -

14.640 22.413 - 725 - - - -

12.546 9.252 - 406 - - - -

19 0 - 44 - - - -

- - 400.487 14.856 - - 34.158 -

- - 82.328 2.280 - - 5.739 -

- - 96.249 4.321 - - 6.297 -

- - 61.806 1.661 - - 5.388 -

- - 2 - - - 0 -

15.744 80.880 - 434 - - - -

76.149 33.310 - 1.349 - - - -

82 - - 416 - - - -

- - 620.013 20.243 131.456 - 44.058 -

- - 20.734 2.730 45.583 - 8.491 -

- - 125 145 817 - 837 -

- - 14,00 1,13 - 2,99 59,14 -

- - 17,00 1,19 - - 63,09 -

- - 12,4 - - - 54,87 -

- - 5,80 0,80 - 2,57 17,04 -

- - 6,00 0,86 - - 19,08 -

- - 5,10 0,78 - - 15,78 -

8,73 9,27 6,61 8,90 9,06 - - -

- - 5,93 8,22 - 8,89 7,47 -

7,54 8,75 5,92 - 8,36 9,76 8,17 -

8,04 8,12 5,55 7,70 7,51 - 7,94 -

7,88 8,86 5,55 8,02 8,24 - - -

7,65 8,92 5,68 8,24 8,92 - - -

- - - 8,79 - - - -

- - - 7,72 - - - -

- - - 7,38 - - - -

- - - 7,64 - - - -

- - - 8,40 - - - -

- - - 7,86 - - - -

- - - 7,64 - - - -

- - - 8,47 - - - -

45,5 83,6 10,4 92,86 99,4 86,39 - -

21,5 2,7 16,0 7,90 0,9 5,08 12,1 -

90,6 83,8 89,0 75,73 76,8 63,91 83,5 -



 

 

  

  

2016 
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Clients de gas i electricitat (milers)* [EU3] 

Clients gas 

Tarifa d’últim recurs 1.289 1.306 1.337 

Mercat liberalitzat (consums >50.000 
kWh/any fins a 500 MWh/any a alta 
pressió i fins a 1.000 MWh/any a baixa 
pressió) 

Mercat liberalitzat (resta consums) 

Total 

30 

2.855 

4.174 

31 

2.904 

4.241 

32 

2.893 

4.262 

Clients electricitat 

Tarifa d'últim recurs/PVPC 2.233 2.257 2.313 

Mercat liberalitzat (potència <10 kW) 2.014 2.067 1.970 

Mercat liberalitzat (potència >10 kW i 
vendes fins a 0,75 GWh) (pimes i altres) 

Total 

242 

4.489 

281 

4.605 

285 

4.568 

2018 2017 

* Dades d’Espanya. 

Indicadors de Gestió responsable 
del medi ambient 

Emissions directes de GEH. Total Naturgy (ktCO2eq) [305-1] 

CO2 CH4 N2O SF6 HFC PFC Total grup 

Gas i electricitat 16.551,6 7,9 21,1 1,9 2,6 0,0 16.585,3 

EMEA 249,4 443,4 0,1 19,5 0,0 0,0 712,4 

LatAm Nord 0,0 194,3 0,0 5,2 0,0 0,0 199,6 

LatAm Sud 235,8 500,4 0,2 4,3 0,0 0,0 740,6 

Corporació 20,0 0,2 0,3 0,0 10,8 0,0 31,3 

Total 17.056,9 1.146,2 21,7 31,0 13,4 0,0 18.269,2 

Emissions indirectes de CO2. Total Naturgy (ktCO2eq) [305-2] i [305-3] 

2018 2017 2016 

Fonts fixes. Emissions indirectes de CO2. Abast 2 1.102 1.323 1.631 

Emissions gas natural comercialitzat a tercers. Abast 3 105.557 109.476 101.409 

Emissions carbó extret mina Kangra. Abast 3 0 3.707 4.002 

Total 106.658 114.506 107.062 
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Ràtios d'intensitat d'emissions d'energia per segment d'activitat 2018 [305-4] 

Gas i 
electricitat EMEA LatAm 

Nord LatAm Sud Corporació Total 

Emissions de GEH (ktCO2eq) 16.585,3 712,4 199,6 740,6 31,3 18.269,2 

Import Net Xifra de Negocis (INXN) (milions d'euros) 19.560 2.419 1.367 5.080 0 28.426 

Ràtio (ktCO2eq/milions d'euros d'INXN) 0,85 0,29 0,15 0,15 - 0,64 

Emissions atmosfèriques específiques totals (g/kWh) [305-7] 

2018 2017 2016 

SO2 

NO x 

Partícules 

0,23 

0,37 

0,03 

0,46 

0,70 

0,04 

0,43 

0,73 

0,04 

Consum energètic total dins de l'organització (GWh) [302-1] 

2018 2017 2016 

Combustibles no renovables 97.254 103.060 98.187 

Gas natural 69.984 68.952 64.645 

Carbó 10.202 15.713 15.346 

Derivats del petroli 3.844 4.661 4.807 

Urani 13.224 13.734 13.389 

Combustibles renovables 0 0 0 

Electricitat adquirida per a consum 2.850 3.479 5.158 

Electricitat renovable generada (no inclosa en el consum de combustibles) 7.187 4.582 7.690 

Electricitat i vapor venut (46.677) (42.078) (42.099) 

Total 60.614 69.043 68.936 

Nota: s'han mantingut els consums de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica el 2016 i 2017. 

Consum d'energia fora de l'organització (GWh) [302-2] 

2018 2017 

Ús final del gas natural comercialitzat 577.647 602.295 

Ús final del carbó extret 0 10.885 

Consum total 577.647 613.181 

Nota: s'ha mantingut el consum de Sud-àfrica el 2017. 
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Captació d'aigua per font i compliment d'objectius (hm3) [303-1] 

2018 2017 2016 

Aigua superficial captada (mar) 753,62 874,19 772,49 

Aigua superficial captada (resta) 15,31 25,36 37,04 

Aigua subterrània captada 0,07 0,13 0,14 

Aigua residual utilitzada procedent d'una altra organització 6,76 7,01 6,8 

Aigua captada de la xarxa de proveïment 1,73 0,25 0,19 

Volum total d'aigua captada del medi 777,48 906,96 816,66 

Consum d'aigua i compliment d'objectius (hm3) 

Valor objectiu 
senda 2018 2018 2017 2016 

Consum d'aigua en refrigeració 21,49 24,06 20,44 

Consum d'aigua en cicle aigua/vapor 0,69 0,83 0,76 

Consum d'aigua en altres processos 2,45 2,47 1,96 

Consum d'aigua en serveis auxiliars i edificis 1,92 0,63 0,63 

Consum total d'aigua 31,00 26,54 28,00 23,79 

Abocament d'aigua i compliment d'objectius (hm3) 

2018 2017 2016 

Aigua abocada a la mar 744,88 865,22 766,39 

Aigua abocada a llit fluvial 8,41 14,21 16,72 

Aigua abocada a la xarxa pública 0,40 0,23 0,23 

Aigua abocada a fossa sèptica 0,01 0,01 0,005 

Aigua abocada per a recarrega d'un aqüífer 0,01 0,02 0,02 

Volum total abocament 753,72 879,68 783,37 
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Principals indicadors de Moldàvia i Kenya 
A continuació es mostren els principals indicadors de les societats de Moldàvia, que es troben en situació de mantingudes 
per a la venda, i de Kenya, que va ser venuda abans del tancament d'exercici, en desembre 2018, pel que només s'han 
obtingut els indicadors més rellevants, tal com s'esmenta en el capítol “Abast” d'aquest informe. 

Moldàvia Kenya 

Consum materials (t)  77 100 

Consum directe d’energia (GWh)  254 211 

Emissions abast 1 (tCO2eq)  1.923 58.844 

Emissions abast 2 (tCO2eq)  124.987 0 

Emissions abast 3 (tCO2eq) 0 0 

Emissions SO2 (t)  0 316 

Emissions SO X (t)  0 750 

Emissions partícules (t) 0 20 

Aigua captada (hm3)  0,01 0,03 

Aigua captada (hm3)  0,01 0,03 

Aigua abocada (hm3)  0,01 0,01 

Residus no perillosos (t)  3.889 32 

Residus perillosos (t)  17 345 
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7 40 15 0 - 93 989 - 362 21 18 5 84 4 - 51 12.700

28,57 50,00 73,33 - - 7,53 37,11 - 37,01 52,38 38,89 20,00 19,04 75,00 - 66,67 20,08

71,43 45,00 26,67 - - 43,01 54,50 - 36,19 42,86 61,11 20,00 66,67 25,00 - 29,41 54,30

0,00 5,00 0,00 - - 49,46 8,39 - 26,80 4,76 0,00 60,00 14,29 0,00 - 3,92 25,62

71,4 65,0 66,7 - - 83,9 73,1 - 64,4 57,1 22,2 80,0 78,6 100,0 - 84,3 69,0

28,6 35,0 33,3 - - 16,1 26,9 - 35,6 42,9 77,8 20,0 21,4 0,0 - 15,7 31,0

0 7,7 - 19,4 - 25,0 20,6 38,5 31 100 100 0 66,7 - - 0 25,7

0 0 - - - 25,0 18,8 - 32,1 100 100 0 66,7 50 - 0 26,2

0 16,7 0 - - 25,0 18,6 - 33,3 100 100 0 66,7 0 - 0 28,3

0 100 - - - 0 50,0 - 66,7 0 0 0 0 - - 0 92,6

0 100 - - - 0 42,9 - 66,7 0 0 0 0 0 - 0 92,1

0 50,0 0 - - 0 28,6 - 50,0 0 0 0 0 0 - 0 91,5

14,3 12,5 0,0 - - 3,2 5,8 - 5,0 0,0 0,0 40,0 1,2 25,0 - 2,0 7,4

0,0 2,5 0,0 - - 1,1 1,3 - 2,5 4,8 11,1 0,0 2,4 0,0 - 0,0 2,9

14,3 12,5 13,3 - - 39,8 16,5 - 21,3 14,3 0,0 40,0 23,8 0,0 - 39,2 14,8

0,0 5,0 6,7 - - 2,2 4,0 - 9,9 4,8 0,0 0,0 9,5 0,0 - 5,9 4,5

28,6 32,5 53,3 - - 11,8 23,7 - 12,7 33,3 16,7 0,0 3,6 75,0 - 0,0 21,0

28,6 27,5 26,7 - - 2,1 10,5 - 11,6 14,3 44,4 0,0 7,1 0,0 - 2,0 12,8

14,2 7,5 0,0 - - 29,0 27,2 - 25,4 9,5 5,6 0,0 50,0 0,0 - 43,1 25,7

0,0 0,0 0,0 - - 10,8 11,0 - 11,6 19,0 22,2 20,0 2,4 0,0 - 7,8 10,8

71,4 65,0 66,7 - - 83,9 62,0 - 64,4 57,1 22,2 80,0 78,6 100,0 - 84,3 67,7

28,6 35,0 33,3 - - 16,1 20,9 - 35,6 42,9 77,8 20,0 21,4 0 - 13,7 30,1

0 0 0 - - 0 11,1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1,2

0 0 0 - - 0 6,0 - 0 0 0 0 0 0 - 2,0 0,9

- 99.000 - - - 93.061 33.186 24.754 38.576 - - - - - - - -

- 60.500 - - - 88.902 31.693 24.183 46.463 - 64.411 - 73.110 - - - -

- 56.000 - - - 34.577 14.442 9.609 17.256 - 38.400 - 23.216 - - - -

- 45.000 - - - 32.248 14.747 9.367 20.036 - 32.780 - 25.545 - - - -

- - - - - 13.090 6.828 9.997 18.896 - - - 12.210 - - - -

- - - - - 12.155 8.646 11.786 15.899 - 31.009 - 9.439 - - - -

- - - - - 17.532 6.567 5.778 14.128 - - - 11.946 - - - -

- - - - - - 8.544 5.901 - - - - - - - - -
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Indicadors d'Interès per les persones
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Nombre d'empleats1 7 767 8 3 478 3.046 84 20 6.532 66 

Desglossament de 
la plantilla per franja 
d'edat (%). 2018 

18-35 

36-50 

>50 

14,29 

57,14 

28,57 

21,25 

37,42 

41,33 

50,00 

37,50 

12,50 

66,67 

33,33 

0,00 

25,73 

61,51 

12,76 

27,25 

49,08 

23,67 

36,90 

48,81 

14,29 

20,00 

65,00 

15,00 

11,07 

59,89 

29,04 

57,58 

40,90 

1,52 

Desglossament de la 
plantilla per gènere 
(%). 2018 [102-8] 

Homes 

Dones 

71,4 

28,6 

77,4 

22,6 

87,5 

12,5 

33,3 

66,7 

62,8 

37,2 

75,1 

24,9 

42,9 

57,1 

95,0 

5,0 

65,3 

34,7 

48,5 

51,5 

Dones en càrrecs de 
direcció (%) 

2016 

2017 

2018 

0 

0 

0 

14,7 

17,6 

17,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

38,1 

34,8 

35,9 

17,3 

19,8 

25,3 

44,6 

45,5 

55,0 

0 

0 

0 

25,5 

26,7 

28,6 

22,2 

20,0 

22,2 

Alts directius 
procedents de la 
comunitat local (%) 

2016 

2017 

2018 

0 

0 

0 

100,0 

87,5 

75,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

40,0 

40,0 

66,7 

25,0 

81,3 

73,3 

50,0 

0 

0 

0 

0 

0 

99,4 

98,9 

98,8 

50,0 

50,0 

50,0 

Equip directiu 
Homes 

Dones 

0,0 

0,0 

3,7 

0,8 

0,0 

0,0 

33,3 

0,0 

5,2 

2,9 

2,2 

0,8 

10,7 

13,1 

5,0 

0,0 

11,1 

4,4 

10,6 

3,0 

Desglossament de la 
plantilla per categoria 
professional i gènere 
(%). 2018 [102-8] 

Caps 
intermedis 

Tècnics 

Homes 

Dones 

Homes 

Dones 

0,0 

0,0 

71,4 

28,6 

13,7 

3,5 

15,1 

4,8 

0,0 

0,0 

25,0 

0,0 

0,0 

33,3 

0,0 

33,3 

12,8 

7,1 

15,5 

11,5 

12,6 

3,2 

26,5 

11,0 

6,0 

9,5 

17,9 

22,6 

5,0 

0,0 

10,0 

0,0 

15,2 

4,6 

19,9 

15,0 

6,1 

7,6 

28,8 

31,8 

Llocs operatius 
Homes 

Dones 

0,0 

0,0 

45,0 

13,4 

62,5 

12,5 

0,0 

0,0 

29,3 

15,7 

33,7 

10,0 

8,3 

11,9 

75,0 

5,0 

19,2 

10,6 

3,0 

9,1 

Desglossament de la 
plantilla per tipus de 
contracte (%). 2018 
[102-8] 

Contractes 
fixos 

Contractes 
temporals 

Homes 

Dones 

Homes 

Dones 

71,4 

28,6 

0 

0 

77,4 

22,6 

0 

0 

87,5 

12,5 

0 

0 

33,3 

66,7 

0 

0 

62,8 

37,2 

0 

0 

75,0 

24,9 

0,1 

0 

20,2 

19,0 

22,6 

38,2 

95,0 

5,0 

0 

0 

64,9 

34,4 

0,4 

0,3 

48,5 

51,5 

0 

0 

Directius 
Homes 

Dones 

-

-

59.279 

46.587 

-

-

-

-

51.148 

39.534 

156.804 

96.992 

83.685 

75.116 

-

-

102.177 

88.797 

100.743 

76.888 

Salari mitjà d'homes 
i dones per categoria 
professional (euros). 
2018 

Tècnics 

Administratius 

Homes 

Dones 

Homes 

Dones 

-

-

-

-

22.995 

20.060 

17.868 

15.799 

-

-

-

-

-

-

-

-

21.571 

18.399 

-

18.494 

46.327 

43.515 

28.184 

23.125 

15.804 

11.377 

6.156 

6.305 

-

-

-

-

45.197 

43.156 

33.347 

31.270 

52.909 

43.353 

35.231 

32.339 

Operatius 
Homes 

Dones 

-

-

20.135 

16.555 

-

-

-

-

14.887 

11.306 

17.591 

14.456 

-

-

-

-

31.711 

27.498 

-

-
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Nombre d'empleats1 7 767 8 3 478 3.046 84 20 6.532 66

Desglossament de 
la plantilla per franja 
d'edat (%). 2018

18-35 14,29 21,25 50,00 66,67 25,73 27,25 36,90 20,00 11,07 57,58

36-50 57,14 37,42 37,50 33,33 61,51 49,08 48,81 65,00 59,89 40,90

>50 28,57 41,33 12,50 0,00 12,76 23,67 14,29 15,00 29,04 1,52

Desglossament de la 
plantilla per gènere 
(%). 2018 [102-8]

Homes 71,4 77,4 87,5 33,3 62,8 75,1 42,9 95,0 65,3 48,5

Dones 28,6 22,6 12,5 66,7 37,2 24,9 57,1 5,0 34,7 51,5

Dones en càrrecs de 
direcció (%)

2016 0 14,7 0 0 38,1 17,3 44,6 0 25,5 22,2

2017 0 17,6 0 0 34,8 19,8 45,5 0 26,7 20,0

2018 0 17,6 0 0 35,9 25,3 55,0 0 28,6 22,2

Alts directius 
procedents de la 
comunitat local (%)

2016 0 100,0 0 0 40,0 25,0 50,0 0 99,4 50,0

2017 0 87,5 0 0 40,0 81,3 0 0 98,9 50,0

2018 0 75,0 0 0 66,7 73,3 0 0 98,8 50,0

Desglossament de la 
plantilla per categoria 
professional i gènere 
(%). 2018 [102-8]

Equip directiu
Homes 0,0 3,7 0,0 33,3 5,2 2,2 10,7 5,0 11,1 10,6

Dones 0,0 0,8 0,0 0,0 2,9 0,8 13,1 0,0 4,4 3,0

Caps 
intermedis

Homes 0,0 13,7 0,0 0,0 12,8 12,6 6,0 5,0 15,2 6,1

Dones 0,0 3,5 0,0 33,3 7,1 3,2 9,5 0,0 4,6 7,6

Tècnics
Homes 71,4 15,1 25,0 0,0 15,5 26,5 17,9 10,0 19,9 28,8

Dones 28,6 4,8 0,0 33,3 11,5 11,0 22,6 0,0 15,0 31,8

Llocs operatius
Homes 0,0 45,0 62,5 0,0 29,3 33,7 8,3 75,0 19,2 3,0

Dones 0,0 13,4 12,5 0,0 15,7 10,0 11,9 5,0 10,6 9,1

Desglossament de la 
plantilla per tipus de 
contracte (%). 2018
[102-8]

Contractes 
fixos

Homes 71,4 77,4 87,5 33,3 62,8 75,0 20,2 95,0 64,9 48,5

Dones 28,6 22,6 12,5 66,7 37,2 24,9 19,0 5,0 34,4 51,5

Contractes 
temporals

Homes 0 0 0 0 0 0,1 22,6 0 0,4 0

Dones 0 0 0 0 0 0 38,2 0 0,3 0

Salari mitjà d'homes 
i dones per categoria 
professional (euros). 
2018

Directius
Homes - 59.279 - - 51.148 156.804 83.685 - 102.177 100.743

Dones - 46.587 - - 39.534 96.992 75.116 - 88.797 76.888

Tècnics
Homes - 22.995 - - 21.571 46.327 15.804 - 45.197 52.909

Dones - 20.060 - - 18.399 43.515 11.377 - 43.156 43.353

Administratius
Homes - 17.868 - - - 28.184 6.156 - 33.347 35.231

Dones - 15.799 - - 18.494 23.125 6.305 - 31.270 32.339

Operatius
Homes - 20.135 - - 14.887 17.591 - - 31.711 -

Dones - 16.555 - - 11.306 14.456 - - 27.498 -
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7 40 15 0 - 93 989 - 362 21 18 5 84 4 - 51 12.700 

28,57 50,00 73,33 - - 7,53 37,11 - 37,01 52,38 38,89 20,00 19,04 75,00 - 66,67 20,08 

71,43 45,00 26,67 - - 43,01 54,50 - 36,19 42,86 61,11 20,00 66,67 25,00 - 29,41 54,30 

0,00 5,00 0,00 - - 49,46 8,39 - 26,80 4,76 0,00 60,00 14,29 0,00 - 3,92 25,62 

71,4 65,0 66,7 - - 83,9 73,1 - 64,4 57,1 22,2 80,0 78,6 100,0 - 84,3 69,0 

28,6 35,0 33,3 - - 16,1 26,9 - 35,6 42,9 77,8 20,0 21,4 0,0 - 15,7 31,0 

0 7,7 - 19,4 - 25,0 20,6 38,5 31 100 100 0 66,7 - - 0 25,7 

0 0 - - - 25,0 18,8 - 32,1 100 100 0 66,7 50 - 0 26,2 

0 16,7 0 - - 25,0 18,6 - 33,3 100 100 0 66,7 0 - 0 28,3 

0 100 - - - 0 50,0 - 66,7 0 0 0 0 - - 0 92,6 

0 100 - - - 0 42,9 - 66,7 0 0 0 0 0 - 0 92,1 

0 50,0 0 - - 0 28,6 - 50,0 0 0 0 0 0 - 0 91,5 

14,3 12,5 0,0 - - 3,2 5,8 - 5,0 0,0 0,0 40,0 1,2 25,0 - 2,0 7,4 

0,0 2,5 0,0 - - 1,1 1,3 - 2,5 4,8 11,1 0,0 2,4 0,0 - 0,0 2,9 

14,3 12,5 13,3 - - 39,8 16,5 - 21,3 14,3 0,0 40,0 23,8 0,0 - 39,2 14,8 

0,0 5,0 6,7 - - 2,2 4,0 - 9,9 4,8 0,0 0,0 9,5 0,0 - 5,9 4,5 

28,6 32,5 53,3 - - 11,8 23,7 - 12,7 33,3 16,7 0,0 3,6 75,0 - 0,0 21,0 

28,6 27,5 26,7 - - 2,1 10,5 - 11,6 14,3 44,4 0,0 7,1 0,0 - 2,0 12,8 

14,2 7,5 0,0 - - 29,0 27,2 - 25,4 9,5 5,6 0,0 50,0 0,0 - 43,1 25,7 

0,0 0,0 0,0 - - 10,8 11,0 - 11,6 19,0 22,2 20,0 2,4 0,0 - 7,8 10,8 

71,4 65,0 66,7 - - 83,9 62,0 - 64,4 57,1 22,2 80,0 78,6 100,0 - 84,3 67,7 

28,6 35,0 33,3 - - 16,1 20,9 - 35,6 42,9 77,8 20,0 21,4 0 - 13,7 30,1 

0 0 0 - - 0 11,1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1,2 

0 0 0 - - 0 6,0 - 0 0 0 0 0 0 - 2,0 0,9 

- 99.000 - - - 93.061 33.186 24.754 38.576 - - - - - - - -

- 60.500 - - - 88.902 31.693 24.183 46.463 - 64.411 - 73.110 - - - -

- 56.000 - - - 34.577 14.442 9.609 17.256 - 38.400 - 23.216 - - - -

- 45.000 - - - 32.248 14.747 9.367 20.036 - 32.780 - 25.545 - - - -

- - - - - 13.090 6.828 9.997 18.896 - - - 12.210 - - - -

- - - - - 12.155 8.646 11.786 15.899 - 31.009 - 9.439 - - - -

- - - - - 17.532 6.567 5.778 14.128 - - - 11.946 - - - -

- - - - - - 8.544 5.901 - - - - - - - - -
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1,61 - - - 2,81 2,63 2,58 1,44 - 3,53 - 2,31 - - - -

1,61 - - - 2,94 2,70 2,66 1,51 - 4,13 - 1,96 - - - -

1,61 - - - 2,63 2,56 2,49 1,36 - 2,93 - 2,66 - - - -

10,74 - - - 3,35 6,99 6,65 9,84 - 2,65 - 5,66 - - - -

1,3 - - - 1,54 0 1,02 1,72 - 1,58 - 0 - - - -

33,2 18,2 - 2,5 4,2 23,6 8,4 17,8 9,3 5,4 41,5 19,4 21,3 - 9,8 17,9

26,0 18,2 - 0 3,1 6,8 0 5,3 4,6 5,4 0 4,1 21,3 - 9,8 2,7

12,5 - - - 3,2 5,8 2,3 5 0 0 40 1,2 - 25 0 7

2,5 - - - 1,1 1,2 1,4 2,5 4,8 11,1 0 2,4 - 0 0 2,8

5 - - - 9,7 13,7 0,4 21,3 9,5 0 40 23,8 - 0 0 7,8

5 - - - 2,2 3,9 0 9,9 4,8 0 0 9,5 - 0 0 3,1

15 - - - 11,8 21,6 0 12,7 9,5 16,7 0 3,6 - 75 0 11,4

17,5 - - - 2,2 9,1 0 11,6 9,5 44,4 0 7,1 - 0 0 5,9

5 - - - 0 11 0 25,4 0 5,6 0 50 - 0 0 10

0 - - - 4,3 9,6 0 11,6 0 22,2 20 2,4 - 0 0 4,2

37,5 - - - 24,7 52,1 2,7 64,4 19 22,2 80 78,6 - 100 0 36,2

25 - - - 9,7 23,9 1,4 35,6 19 77,8 20 21,4 - 0 0 16

62,5 - - - 34,4 75,9 4,1 100 38,1 100 100 100 - 100 0 52,2
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Total - 3,68 - - 3,28 1,47 2,18 - 2,00 1,52 -
Relació salari mínim estàndard i salari 
mínim local per país i gènere 2018 Homes - 3,82 - - 3,42 1,50 2,18 - 2,00 1,46 -

Dones - 3,54 - - 3,14 1,43 2,18 - 2,00 1,57 -

Relació total anual de la persona 
millor pagada de la companyia amb 
la retribució total anual mitjana de la 
plantilla2 

2018 - 5,40 - - 6,69 10,38 13,40 - 17,46 4,15 -

[102-38] 

Relació entre l'increment percentual de 
la retribució total anual de la persona 
millor pagada de la companyia amb 
l'increment percentual de la retribució 2018 - 1,4 - - 0 0 0 - 2,84 1,74 -
total anual mitjana de tota la plantilla 3, 4 

[102-39] 

Índex de rotació (%) (nombre de baixes / 

plantilla mitjana) [401-1] 
2018 46,0 9,8 22,8 86,7 15,0 25,0 21,4 5,0 14,4 20,9 50,4 

Índex de rotació voluntària (%) (nombre 
de baixes voluntàries / plantilla mitjana) 2018 34,5 2,4 22,8 21,7 2,0 3,1 19,4 0 1,0 15,7 0 
[401-1] 

Equip directiu 
Homes 

Dones 

0 

0 

3,4 

0,8 

0 

0 

0 

0 

5,2 

2,9 

2,1 

0,8 

10,7 

13,1 

5 

0 

10,9 

4,4 

10,6 

3 

0 

0 

Caps Homes 0 9,8 0 0 7,9 12,6 4,8 5 4,3 6,1 0 

Indicadors de Gestió de 
l'Acompliment i Direcció 
per Objectius (DPO) 
desglossat per gènere i 
categoria professional. 

intermedis 

Tècnics 

Dones 

Homes 

Dones 

0 

57,1 

14,3 

3,1 

9,4 

3,7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,4 

2,1 

2,1 

2,9 

19,3 

7,5 

9,5 

7,1 

3,6 

0 

10 

0 

2,6 

8,3 

5,3 

7,6 

28,8 

31,8 

0 

14,3 

0 

2017 
Llocs Homes 0 20,6 0 0 12,1 23,4 0 10 2,2 0 0 

[404-3] operatius Dones 0 5,2 0 0 7,1 6,3 0 0 2,3 0 0 

Homes 57,1 43,2 0 0 27,4 57,4 22,6 30 25,7 45,5 14,3 

Total Dones 14,3 12,8 0 0 17,6 17,4 26,2 0 14,6 42,4 0 

Homes 71,4 55,9 0 0 45 74,8 48,8 30 40,3 87,9 14,3 
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Relació salari mínim estàndard i salari 
mínim local per país i gènere 2018

Total - 3,68 - - 3,28 1,47 2,18 - 2,00 1,52 -

Homes - 3,82 - - 3,42 1,50 2,18 - 2,00 1,46 -

Dones - 3,54 - - 3,14 1,43 2,18 - 2,00 1,57 -

Relació total anual de la persona 
millor pagada de la companyia amb 
la retribució total anual mitjana de la 
plantilla2

[102-38]

2018 - 5,40 - - 6,69 10,38 13,40 - 17,46 4,15 -

Relació entre l'increment percentual de 
la retribució total anual de la persona 
millor pagada de la companyia amb 
l'increment percentual de la retribució 
total anual mitjana de tota la plantilla 3, 4

[102-39]

2018 - 1,4 - - 0 0 0 - 2,84 1,74 -

Índex de rotació (%) (nombre de baixes / 

plantilla mitjana) [401-1]
2018 46,0 9,8 22,8 86,7 15,0 25,0 21,4 5,0 14,4 20,9 50,4

Índex de rotació voluntària (%) (nombre 
de baixes voluntàries / plantilla mitjana)

[401-1]
2018 34,5 2,4 22,8 21,7 2,0 3,1 19,4 0 1,0 15,7 0

Indicadors de Gestió de 
l'Acompliment i Direcció 
per Objectius (DPO) 
desglossat per gènere i 
categoria professional. 
2017

[404-3]

Equip directiu
Homes 0 3,4 0 0 5,2 2,1 10,7 5 10,9 10,6 0

Dones 0 0,8 0 0 2,9 0,8 13,1 0 4,4 3 0

Caps 
intermedis

Homes 0 9,8 0 0 7,9 12,6 4,8 5 4,3 6,1 0

Dones 0 3,1 0 0 5,4 2,9 9,5 0 2,6 7,6 0

Tècnics
Homes 57,1 9,4 0 0 2,1 19,3 7,1 10 8,3 28,8 14,3

Dones 14,3 3,7 0 0 2,1 7,5 3,6 0 5,3 31,8 0

Llocs 
operatius

Homes 0 20,6 0 0 12,1 23,4 0 10 2,2 0 0

Dones 0 5,2 0 0 7,1 6,3 0 0 2,3 0 0

Total

Homes 57,1 43,2 0 0 27,4 57,4 22,6 30 25,7 45,5 14,3

Dones 14,3 12,8 0 0 17,6 17,4 26,2 0 14,6 42,4 0

Homes 71,4 55,9 0 0 45 74,8 48,8 30 40,3 87,9 14,3
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1,61 - - - 2,81 2,63 2,58 1,44 - 3,53 - 2,31 - - - -

1,61 - - - 2,94 2,70 2,66 1,51 - 4,13 - 1,96 - - - -

1,61 - - - 2,63 2,56 2,49 1,36 - 2,93 - 2,66 - - - -

10,74 - - - 3,35 6,99 6,65 9,84 - 2,65 - 5,66 - - - -

1,3 - - - 1,54 0 1,02 1,72 - 1,58 - 0 - - - -

33,2 18,2 - 2,5 4,2 23,6 8,4 17,8 9,3 5,4 41,5 19,4 21,3 - 9,8 17,9 

26,0 18,2 - 0 3,1 6,8 0 5,3 4,6 5,4 0 4,1 21,3 - 9,8 2,7 

12,5 

2,5 

5 

5 

15 

17,5 

5 

0 

37,5 

25 

62,5 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,2 

1,1 

9,7 

2,2 

11,8 

2,2 

0 

4,3 

24,7 

9,7 

34,4 

5,8 

1,2 

13,7 

3,9 

21,6 

9,1 

11 

9,6 

52,1 

23,9 

75,9 

2,3 

1,4 

0,4 

0 

0 

0 

0 

0 

2,7 

1,4 

4,1 

5 

2,5 

21,3 

9,9 

12,7 

11,6 

25,4 

11,6 

64,4 

35,6 

100 

0 

4,8 

9,5 

4,8 

9,5 

9,5 

0 

0 

19 

19 

38,1 

0 

11,1 

0 

0 

16,7 

44,4 

5,6 

22,2 

22,2 

77,8 

100 

40 

0 

40 

0 

0 

0 

0 

20 

80 

20 

100 

1,2 

2,4 

23,8 

9,5 

3,6 

7,1 

50 

2,4 

78,6 

21,4 

100 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 

0 

0 

0 

75 

0 

0 

0 

100 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

2,8 

7,8 

3,1 

11,4 

5,9 

10 

4,2 

36,2 

16 

52,2 
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- - 12,9 - 2,1 6,2 15,5 1,7 - - - 16,2 - - - -

82,9 - 3,8 - - 5,9 14,7 3,6 - - - 2,9 - - - -

10,00 - - - 5,38 4,15 12,16 1,66 - - - 9,52 - - - -

100 0 - - 34,4 19,0 - 61,9 0 0 0 3,6 100 0 0 24,1

0 100 - - 65,6 81,0 - 38,1 100 100 100 96,4 0 0 100 75,9

- - 42,30 45,80 67,70 21,60 60,60 37,70 - - - - - 86,70 31,40 -

- - 42,00 48,50 65,30 20,30 59,10 39,40 - - - - - 91,00 37,10 -

- - - 48,5 65,59 23,97 58 40,6 - - - - - 91 37,5 -

0 0 - - 25,0 0,0 - 18,5 0 0 0 33,3 0 - 0 4,2

0 0 - - 23,1 0,5 - 8,8 0 0 0 3,6 0 - 0 4,1

0 0 - - 15,4 0,0 - 10,2 0 0 0 0,0 0 - 0 3,1

0 0 - - 10,8 0,8 - 29,1 0 0 0 9,1 0 - 0 7,4

0 0 - - 17,2 0,4 - 17,4 0 0 0 7,1 0 - 0 5,0

0 0 - - 100 2,9 - 40,7 0 0 0 66,7 0 - 100 15,5

0 0 - - 66,7 2,0 - 21,2 0 0 0 14,3 0 - 0 14,6

0 0 - - 30,8 1,5 - 18,2 0 0 0 0 0 - 0 10,8

0 0 - - 48,6 5,8 - 44,8 0 0 0 25,0 0 - 11,5 21,9

0 0 - - 55,9 3,3 - 30,7 0 0 0 20,2 0 - 7,8 16,0
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2016 - 1,4 - - 11,2 9,2 2,5 - 9,9 21,1 -

Plantilla promocionada (%) 2017 - 1,6 - - 11,0 5,4 11,2 - 10,2 12,5 -

2018 - 3,39 12,50 - 12,13 5,38 13,10 - 12,62 12,12 -

Empleats amb i sense conveni col·lectiu 

(%). 20182 [102-41] 

Exclosos de 
conveni 0 19,3 0 33,3 25,5 4,6 47,6 0 32,0 72,7 0 

Inclosos en 
conveni 100 80,7 100 66,7 74,5 95,4 52,4 100 68,0 27,3 100 

2016 - 48,00 - - 9,90 67,10 4,93 - 35,30 - -

Afiliació sindical (%)5 2017 - 47,00 - - 11,30 68,00 3,80 - 24,63 - -

2018 - 48,38 - - 10,2 75,9 - - 25,84 - -

Equip 
directiu 0 20,6 0 0 5,1 13,2 25,0 0 2,1 0 0 

Empleats en edat de retir a cinc anys 

Caps 
intermedis 0 15,2 0 0 3,2 3,3 0 0 3,2 0 0 

(%). 2018 Tècnics 0 7,8 0 0 2,3 5,0 5,9 0 2,1 0 0 

Llocs 
operatius 0 17,6 0 0 0,9 7,6 0 0 5,5 0 0 

Total 0 15,4 0 0 2,1 6,1 8,3 0 3,4 0 0 

Equip 
directiu 0 47,1 0 0 17,9 22,0 50,0 0 13,0 0 0 

Empleats en edat de retir a deu anys 

Caps 
intermedis 0 36,4 0 0 11,6 13,3 15,4 0 13,4 0 0 

(%). 2018 Tècnics 28,6 16,3 0 0 10,9 11,8 5,9 0 11,4 0 0 

Llocs 
operatius 0 32,6 0 0 8,4 20,8 0 12,5 23,3 0 0 

Total 28,6 30,6 0 0 10,5 16,3 16,7 10,0 15,6 0 0 
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Plantilla promocionada (%) 

2016 - 1,4 - - 11,2 9,2 2,5 - 9,9 21,1 -

2017 - 1,6 - - 11,0 5,4 11,2 - 10,2 12,5 -

2018 - 3,39 12,50 - 12,13 5,38 13,10 - 12,62 12,12 -

Empleats amb i sense conveni col·lectiu 

(%). 20182 [102-41]

Exclosos de 
conveni 0 19,3 0 33,3 25,5 4,6 47,6 0 32,0 72,7 0

Inclosos en 
conveni 100 80,7 100 66,7 74,5 95,4 52,4 100 68,0 27,3 100

Afiliació sindical (%)5

2016 - 48,00 - - 9,90 67,10 4,93 - 35,30 - -

2017 - 47,00 - - 11,30 68,00 3,80 - 24,63 - -

2018 - 48,38 - - 10,2 75,9 - - 25,84 - -

Empleats en edat de retir a cinc anys 

(%). 2018

Equip 
directiu 0 20,6 0 0 5,1 13,2 25,0 0 2,1 0 0

Caps 
intermedis 0 15,2 0 0 3,2 3,3 0 0 3,2 0 0

Tècnics 0 7,8 0 0 2,3 5,0 5,9 0 2,1 0 0

Llocs 
operatius 0 17,6 0 0 0,9 7,6 0 0 5,5 0 0

Total 0 15,4 0 0 2,1 6,1 8,3 0 3,4 0 0

Empleats en edat de retir a deu anys 

(%). 2018

Equip 
directiu 0 47,1 0 0 17,9 22,0 50,0 0 13,0 0 0

Caps 
intermedis 0 36,4 0 0 11,6 13,3 15,4 0 13,4 0 0

Tècnics 28,6 16,3 0 0 10,9 11,8 5,9 0 11,4 0 0

Llocs 
operatius 0 32,6 0 0 8,4 20,8 0 12,5 23,3 0 0

Total 28,6 30,6 0 0 10,5 16,3 16,7 10,0 15,6 0 0
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-

82,9 

10,00 

-

-

-

12,9 
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-

-

-

-
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-
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-
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-

100 0 - - 34,4 19,0 - 61,9 0 0 0 3,6 100 0 0 24,1 

0 100 - - 65,6 81,0 - 38,1 100 100 100 96,4 0 0 100 75,9 
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0 0 - - 48,6 5,8 - 44,8 0 0 0 25,0 0 - 11,5 21,9 

0 0 - - 55,9 3,3 - 30,7 0 0 0 20,2 0 - 7,8 16,0 
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48 - 6 1 0 91 27 41 7 4 0 2 - - 7 1.059

8 - 0 0 1 212 45 34 6 1 2 5 0 - 5 945

13 17 - 0 0 54 58 13 4 1 0 0 0 - 18 503

3 0 - 0 5 4 19 15 1 0 0 4 0 - 5 258

0 0 - 0 1 4 7 4 0 0 0 1 0 - 1 166

3 0 - 0 6 8 26 19 1 0 0 5 0 - 6 424

3 0 - 0 5 4 8 15 1 0 0 0 0 - 5 203

0 0 - 0 1 4 7 4 0 0 0 1 0 - 1 166

3 0 - 0 6 8 15 19 1 0 0 1 0 - 6 369

0 0 - 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 - 0 9

0 0 - 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 - 0 37

0 0 - 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 - 0 46

 

100 - - - 100 100 100 100 - - - 100 - - 100 96,62

50 - - - - 100 100 100 - - - - - - 50 87,68

67 - - - 100 100 100 100 - - - 100 - - 80 93,04
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2016 2 40 0 0 6 528 61 0 164 21 0 
Noves contractacions [401-1] 

2017 2 55 1 1 33 267 38 0 217 11 0 

2018 3 38 7 0 6 180 0 0 87 2 2 

Nombre d'empleats amb dret a Homes 0 0 0 1 8 54 0 0 136 3 0 
baixa per maternitat/paternitat. 
20186 [401-3] Dones 0 1 0 0 1 77 1 0 64 4 0 

Total 0 1 0 1 9 131 1 0 200 7 0 

Nombre d'empleats que es van Homes 0 0 0 1 8 21 0 0 129 3 0 
acollir al seu dret de baixa per 
paternitat/maternitat. 2018 

Dones 0 1 0 0 1 77 1 0 64 4 0 

[401-3] Total 0 1 0 1 9 98 1 0 193 7 0 

Nombre d'empleats que no Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
van tornar al seu lloc de treball 
un cop finalitzat el període Dones 0 1 0 0 1 26 0 0 5 0 0 

de permís per paternitat/ 
maternitat. 2018 [401-3] Total 0 1 0 0 1 26 0 0 6 0 0 

Ràtio d'empleats que van tornar Homes - - - - 100 100 100 - 99,41 100 -
al seu lloc de treball després 
d'una baixa per paternitat/ Dones - 100 - - 63 68 0 - 96,81 100 -

maternitat i continuen a la 
companyia un any després del 
gaudi d'aquesta  (%). 2018 Total - 100 - - 82 74 50 - 98,48 100 -

[401-3] 

1. Nota: les societats que consoliden per posada en equivalència i de les quals no s'inclou el detall de plantilla, sumarien un total de 4.085 empleats repartits de la manera següent: 
Colòmbia 1.451, Argentina 862, Espanya 757, Moldàvia 707, Egipte 148, Puerto Rico 81 i Kenya 79. 
2. Nota: relació entre la retribució total anual de la persona millor pagada de l'organització a cada país on es duguin a terme operacions significatives amb la retribució total anual 
mitjana de tota la plantilla (sense comptar la persona més ben pagada) del país corresponent. 
3. Relació entre l'increment percentual de la retribució total anual de la persona millor pagada de l'organització a cada país on es duguin a terme operacions significatives amb 
l'increment percentual de la retribució total anual mitjana de tota la plantilla (sense comptar la persona més ben pagada) del país corresponent. 
4. Nota: les dades a zero signifiquen que un dels indicadors és igual a zero. 
5. Nota: destacar l'increment d'afiliació a sindicats a Xile, a causa principalment a l'efecte Multirut. A excepció d'Espanya, a la resta de països les dades són estimades. 
6. El concepte de baixa per maternitat/paternitat i els beneficis socials relacionats presenten especificitats pròpies de la legislació laboral vigent en cadascun dels països en què opera 
Naturgy i que s'han de tenir en compte en interpretar aquestes dades. Així, en el cas de Moldàvia, la legislació aplicable determina que la dona té dret a una baixa per maternitat de 
126 dies pagats al 100% per la Seguretat Social. Transcorregut aquest període, tenen dret a prendre l'excedència per maternitat fins a 3 anys pagats al 30% per la Seguretat Social i 
de 3 a 6 anys una excedència no pagada, la qual cosa influeix en que el nombre de persones que no van tornar al seu lloc finalitzat el període de permís sigui alt en aquest país. 
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Noves contractacions [401-1]
2016 2 40 0 0 6 528 61 0 164 21 0

2017 2 55 1 1 33 267 38 0 217 11 0

2018 3 38 7 0 6 180 0 0 87 2 2

Nombre d'empleats amb dret a 
baixa per maternitat/paternitat. 
20186 [401-3]

Homes 0 0 0 1 8 54 0 0 136 3 0

Dones 0 1 0 0 1 77 1 0 64 4 0

Total 0 1 0 1 9 131 1 0 200 7 0

Nombre d'empleats que es van 
acollir al seu dret de baixa per 
paternitat/maternitat. 2018
[401-3]

Homes 0 0 0 1 8 21 0 0 129 3 0

Dones 0 1 0 0 1 77 1 0 64 4 0

Total 0 1 0 1 9 98 1 0 193 7 0

Nombre d'empleats que no 
van tornar al seu lloc de treball 
un cop finalitzat el període 
de permís per paternitat/
maternitat. 2018 [401-3]

Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Dones 0 1 0 0 1 26 0 0 5 0 0

Total 0 1 0 0 1 26 0 0 6 0 0

Ràtio d'empleats que van tornar 
al seu lloc de treball després 
d'una baixa per paternitat/
maternitat i continuen a la 
companyia un any després del 
gaudi d'aquesta   (%). 2018
[401-3]

Homes - - - - 100 100 100 - 99,41 100 -

Dones - 100 - - 63 68 0 - 96,81 100 -

Total - 100 - - 82 74 50 - 98,48 100 -

1. Nota: les societats que consoliden per posada en equivalència i de les quals no s'inclou el detall de plantilla, sumarien un total de 4.085 empleats repartits de la manera següent: 
Colòmbia 1.451, Argentina 862, Espanya 757, Moldàvia 707, Egipte 148, Puerto Rico 81 i Kenya 79.
2. Nota: relació entre la retribució total anual de la persona millor pagada de l'organització a cada país on es duguin a terme operacions significatives amb la retribució total anual 
mitjana de tota la plantilla (sense comptar la persona més ben pagada) del país corresponent.
3. Relació entre l'increment percentual de la retribució total anual de la persona millor pagada de l'organització a cada país on es duguin a terme operacions significatives amb 
l'increment percentual de la retribució total anual mitjana de tota la plantilla (sense comptar la persona més ben pagada) del país corresponent.
4. Nota: les dades a zero signifiquen que un dels indicadors és igual a zero. 
5. Nota: destacar l'increment d'afiliació a sindicats a Xile, a causa principalment a l'efecte Multirut. A excepció d'Espanya, a la resta de països les dades són estimades.
6. El concepte de baixa per maternitat/paternitat i els beneficis socials relacionats presenten especificitats pròpies de la legislació laboral vigent en cadascun dels països en què opera 
Naturgy i que s'han de tenir en compte en interpretar aquestes dades. Així, en el cas de Moldàvia, la legislació aplicable determina que la dona té dret a una baixa per maternitat de 
126 dies pagats al 100% per la Seguretat Social. Transcorregut aquest període, tenen dret a prendre l'excedència per maternitat fins a 3 anys pagats al 30% per la Seguretat Social i 
de 3 a 6 anys una excedència no pagada, la qual cosa influeix en que el nombre de persones que no van tornar al seu lloc finalitzat el període de permís sigui alt en aquest país.
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48 - 6 1 0 91 27 41 7 4 0 2 - - 7 1.059 

8 - 0 0 1 212 45 34 6 1 2 5 0 - 5 945 

13 17 - 0 0 54 58 13 4 1 0 0 0 - 18 503 

3 0 - 0 5 4 19 15 1 0 0 4 0 - 5 258 

0 0 - 0 1 4 7 4 0 0 0 1 0 - 1 166 

3 0 - 0 6 8 26 19 1 0 0 5 0 - 6 424 

3 0 - 0 5 4 8 15 1 0 0 0 0 - 5 203 

0 0 - 0 1 4 7 4 0 0 0 1 0 - 1 166 

3 0 - 0 6 8 15 19 1 0 0 1 0 - 6 369 

0 0 - 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 - 0 9 

0 0 - 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 - 0 37 

0 0 - 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 - 0 46 

100 - - - 100 100 100 100 - - - 100 - - 100 96,62 

50 - - - - 100 100 100 - - - - - - 50 87,68 

67 - - - 100 100 100 100 - - - 100 - - 80 93,04 
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Indicadors de Seguretat i Salut
 

Indicadors de sinistralitat per països d'empleats 

Accidents 
amb baixa Dies perduts Víctimes 

mortals 
Índex de 

freqüència 
Índex de 
gravetat 

Índex 
d’incidència 

Taxa 
d’absentisme 

Alemanya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Argentina 5 105 0 3,05 0,06 6,35 3,32 

Austràlia 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Bèlgica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Brasil 1 2 0 1,09 0,00 1,97 1,85 

Xile 10 603 0 1,36 0,08 2,62 1,12 

Colòmbia 1 1 0 4,74 0,00 10,10 1,12 

Costa Rica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,03 

Espanya 9 756 0 0,67 0,06 1,32 2,80 

França 0 41 0 0,00 0,30 0,00 2,66 

Països Baixos 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Irlanda 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Kenya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,58 

Marroc 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,59 

Mèxic 1 5 0 0,41 0,00 0,90 0,43 

Panamà 1 11 0 1,14 0,01 2,54 1,12 

Perú 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,32 

Portugal 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Puerto Rico 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Rep. Dominicana 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,52 

Singapur 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -

Uganda 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,36 

Nota: descens generalitzat en la quasi totalitat dels indicadors, destacant en l'Índex de Freqüència Mèxic (-75%), Xile (-65%) i Sud-àfrica (-20%). 

Increments en l'Índex de Freqüència de Colòmbia i Sud-àfrica amb igual nombre d'accidents a causa de les desinversions realitzades en aquests països. 
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Indicadors de sinistralitat de contractistes i subcontractistes 

2018 2017 2016 

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 

Accidents amb baixa1 357 335 22 491 459 32 856 769 87 

Dies perduts2 9.587 9.021 566 12.674 11.789 885 17.465 15.819 1.646 

Víctimes mortals3 6 6 0 2 2 0 5 4 1 

Índex de freqüència4 4,00 4,56 1,39 4,41 4,87 1,88 7,72 8,12 5,37 

Índex de gravetat5 0,11 0,12 0,04 0,11 0,13 0,05 0,16 0,17 0,10 

Índex d'incidència6 6,52 7,44 2,26 7,41 8,19 3,15 13,99 14,76 9,56 

Nota 1: descens generalitzat en quasi tots indicadors que referma el compromís amb la seguretat i salut del grup: 
– Descens del 27% en accidents amb baixa in labore. 
– Descens del 24% en jornades perdudes respecte 2017. 
– Descens del 12% en l'Índex d'Incidència.
	
Nota 2: s'ha refermat el descens generalitzat des que s'ha implantat el Compromís de Seguretat i Salut, reduint des de 2013 un 78% l'Índex de Freqüència 

(de 18,24-3,71).
	

1. Accidents amb baixa: nombre d'accidents de treball in labore que causen una baixa laboral.
 
2. Dies perduts: jornades en què no s'ha treballat a causa de baixes per accidents de treball in labore. Es calculen des del dia següent al de la recepció de la 
baixa i se'n consideren els dies naturals. 
3. Víctimes mortals: nombre de treballadors que han mort per accidents de treball in labore. 
4. Índex de freqüència: nombre d'accidents amb baixa in labore ocorreguts durant la jornada de treball per cada milió d'hores treballades. 
5. Índex de gravetat: nombre de jornades perdudes a conseqüència dels accidents de treball in labore per cada 1.000 hores treballades. 
6. Índex d'incidència: nombre d'accidents de treball in labore per cada 1.000 treballadors. 

Indicadors de sinistralitat per país i negoci de públic afectat a causa d'activitats de la companyia [EU25] 

Accidents Ferits Defuncions Accions legals 

Negoci de gas 44 104 6 9 

Argentina 1 4 0 2 

Brasil 0 0 0 1 

Espanya 43 100 6 6 

Negoci d’electricitat 21 16 5 2 

Xile 14 10 4 1 

Espanya 6 6 0 0 

Panamà 1 0 1 1 

Total 65 120 11 11 

Nota: a Austràlia, Colòmbia, Costa Rica, Egipte, França, Guatemala, Irlanda, Itàlia, el Marroc, Mèxic, Moldàvia, Portugal, Puerto Rico, la República Dominicana i 
Uganda, el nombre d'accidents i els indicadors de sinistralitat de públic afectat han estat zero. 
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Indicadors de sinistralitat per països de contractistes i subcontractistes 

Accidents amb Dies Víctimes Índex de Índex de Índex 
baixa perduts mortals freqüència gravetat d’incidència 

Alemanya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Argentina 24 1.130 0 2,06 0,10 2,86 

Austràlia 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Bèlgica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Brasil 41 945 2 4,67 0,11 8,32 

Xile 135 2.296 1 7,15 0,12 11,56 

Colòmbia 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Costa Rica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Espanya 87 4.387 1 2,70 0,14 5,18 

França 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Països Baixos 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Irlanda 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Israel 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kenya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Marroc 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Mèxic 6 156 0 0,64 0,02 0,84 

Panamà 60 656 2 15,48 0,17 25,50 

Perú 4 17 0 2,53 0,01 4,77 

Portugal 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Puerto Rico 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Rep. 
Dominicana 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Singapur 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Uganda 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Nota 1: descens generalitzat en quasi tots els indicadors, destacant-ne el dels accidents amb baixa in labore a Colòmbia i Uganda (-100%), Mèxic (-40%) i el 

Perú (-8%).
	
Nota 2: increment al Perú a causa de l'increment de l'activitat, reduint-se l'Índex de Freqüència en un 8%.
	

Formació en matèria de seguretat a empleats 

2018 2017 2016 

Assistents sobre el total de la plantilla (%) 69,77 78,66 78,76 

Actuacions formatives realitzades 2.224 2.236 3.518 

Hores de formació per empleat 7,70 9,99 15,32 

Nota: durant 2018 s'ha realitzat un ajust de les hores de formació en haver finalitzat del tot la formació de Lideratge en Seguretat i Salut en tots els països. 
No inclou dades de Kenya i Moldàvia. 



          

 

 

Informació addicional · 159 

Indicadors quantitatius de salut 


Participants en campanyes de salut laboral 

2018 2017 2016 

Campanyes de prevenció o detecció precoç 24.452 29.501 30.067 

Campanyes de vacunació 2.110 3.183 4.547 

Reconeixements 9.041 11.139 12.095 

Tasca assistencial 22.039 28.843 34.857 

Indicadors d'Integritat i transparència 


Contribució fiscal per països 

Tributs propis Tributs a tercers 

País Impost sobre 
beneficis1 Altres2 Total IVA 

Impostos 
sobre 

hidrocarbur 
Altres3 Total 

Total 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Espanya 

Argentina 

Brasil 

62 112 

10 15 

52 51 

621 537 683 649 

17 67 27 82 

46 67 98 118 

1.056 845 409 342 270 228 

9 19 - - 39 34 

73 74 - - 13 7 

1.735 1.415 

48 53 

86 81 

2.418 2.064 

75 135 

184 199 

Colòmbia - 60 - 57 - 117 - - - - - 11 - 11 - 128 

Xile 

Mèxic 

Panamà 

31 101 

71 66 

6 10 

13 11 44 112 

2 4 73 70 

7 9 13 19 

60 81 - - 47 22 

39 57 - - 13 19 

- - - - 4 4 

107 103 

52 76 

4 4 

151 215 

125 146 

17 23 

Resta 
Amèrica 
Llatina 

Total Amèrica 
Llatina 

Europa 

Total 

7 8 

177 311 

24 15 

263 438 

2 1 9 9 

87 216 264 527 

8 35 32 50 

716 788 979 1.226 

5 4 - - 8 4 

186 235 - - 124 101 

161 170 80 111 3 14 

1.403 1.250 489 453 397 343 

13 8 

310 336 

244 295 

2.289 2.046 

22 17 

574 863 

276 345 

3.268 3.272 

1. Correspon a l'Impost sobre beneficis efectivament pagat en l'exercici que figura en l'“Estat de fluxos d'efectiu” dels comptes anuals consolidats. No 
inclou quantitats meritades. La informació sobre la conciliació entre l'“Impost sobre beneficis” registrat i aquell que resultaria d'aplicar el tipus nominal de 
l'Impost vigent al país de la societat dominant (Espanya) sobre el “Resultat abans d'impostos” es detalla en la Nota 21 “Situació Fiscal” dels comptes anuals 
consolidats. 
2. Inclou tributs energètics que a Espanya ascendeixen a 306 milions d'euros  en 2018 (260 milions d'euros  en 2017), tributs locals, la seguretat social per la 
quota empresarial i altres tributs propis específics de cada país. 
3. Inclou bàsicament retencions a treballadors i seguretat social per la quota de l'empleat. 
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Índex de continguts GRI

[102-55] 

GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

GRI 101: Fonaments 2016 

GRI 102: General Disclosures 2016 

Perfil de l’organització 102-1 Nom de l'organització 6 Sí 

102-2 Activitats, marques, 
productes i serveis 

13, 46 Sí 

102-3 Localització de la seu 184 Sí 

102-4 Localització de les 
operacions 

10 Sí 

102-5 Propietat i forma jurídica Informe 
Financer 
Anual 
Consolidat 
2018, Nota 
1, pàg. 19 
https://www. 
naturgy.com/ 
accionistas_e_ 
inversores/ 
la_sociedad/ 
informes_ 
anuales 

Sí 

102-6 Mercats servits 10, 13 Sí 

102-7 Dimensió de l'organització 12, 53, 77 Sí 

102-8 Informació sobre empleats i 
altres treballadors 

77, 79, 148 Sí 

102-9 Cadena de 
subministrament 

104, 105 Sí 

102-10 Canvis significatius en 
l'organització i la seva cadena de 
subministrament 

10 Sí 

102-11 Principi o enfocament de 
precaució 

36 Sí 

102-12 Iniciatives externes 30, 112 Sí 

102-13 Afiliació a associacions 114 Sí 

EU1 Capacitat instal·lada 140 Sí 

EU2 Energia neta produïda 141 Sí 

EU3 Nombre de clients 144 Sí 

EU4 Longitud de línies de 
transport i distribució 

14 Sí 

EU5 Assignació de drets d'emissió 61 Sí 
de CO2 o equivalent 

Estratègia 102-14 Declaració del màxim 
responsable de la presa de 
decisions 

6 Sí 

102-15 Principals impactes, riscos 
i oportunitats 

36, 37, 38 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

Ètica i transparència 102-16 Valors, principis, 
estàndards i normes de conducta 

124, 125 Sí 

102-17 Mecanismes de consulta 
sobre ètica 

125 Sí 

Govern 102-18 Estructura de govern 31 Sí 

102-19 Delegació de l'autoritat El Consell d'Administració ha delegat 
determinades facultats al President 

Sí 

Executiu, qui, al seu torn, atorga 
facultats concretes als diferents 
directors per qüestions d'índole 
econòmica, ambiental i social. Dins de 
les seves respectives competències 
tenen la màxima responsabilitat, i les 
qüestions econòmiques, ambientals 
i socials es troben relacionades en 
més o menys mesura amb totes les 
direccions de negoci. 

102-20 Càrrecs executius o 
amb responsabilitat en aspectes 
econòmics, mediambientals i 
socials 

Per un principi d'especialització, 
la Direcció Financera té la 
responsabilitat general sobre les 
qüestions econòmiques, i la Direcció 
General de Recursos Corporatius té 
la responsabilitat general sobre les 
qüestions ambientals i socials. 

Sí 

102-21 Consulta als grups 
d'interès sobre aspectes 
econòmics, mediambientals i 
socials 

34 Sí 

102-22 Composició de l'òrgan 
superior de govern i els comitès 
corresponents 

32 Sí 

102-23 President de l'òrgan 
superior de govern 

32 Sí 

102-24 Nomenament i selecció 
de l'òrgan superior de govern 

32 Sí 

102-25 Conflictes d'interès 32 Sí 

102-26 Funcions de l'òrgan superior 
de govern en l'establiment del 
propòsit, valors i estratègia 

31 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

Govern 102-27 Coneixement col·lectiu de 
l'òrgan superior de govern 

De manera recurrent, els diferents Sí 
directors de la companyia són 
convidats a les sessions del Consell 
d'Administració perquè exposin 
assumptes relacionats amb el seu 
àmbit de competències sobre els 
quals el Consell ha de prendre algun 
acord o sobre els quals ha d'estar 
informat. Conseqüentment, en 
aquest òrgan s'examinen i es debaten 
aquests assumptes econòmics, 
ambientals i socials que afecten el 
desenvolupament dels negocis de la 
companyia. 

Cal assenyalar que, com a 
conseqüència de l'adhesió de 
la companyia al Codi de Bones 
Pràctiques Tributàries, s'informa 
regularment al Consell d'Administració 
sobre les polítiques fiscals aplicades 
per la companyia. 

102-28 Avaluació de 
l'acompliment de l'òrgan superior 
de govern 

31 Sí 

102-29 Identificació i gestió 
dels impactes econòmics, 
mediambientals i socials 

35 L'aprovació dels informes on 
s'analitzen els diferents tipus de 
riscos per a la companyia correspon 
al Consell d'Administració. A través 
d'aquesta submissió, el consell 
analitza l'eficàcia dels processos 
de gestió dels riscos econòmics, 
ambientals i socials. Així mateix, 
en tota operació o projecte que 
se sotmet al consell, aquest té en 
compte els riscos que l'acompanyen. 

Sí 

En virtut de la cultura de prevenció 
de riscos en totes les operacions 
de la companyia, es realitzen due 
dilligence per país, al començament 
d'operacions rellevants. 

Addicionalment, cal destacar que 
el Consell d'Administració és l'òrgan 
competent per adoptar la decisió de 
desinvertir i deixar de tenir presència 
en un país, atenent criteris diversos, 
entre els quals destaquen el de la 
seguretat jurídica. 

102-30 Eficàcia dels processos de 
gestió del risc 

35 Sí 

102-31 Anàlisi dels aspectes 
econòmics, mediambientals i 
socials 

36 Sí 

102-32 Funció de l'òrgan 
superior de govern en el report de 
sostenibilitat 

31 Sí 

102-33 Comunicació de 
preocupacions crítiques 

34 Sí 

102-34 Naturalesa i nombre total 
de preocupacions crítiques 

34 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

Govern 102-35 Polítiques de remuneració 33 Sí 

102-36 Procés per determinar la 
remuneració 

33 Sí 

102-37 Involucració dels grups 
d'interès en la remuneració 

33 Sí 

102-38 Ràtio de compensació 
total anual 

150 Sí 

102-39 Ràtio de l'increment 
percentual de la compensació 
total anual 

150 Sí 

Participació dels grups 
d’interès 

102-40 Llista de grups d'interès 

102-41 Acords de negociació 
col·lectiva 

42 

152 

Sí 

Sí 

102-42 Identificació i selecció de 
grups d'interès 

42 Sí 

102-43 Enfocaments per a la 
participació dels grups d'interès 

42, 48 Sí 

102-44 Temes i preocupacions 
clau esmentats 

42, 48 Sí 

Pràctica de reporting 102-45 Entitats incloses en els 
estats financers consolidats 

Informe 
Financer 

Sí 

Anual 
Consolidat 
2018, Annex I, 
pàg. 162-167 

https://www. 
naturgy.com/ 
accionistas_e_ 
inversores/ 
la_sociedad/ 
informes_ 
anuales 

102-46 Definició dels continguts 
dels informes i les cobertures del 
tema 

132, 133, 137 Sí 

102-47 Llista d'assumptes 
materials 

131 Sí 

102-48 Reformulació de la 
informació 

136 Sí 

102-49 Canvis en l'elaboració 
d'informes 

132, 133, 136 Sí 

102-50 Període objecte de 
l'informe 

136 Sí 

102-51 Data de l'informe més 
recent 

Any 2017 Sí 

102-52 Cicle d’elaboració dels 
informes 

138 Sí 

102-53 Punt de contacte per a 
preguntes sobre l'informe 

139 Sí 

102-54 Declaració d’elaboració 
de l'informe de conformitat amb 
els estàndards GRI 

137 Sí 

102-55 Índex de continguts GRI 160 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

102-56 Verificació externa 137, 139, 179 Sí 

Afers materials 

Emissions i canvi climàtic 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

61 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

61 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

61 

GRI 305: Emissions 
2016 

305-1 Emissions directes de GEH 
(abast 1) 

62, 144 Sí 

305-2 Emissions indirectes de 
GEH en generar energia (abast 2) 

144 Sí 

305-3 Altres emissions indirectes 
de GEH (abast 3) 

144 Sí 

305-4 Intensitat de les emissions 
de GEH 

145 Sí 

305-5 Reducció de les emissions 
de GEH 

63 Sí 

305-6 Emissions de substàncies 
que esgoten l'ozó (SAO) 

64 Sí 

305-7 Òxids de nitrogen (NOX), 
òxids de sofre (SOX) i altres 
emissions atmosfèriques 

64, 145 Sí 

Seguretat i salut ocupacional 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

90 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

90 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

90 

GRI 403: Salut i 
seguretat al treball 
2016 

403-1 Representació dels 
treballadors en comitès formals 
treballador-empresa de seguretat 
i salut 

97 Sí 

403-2 Tipus d'accidents i taxes de 
freqüència d'accidents, malalties 
professionals, dies perduts, 
absentisme i nombre de morts 
per accident laboral o malaltia 
professional 

93 Sí 

403-3 Treballadors amb alta 
Incidència o alt risc de malalties 
relacionades amb la seva activitat 

100 Sí 

403-4 Temes de salut i seguretat 
coberts en acords formals amb 
sindicats 

97 Sí 

EU18 Percentatge d'empleats de 
contractistes i subcontractistes 
que han rebut formació rellevant 
en seguretat i salut 

98 Sí 

EU25 Ferits o víctimes entre el 
públic a causa d'activitats de la 
companyia 

157 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

Accés a l'energia 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del te
material i la seva cobert

ma 
ura 

45, 116 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

45, 116 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

45, 116 

EU: Accés 2016 EU26 Població sense servei en 
àrees la llicència de distribució 
o servei de les quals ha estat 
concedida a la companyia 

No disponible. Els sistemes 
d'informació de la companyia 
no permeten reportar aquesta 
informació. 

Sí 

EU27 Desconnexions a clients 
residencials per impagaments 

142, 143 Sí 

EU28 Freqüència de talls d'energia 
elèctrica 

45, 142, 143 Sí 

EU29 Durada mitjana de talls 
d'energia 

45, 142, 143 Sí 

EU30 Disponibilitat mitjana de 
les centrals, desglossada per font 
d'energia i règim regulador 

141 Sí 

Desenvolupament de les comunitats i acció social 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

112 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

112 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

112 

GRI 413: Comunitats 
locals 2016 

413-1 Operacions amb 
participació de la comunitat local, 
avaluacions d'impacte i programes 
de desenvolupament 

118 Sí 

413-2 Operacions amb impactes 
negatius significatius possibles o 
reals en les comunitats locals 

118 Sí 

EU22 Persones físiques o 
econòmicament desplaçades i 
compensació rebuda 

En 2018 no s'han produït 
desplaçaments de persones com 
a conseqüència dels projectes 
d'infraestructures de la companyia. 

Sí 

OG10 Descripció de disputes 
significatives amb les comunitats 
locals i pobles indígenes 

No consten incidents d'aquesta 
naturalesa. 

Sí 

OG11 Instal·lacions que han estat 
desmantellades i instal·lacions en 
procés de desmantellament 

No consten situacions d'aquest tipus. Sí 

Innovació i tecnologia sostenible 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 103-1 Explicació del tema 

material i la seva cobertura 
18, 19 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

18, 19 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

18, 19 

OG2 Quantitat total invertida en 
energies renovables 

19 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

Atenció i satisfacció del client 

GRI 103: Enfocament 103-1 Explicació del tema 44 Sí 
de gestió 2016 material i la seva cobertura 

103-2 Enfocament de gestió i 44 
components 

103-3 Avaluació de l'enfocament 44 
de gestió 

GRI 417: Màrqueting i 417-1 Requisits sobre informació i 
etiquetatge 2016 etiquetatge de productes i serveis 

En les clàusules de les condicions Sí 
generals de contractació dels serveis 
prestats per Naturgy, se li facilita al 
client la informació adequada sobre 
els seus drets i obligacions, així com 
les característiques dels serveis que 
es presta (gas i electricitat), i no 
hi ha constància d'incompliments 
d'acord amb les obligacions legals 
exigides en cadascun dels països en 
què la companyia està present sobre 
aquesta matèria. 

417-2 Casos d’incompliment 
relacionats amb la informació i el 
etiquetatge de productes i serveis 

La companyia no va registrar el 
2018 sancions per incompliments 
relacionats amb la informació i 
l'etiquetatge de productes i serveis. 

Sí 

417-3 Casos d’incompliment 
relacionats amb comunicacions de 
màrqueting 

La companyia no va registrar el 
2018 sancions per l'incompliment 
de les regulacions relatives a les 
comunicacions de màrqueting, 
incloent-hi la publicitat, la promoció o 
el patrocini. 

Sí 

Biodiversitat 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

70 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

70 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

70 

GRI 304: Biodiversitat 
2016 

304-1 Centres d'operacions en 
propietat, arrendats o gestionats 
ubicats dins o al costat d'àrees 
protegides o zones de gran valor 
per a la biodiversitat fora d'àrees 
protegides 

72 Sí 

304-2 Impactes significatius 
en la biodiversitat derivats de 
les activitats, els productes i els 
serveis 

72 Sí 

304-3 Hàbitats protegits o 
restaurats 

73 Sí 

304-4 Espècies que apareixen 
a la llista vermella de l'UINC i en 
llistats nacionals de conservació 
els hàbitats de les quals es 
trobin en àrees afectades per les 
operacions 

72 Sí 

EU13 Biodiversitat dels hàbitats 
d'àrees circumdants 

73 Sí 

OG4 Nombre i percentatge 
d'ubicacions d'operació en què 
s'ha avaluat i controlat el risc per a 
la biodiversitat 

73 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

Retenció i desenvolupament del talent 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

74, 87 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

74, 87 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

74, 87 

GRI 404: Formació i 
ensenyament 2016 

404-1 Mitjana d’hores de formació 
a l'any per empleat 

86 Sí 

404-2 Programes per millorar 
les aptituds dels empleats i 
programes d’ajuda a la transició 

78, 85 Sí 

404-3 Percentatge d’empleats 
que reben avaluacions 
regulars de l'acompliment i el 
desenvolupament professional 

88, 150, 151 Sí 

Eficiència energètica i consum d'energia 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

66 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

66 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

66 

GRI 302: Energia 2016 302-1 Consum energètic dins de 
l'organització 

66, 145 Sí 

302-2 Consum energètic fora de 
l'organització 

66, 145 Sí 

302-3 Intensitat energètica 67 Sí 

302-4 Reducció del consum 
energètic 

63 Sí 

302-5 Reduccions dels requisits 
energètics dels productes i serveis 

63 Sí 

OG3 Energia total generada a 
partir de fonts renovables 

141 Sí 

Avaluació de la cadena de subministrament 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

102 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

102 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

102 

GRI 308: Avaluació 
ambiental dels 
proveïdors 2016 

308-1 Nous proveïdors que 
han passat filtres d’avaluació i 
selecció d’acord amb els criteris 
ambientals 

105 Sí 

308-2 Impactes ambientals 
negatius en la cadena de 
subministrament i mesures 
adoptades 

105 Sí 
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GRI Standard Disclosure Pàgina Resposta directa / Omissió Verificació 
externa 

GRI 414: Avaluació 414-1 Nous proveïdors examinats 105 Sí 
social dels proveïdors 
2016 

usant criteris socials 

414-2 Impactes socials negatius 105 Sí 
en la cadena de subministrament i 
accions dutes a terme 

Diversitat i igualtat 

GRI 103: Enfocament 
de gestió 2016 

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura 

81 Sí 

103-2 Enfocament de gestió i 
components 

81 

103-3 Avaluació de l'enfocament 
de gestió 

81 

GRI 401: Ocupació
2016 

401-1 Noves contractacions 
d’empleats i rotació de personal 

79, 80, 81, 
150, 151, 
154, 155 

Sí 

401-2 Beneficis per als empleats 
a temps complet que no es donen 
als empleats a temps parcial o 
temporal 

83 Sí 

401-3 Permís parental 83, 154, 155 Sí 

GRI 405: Diversitat i 
igualtat d'oportunitats 
2016 

405-1 Diversitat en òrgans de 
govern i empleats 

405-2 Ràtio del salari base i 
de la remuneració de les dones 
respecte als homes 

32 

82 

Sí 

Sí 

GRI 406: No 
discriminació 2016 

406-1 Casos de discriminació i 
accions correctives d’empreses 

No consten incidents d'aquesta 
naturalesa. 

Sí 
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Glossari d'indicadors de responsabilitat 
corporativa 

Indicador clau de Responsabilitat Descripció
Corporativa 

Excel·lència en el servei 

Satisfacció global amb la qualitat Grau de satisfacció dels clients amb la qualitat del servei global en un rang de l'1 al 10 (a Xile de l'1 
de servei al 7), desglossat per país o regió geogràfica. 

Compromís amb els resultats 

Import net de la xifra de negocis 	 Ingressos de la companyia. 
(milions d’euros) 

Benefici operatiu brut. Ebitda Beneficis de la companyia abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions. 
(milions d'euros) 

Evolució del percentil en DJSI Puntuació total obtinguda per la companyia en l'avaluació anual de l'Índex Dow Jones de 
Sostenibilitat. 

Gestió responsable del medi ambient 

Emissions directes de gasos Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) originades per fonts que posseeix o controla la 
d'efecte hivernacle (GEH) companyia. 
(MtCO2eq) 

Factor d'emissió amb nuclear 	 Taxa d'emissió com a resultat de l'activitat de generació elèctrica resultant del quocient entre la 
quantitat de contaminant atmosfèric emès (tones de diòxid de carboni) i l'energia produïda (GWh). (tCO2/GWh) 

Generació de residus perillosos Quantitat de residus perillosos més representatius generats. 
(kt) 

Inversions i despeses ambientals Despesa per actuacions ambientals realitzades en l'exercici, corresponents a inversions i despeses 
(milions d'euros) incorregudes en la gestió ambiental de les instal·lacions, excloent els drets d'emissió. 

Interès per les persones 

Índex de plantilla Nombre d'empleats en la companyia a tancament d'exercici. 

Homes/dones (%)		 Nombre d'homes en la plantilla respecte al total d'empleats de la companyia a tancament d'exercici, 
en percentatge / Nombre de dones en la plantilla respecte al total d'empleats de la companyia a 
tancament d'exercici, en percentatge. 

Dones en càrrecs de direcció (%) Percentatge de dones que es troben exercint un càrrec directiu respecte al total d'empleats de la 
companyia en llocs directius a tancament d'exercici. 

Despeses de personal (milions Quantitat monetària que representen les despeses de la plantilla per a la companyia (sous i salaris, 
d’euros) costos de Seguretat Social, plans d'aportació definida, plans de prestació definida, treballs realitzats 

per a l'immobilitzat de la companyia, i altres). 

Inversió en formació anual (euros) Quantitat monetària total invertida per la companyia en formació dels empleats. 

Empleats inclosos en conveni Percentatge d'empleats que són representats en un conveni col·lectiu respecte al total d'empleats 
col·lectiu (%) en plantilla, a tancament d'exercici. 

Seguretat i salut 

Accidents amb baixa Nombre d'accidents de treball que causen una baixa laboral. 

Dies perduts		 Jornades en les quals no s'ha treballat per baixes per accidents de treball. Es calculen des del dia 
següent al de la recepció de la baixa i se'n consideren els dies naturals. 

Víctimes mortals Nombre de treballadors que han mort per accidents de treball. 

Índex de freqüència Nombre d'accidents amb baixa ocorreguts durant la jornada de treball per cada milió d'hores 
treballades. 

Índex de gravetat Nombre de jornades perdudes a conseqüència dels accidents de treball per cada 1.000 hores 
treballades. 

Índex d’incidència Nombre d'accidents de treball per cada 1.000 treballadors. 
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Indicador clau de Responsabilitat Descripció
Corporativa 

Taxa d’absentisme (%) Absències dels treballadors en els seus llocs de treball com a conseqüència de malalties comunes 
i accidents no laborals, mesures com el quocient entre el nombre total d'hores laborals perdudes 
entre el total d'hores teòriques laborables en l'exercici. 

Cadena de subministrament responsable 

Proveïdors amb contractes en Nombre de proveïdors als quals se'ls ha contractat algun producte o servei durant l'últim exercici. 
vigor existents 

Volum total de compra adjudicat Quantitat monetària total utilitzada per cobrir les compres de la companyia. 
(milions d’euros) 

Pressupost de compra destinat a Quantitat de pressupost que es destina a la compra de proveïdors ubicats a la zona geogràfica des 
proveïdors locals (%) d'on es realitza la compra sobre el pressupost total de compres. 

Avaluació de proveïdors ESG Nombre de proveïdors que han estat avaluats en matèria ambiental, social i de bon govern 
(nombre) (Environmental, Social and Governance). 

Compromís social 

Evolució de l’aportació de Naturgy Aportació econòmica a programes d'acció o inversió social i patrocini i mecenatge. 
(milions d'euros) 

Distribució per tipus d’acció (%) Distribució de les inversions segons el motiu de les iniciatives, desglossat d'acord amb la metodologia 
London Benchmarking Group (LBG). 

Activitats de patrocini i acció Nombre d'activitats dutes a terme per la companyia de patrocini, mecenatge i acció social. 
social 

Integritat i transparència 

Comunicacions rebudes per la Nombre de comunicacions realitzades per empleats i proveïdors relacionades amb el Codi Ètic i la 
Comissió del Codi Ètic Política Anticorrupció que han estat rebudes per la Comissió de Codi Ètic. 

Comunicacions per cada 200 Ràtio del nombre de comunicacions realitzades relacionades amb el Codi Ètic i la Política 
empleats Anticorrupció que han estat rebudes per la Comissió del Codi Ètic per cada 200 empleats de la 

companyia. 

Temps mitjà de resolució de les Nombre de dies de mitjana des que la companyia rep les comunicacions fins que les resol. 
comunicacions (dies) 

Projectes d'auditoria analitzats en Nombre de projectes d'auditoria que han sigut analitzats en funció dels riscos operacionals. 
base a riscos operacionals 

Comunicacions rebudes en Nombre de comunicacions que ha rebut la companyia en matèria de drets humans. 
matèria de drets humans 

Persones formades en la Política Nombre d'empleats que han realitzat una formació sobre la Política de Drets Humans. 
de Drets Humans 
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Índex de continguts d'acord amb United 
Nations Guiding Principles Reporting 
Framework 

Indicador Pàgina Grau de compliment 

Sistema de respecte dels Drets Humans (A) 

A1. Compromís polític IRC 2018 Complet 

Política de Drets Humans 

Codi Ètic - pàgines 8-9 

A1.1 Desenvolupament del compromís públic IRC 2018 Complet 

Política de Drets Humans - pàgina 
19 

A1.2 Abast i àmbit d'aplicació del compromís IRC 2018 Complet 

Política de Drets Humans - pàgines 
6 i 7 

A1.3 Forma de comunicació del compromís IRC 2018 Complet 

Política de Drets Humans - pàgines 
17 i 18 

A2. Integrant el respecte pels Drets Humans IRC 2018 Complet 

Codi Ètic - pàgina 8 

Política de Drets Humans - pàgines 
17 i 18 

Informe Anual de Remuneracions 
2018 

A2.1 Organització de la responsabilitat en matèria de drets humans IRC 2018 Complet 

Política de Drets Humans - pàgina 
18 

A2.2 Matèries de Drets Humans portades a l'Alta Direcció i a la Junta IRC 2018 Parcial 
Directiva Política de Drets Humans - pàgina 

18 

Informe Auditoria i Control 2018 

A2.3 Conscienciació de treballadors en matèria de drets humans IRC 2018 Parcial 

Política de Drets Humans - pàgines 
15 i 18 

Informe Anual de Remuneracions 
2018 

A2.4 Forma de manifest de la companyia del seu compromís amb els IRC 2018 Complet 
drets humans en les relacions comercials Política de Drets Humans - pàgines 

11, 17-18 

A2.5 Lliçons apreses sobre drets humans i conseqüències degudes a IRC 2018 Parcial 
això 
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Indicador Pàgina Grau de compliment 

Definir l'enfocament de Reporting (B) 

B1. Declaració de qüestions destacades IRC 2018 Complet 

B2. Determinació de qüestions destacades 

B3. Elecció dels punts geogràfics 

B4. Impactes negatius addicionals 

Gestió de les qüestions destacades de Drets Humans (C) 

C1. Polítiques específiques 

IRC 2018 

IRC 2018 

IRC 2018 

Informe d'Auditoria Interna 2018 

IRC 2018 

Parcial 

Complet 

Complet 

Complet 

C1.1 Importància de la Política de drets humans per als encarregats 
d'implementar-les 

IRC 2018 Complet 

C2. Compromís amb els grups d’interès IRC 2018 Complet 

C2.1 Identificació de grups d'interès per participar en qüestions 
destacades de drets humans 

IRC 2018 Parcial 

C2.2 Grups d'interès que han tingut relació amb la companyia en relació 
amb els drets humans 

IRC 2018 Parcial 

C2.3 Influència de la visió dels grups d'interès sobre temes relacionats 
amb drets humans 

IRC 2018 Parcial 

C3. Avaluació d'impactes IRC 2018 Complet 

C3.1 Patrons o tendències en els impactes sobre drets humans IRC 2018 Parcial 

C3.2 Impactes severs sobre drets humans IRC 2018 Complet 

C4. Integració de resultats i adopció de mesures IRC 2018 Parcial 

C4.1 Involucració de les parts de la companyia en implementar 
solucions i prendre decisions sobre qüestions destacades en drets 
humans 

IRC 2018 Parcial 

C4.2 Tensions dels impactes de drets humans IRC 2018 

Política de drets humans - 
compromís - pàgina 6 

Parcial 

C4.3 Accions preses per prevenir o mitigar impactes potencials sobre 
drets humans 

IRC 2018 Parcial 

C5. Seguiment del rendiment IRC 2018 Parcial 

C5.1 Gestió efectiva d'assumptes de drets humans IRC 2018 Parcial 

C6. Reparació IRC 2018 Complet 

C6.1 Mitjans per a reclamar sobre qüestions relacionades amb drets 
humans 

IRC 2018 

Codi Ètic - pàgina 22 

Parcial 

C6.2 Capacitat de les persones per presentar reclamacions o queixes IRC 2018 

Codi Ètic - pàgina 22 

Parcial 

C6.3 Processament de reclamacions i avaluació de l'efectivitat dels 
resultats 

IRC 2018 

Codi Ètic - pàgina 22 

Informe d'Auditoria i Control 2018 

Parcial 

C6.4 Patrons i tendències en reclamacions o queixes IRC 2018 Parcial 

C6.5 Reparacions en relació amb algun impacte relacionat amb drets 
humans 

IRC 2018 Complet 
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Informe sobre el Bo Verd 

Indicadors d'ús de fons 

El nombre total de projectes, assignats a 31 de desembre de 2018 al Bo Verd emès el 15 de novembre de 2017, 
ha estat de 63, amb una inversió total de 446,34 milions d'euros  i amb un percentatge de fons assignat respecte 
del total de l'import obtingut mitjançant l'emissió del Bo Verd del 55,79%, quedant 353,66 milions d'euros  
pendents d'assignar. 

Tecnologia 

Eòlica 

Localització 

Espanya 

Nom del projecte 

P.E. Balcón De Balos 

Any de 
posada en 
marxa 
2018 

Estat 

Operació 

Finançament 
assignat Bo 

Verd (M€) 
6,09 

% finançat 
amb Bo 

Verd 
50% 

Emissions 
evitades 

(tCO2) 
17.465,82 

Eòlica Espanya P.E. Doramás 2018 Operació 1,14 50% 4.254,26 
Eòlica Espanya P.E. Fuerteventura II 2018 Operació 2,72 50% 7.159,81 
Eòlica Espanya P.E. La Haría 2018 Operació 1,97 50% 4.729,37 
Eòlica Espanya P.E. La Vaquería 2018 Operació 1,93 50% 4.907,52 
Eòlica Espanya P.E. Montaña Perros 2018 Operació 1,89 50% 5.200,33 
Eòlica Espanya P.E. Triquivijate 2018 Operació 3,40 50% 9.415,37 
Eòlica Espanya P.E. Vientos Del Roque 2018 Operació 3,42 50% 10.580,28 
Fotovoltaica Espanya C.F. Carpio De Tajo 2019 Construcció 25,33 100% 24.870,11 
Fotovoltaica Espanya C.F. La Nava 2019 Construcció 27,13 100% 27.903,09 
Fotovoltaica Espanya C.F. Picón I 2019 Construcció 19,08 100% 29.554,70 
Fotovoltaica Espanya C.F. Picón II 2019 Construcció 18,01 100% 29.554,70 
Fotovoltaica Espanya C.F. Picón III 2019 Construcció 5,86 100% 29.554,70 
Eòlica Espanya P.E. Ampliación El Hierro 2019 Construcció 12,84 100% 39.049,51 
Eòlica Espanya P.E. Barasoain 2019 Construcció 23,99 86% 35.311,74 
Eòlica Espanya P.E. Merengue 2019 Construcció 32,00 100% 45.270,35 
Eòlica Espanya P.E. Mirabel 2019 Construcció 15,14 100% 25.434,18 
Eòlica Espanya P.E. Monciro 2019 Construcció 10,68 100% 39.779,13 
Eòlica Espanya P.E. Peñaforcada - 2019 Construcció 6,75 100% 8.324,33 

Catasol II 
Eòlica Espanya P.E. Piletas I 2019 Construcció 9,18 50% 26.914,83 
Eòlica Espanya P.E. San Blas 2019 Construcció 24,58 100% 35.000,95 
Eòlica Espanya P.E. Teso Pardo 2019 Construcció 20,67 100% 30.321,81 
Eòlica Espanya P.E. Tesorillo 2019 Construcció 20,18 100% 24.075,45 
Eòlica Espanya P.E. Tirapu 2019 Construcció 9,35 87% 12.612,85 
Eòlica Espanya P.E. Montejo De Bricia 2019 Construcció 5,45 90% 5.829,63 

(Ampliación) 
Eòlica Espanya P.E. Carratorres 2019 Construcció 14,44 75% 35.406,33 
Eòlica Espanya P.E. Fréscano 2019 Construcció 7,85 100% 23.550,17 
Eòlica Espanya P.E. San Agustín 2019 Construcció 5,25 100% 32.683,10 
Eòlica Espanya P.E. Monte Tourado - Eixe 2019 Construcció 29,14 100% 42.147,08 
Eòlica Espanya P.E. Pastoriza - Rodeiro 2019 Construcció 10,42 100% 44.451,04 
Eòlica Espanya P.E. Serra Do Punago - 2019 Construcció 8,67 100% 32.696,13 

Vacariza 
Eòlica Espanya P.E. Torozos A 2019 Construcció 14,68 100% 38.913,76 
Eòlica Espanya P.E. Torozos B 2019 Construcció 11,51 100% 33.182,57 
Eòlica Espanya P.E. Torozos C 2019 Construcció 13,99 100% 38.892,52 
Eòlica Espanya P.E. Mouriños 2019 Construcció 6,73 100% 11.670,00 
Eòlica Espanya Infraestructures 2019 Construcció 8,81 70%  -

comunes 
440,27 866.667,49 
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Tecnologia 

Fotovoltaica 

Localització 

Espanya 

Nom del projecte 

C.F. Canredondo 

Any de 
posada en 
marxa 
2021 

Estat 

Desenvolupament 

Finançament 
assignat Bo 

Verd (M€) 
0,08 

% finançat 
amb Bo 

Verd 
100% 

Emissions 
evitades 

(tCO2) 

Fotovoltaica Espanya C.F. Las Jaras 2021 Desenvolupament 0,27 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Miraflores 2021 Desenvolupament 0,16 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Puerto Del Rosario 2021 Desenvolupament 0,07 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Salinetas 2021 Desenvolupament 0,02 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Tabernas I 2022 Desenvolupament 0,26 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Tabernas II 2022 Desenvolupament 0,26 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. El Escobar I 2021 Desenvolupament 0,07 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. El Escobar II 2021 Desenvolupament 0,07 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Sureste Sostenible I 2021 Desenvolupament 0,05 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Sureste Sostenible II 2021 Desenvolupament 0,05 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Sureste Sostenible III 2021 Desenvolupament 0,05 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Sureste Sostenible IV 2021 Desenvolupament 0,05 100% 
Fotovoltaica 
Fotovoltaica 

Espanya 
Espanya 

C.F. Aguayro Solar I 
C.F. Aguayro Solar II 

2021 
2021 

Desenvolupament 
Desenvolupament 

0,05 
0,05 

100% 
100% 454.691,40 

Fotovoltaica Espanya C.F. Aguayro Solar III 2021 Desenvolupament 0,05 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Aguayro Solar IV 2021 Desenvolupament 0,05 100% 
Fotovoltaica Espanya C.F. Aldea Blanca 2021 Desenvolupament 0,02 100% 
Eòlica Espanya P.E. Picato 2021 Desenvolupament 1,33 100% 
Eòlica Espanya P.E. El Moralito 2022 Desenvolupament 0,00 50% 
Eòlica Espanya P.E. La Tablada 2022 Desenvolupament 0,01 50% 
Eòlica Espanya P.E. Punta Redona 2021 Desenvolupament 0,02 60% 
Eòlica Espanya P.E. Tres Termes 2021 Desenvolupament 0,02 60% 
Eòlica Espanya P.E. Los Barrancs 2021 Desenvolupament 0,02 60% 
Eòlica Espanya P.E. Agüimes 2021 Desenvolupament 0,14 100% 
Eòlica Espanya P.E. Puerto Del Rosario 2022 Desenvolupament 0,38 100% 
Eòlica Espanya P.E. Torozos II 2021 Desenvolupament 2,45 100%

 6,07 

Els fons nets de l'emissió del bo han 
estat gestionats dins el portafoli de 
liquiditat de la tresoreria de Naturgy, 
en caixa o altres instruments de 
liquiditat de curt termini que no 
inclouen activitats intensives en 
gasos d'efecte hivernacle o altres 
activitats controvertides.* Naturgy ha 
mantingut al tancament de l'exercici 
un nivell mínim de caixa equivalent 
als fons pendents d'adjudicar del 
Bo Verd. 

Indicadors 
de beneficis 
ambientals 
El benefici mediambiental estimat 
del Bo Verd s'espera que sigui 
d'1.321.358,89 tCO2/any evitades, en 
funció d'un total d'aproximadament 
1.419 MW de potència que es preveu 
instal·lar amb finançament del Bo 
Verd, amb una producció associada 
d'uns 3.988 GWh/any. 

Actuacions 
en matèria 
mediambiental 
i social 
En els projectes s'ha considerat la 
sostenibilitat al llarg de tot el seu 
cicle de vida, en coordinació amb les 
administracions competents, amb 
la participació dels diferents grups 
d'interès. 

En l'etapa de disseny, s'ha realitzat en 
tots els projectes un estudi ambiental 
on s'ha recollit informació de l'entorn 
(medi físic, biològic, socioeconòmic i 
cultural). Aquest estudi ha servit de 
partida per definir les alternatives 
de projecte més sostenible, tant de 
manera ambiental com social, per 
identificar i valorar els impactes 
associats i per definir les mesures 
de prevenció, mitigació i, si escau, 
compensació necessàries. 

Durant la fase de construcció, 
es porta a terme un exhaustiu 
seguiment ambiental i arqueològic 
a fi d'assegurar que el projecte 
s'executa amb les garanties 
ambientals i socials establertes. 

Durant l'etapa d'operació, les 
instal·lacions s'acullen al sistema de 
gestió ambiental de Naturgy, que 
està certificat i auditat externament 
UNE-EN ISO 14001, que assegura el 
control i el compliment dels requisits 
ambientals, la prevenció d'accidents 
ambientals i la millora contínua en la 
reducció dels nostres impactes. 
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Glossari d'indicadors
 

Indicadors d'ús dels fons 

Descripció dels projectes finançats Descripció dels projectes finançats amb el Bo Verd, detallant tecnologia de generació, 
localització (país), nom del projecte, any de posada en marxa, estat d'execució (1. 
Desenvolupament, 2. Construcció, 3. Operació i manteniment), a data de tancament. 

Finançament assignat Bo Verd: quantitats 
assignades (en EUR) per projecte i total 

Import atribuïble al Bo Verd invertit en projectes que compleixen els criteris 
d'elegibilitat del Bo Verd, recollits en el Naturgy Green Bond Framework, en milions 
d'euros, a data de tancament. 

% finançat amb Bo Verd Percentatge de la inversió del projecte atribuïble al Bo Verd a data de tancament. 

Nombre de projectes Núm. de projectes el finançament dels quals és atribuïble als fons procedents del Bo 
Verd, a data de tancament. 

Total de quantitats assignades respecte al 
total de fons (en %) 

Percentatge de l'import total de la inversió atribuïble al Bo Verd en tots els projectes, 
respecte de l'import total obtingut amb l'emissió del Bo Verd (fons del Bo), a data de 
tancament. 

Descripció de l'ús dels fons no invertits Descripció de la gestió dels fons obtinguts amb l'emissió del Bo Verd, que no han estat 
assignats a cap projecte, a data de tancament, d'acord amb el Naturgy Green Bond 
Framework. 

Indicadors de beneficis ambientals 

Emissions evitades de gasos d'efecte 
hivernacle (GEH) 

Emissions de CO2 (tones de CO2/any) que es preveu evitar anualment mitjançant els 
projectes d'energia renovable (eòlica i solar), calculades multiplicant la producció 
energètica prevista per un factor d'emissió mitjà per regió (Península i Canàries). Aquest 
factor d'emissió s'ha calculat segons les metodologies dels projectes de Mecanisme 
de Desenvolupament Net (MDN) d'UNFCCC, que permeten utilitzar o bé un factor 
d'emissió mitjà de la regió excloent les emissions de les centrals low cost/must run 
quan la generació a partir d'aquestes centrals representi menys del 50% del total del 
sistema elèctric (mètode SIMPLE), o bé un factor d'emissió mitjà del mix elèctric total 
de la regió (incloent-hi les emissions de les centrals low cost/must) quan la generació 
a partir d'aquestes centrals representi més del 50% del total del sistema elèctric 
(mètode MITJÀ). Les dades utilitzades per al càlcul dels factors d'emissió aplicats 
procedeixen de fonts d'informació pública sobre la base d'estadístiques oficials. 

Capacitat energètica 	 Potència total (MW) corresponent als projectes que es preveu finançar amb el Bo Verd. 

Producció energètica 	 Generació d'energia elèctrica estimada anual (GWh/any), calculada multiplicant la 
capacitat energètica per les hores mitjanes estimades de funcionament anual per 
projecte, corresponent als projectes que es preveu finançar amb el Bo Verd. 
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Informe de revisió independent 
sobre el Bo Verd 

INFORME D’ASSEGURAMENT LIMITAT INDEPENDENT DELS INDICADORS DEL BO VERD 

Traducció d’un informe originalment emès en castellà. En cas de discrepància, 
prevaldrà la versió en llengua castellana 

Al Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, S.A.: 

Abast del treball 

Hem portat a terme un encàrrec d’assegurament limitat dels Indicadors del Bo Verd continguts a 
l’“Informe sobre el Bo Verd 2018” de Naturgy Energy Group, S.A. (en endavant, “Naturgy”) de 
l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2018, preparats conforme als criteris establerts per 
Naturgy a l’apartat “Glossari d’indicadors” a la pàgina 4 de l’“Informe sobre el Bo Verd 2018”, i 
definits d’acord amb el “Gas Natural Fenosa Green Bond Framework” (al juny de 2018 Gas Natural 
Fenosa va canviar la seva denominació per Naturgy) publicat pel grup i disponible a la seva pàgina 
web: 

(https://www.naturgy.com/files/Gas_Natural_Fenosa_Green_Bond_Framework_def-2.pdf). 

Concretament, hem revisat els Indicadors del Bo Verd que s’inclouen als apartats “Indicadors d’ús de 
fons” i “Indicadors de beneficis ambientals” a les pàgines 2 i 3 de l’“Informe sobre el Bo Verd 2018”. 

Els administradors de Naturgy Energy Group, S.A. són responsables de la preparació del contingut i 
de la presentació dels Indicadors del Bo Verd inclosos a l’“Informe sobre el Bo Verd 2018” d’acord 
amb els criteris establerts per Naturgy, i de la definició d’aquests criteris conforme al “Gas Natural 
Fenosa Green Bond Framework”. 

Aquesta responsabilitat inclou, així mateix, el disseny, la implementació i el manteniment del control 
intern que es consideri necessari per permetre que els Indicadors del Bo Verd inclosos a l’“Informe 
sobre el Bo Verd 2018” estiguin lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error. 

Els administradors de Naturgy Energy Group són també responsables de definir, implementar, 
adaptar i mantenir els sistemes de gestió dels quals s’obté la informació necessària per a la 
preparació dels Indicadors del Bo Verd inclosos a l’“Informe sobre el Bo Verd 2018”. 

Criteris 

La nostra responsabilitat és expressar les nostres conclusions en un informe d’assegurament limitat 
basant-nos en el treball realitzat. Hem portat a terme el nostre treball d’acord amb els requisits 
establerts a la Norma Internacional d’Encàrrecs d’Assegurament 3000 Revisada en vigor, “Encàrrecs 
d’Assegurament diferents de l’Auditoria o de la Revisió d’Informació Financera Històrica” (NIEA 3000 
Revisada), emesa pel Consell de Normes Internacionals d’Auditoria i Assegurament (IAASB) de la 
Federació Internacional de Comptadors (IFAC). 

https://www.naturgy.com/files/Gas_Natural_Fenosa_Green_Bond_Framework_def-2.pdf
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Procediments realitzats 

En un treball d’assegurament limitat els procediments portats a terme varien en naturalesa i moment 
de realització, i tenen una menor extensió que els realitzats en un treball d’assegurament raonable i, 
per tant, la seguretat que se n’obté és també menor. 

El nostre treball ha consistit en la formulació de preguntes a la Direcció, en la revisió dels processos 
per recopilar i validar la informació presentada en els Indicadors del Bo Verd i en l’aplicació de certs 
procediments analítics i proves de revisió per mostreig que es descriuen a continuació: 

 onal de les diverses unitats de Naturgy involucrades en l’elaboració dels 
Indicadors del Bo Verd. 


en els Indicadors del Bo Verd. 

 Anàlisi de l’adaptació dels Indicadors del Bo Verd de Naturgy a l’assenyalat en els criteris 
establerts per Naturgy, detallats a l’apartat “Glossari d’indicadors” de l’’’Informe sobre el Bo 
Verd 2018”. 

 Comprovació de la traçabilitat dels fons obtinguts a través del Bo Verd assignats al 
finançament de projectes i dels fons no assignats, i comprovació que les inversions fetes per 
Naturgy en projectes mitjançant fons atribuïbles al Bo Verd s’han realitzat conforme als 
criteris del “Gas Natural Fenosa Green Bond Framework”. 

 Comprovació, mitjançant proves de revisió basades en la selecció d’una mostra i realització 
de proves analítiques i substantives, de la informació quantitativa i qualitativa dels Indicadors 
del Bo Verd de Naturgy. Així mateix, n’hem comprovat l’adequada compilació a partir de les 
dades subministrades per les fonts d’informació de Naturgy. 

 Obtenció d’una carta de manifestacions dels Administradors i la Direcció. 

Independència i control de qualitat 

Hem complert amb els requeriments d’independència i altres requeriments d’ètica del Codi d’Ètica 
per a Professionals de la Comptabilitat emès pel Consell de Normes Internacionals d’Ètica per a 
Professionals de la Comptabilitat (IESBA, segons les seves sigles en anglès) que està basat en els 
principis fonamentals d’integritat, objectivitat, competència i diligència professionals, confidencialitat 
i comportament professional. 

La nostra firma aplica la Norma Internacional de Control de Qualitat 1 (NICC 1) i manté, en 
conseqüència, un sistema global de control de qualitat que inclou polítiques i procediments 
documentats relatius al compliment de requeriments d’ètica, normes professionals i disposicions 
legals i reglamentàries aplicables. 
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Conclusió 

Basant-nos en els procediments que hem realitzat i en les evidències que hem obtingut, no s’ha posat 
de manifest cap aspecte que ens faci creure que els Indicadors del Bo Verd inclosos a l’“Informe 
sobre el Bo Verd 2018” de Naturgy corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 
no han estat preparats, en tots els seus aspectes significatius, d’acord amb els criteris establerts per 
Naturgy conforme al “Gas Natural Fenosa Green Bond Framework”. 

Ús i distribució 

Aquest informe s’emet únicament per als administradors de Naturgy d'acord amb els termes de la 
nostra carta d'encàrrec. No assumim cap responsabilitat davant de tercers diferents dels destinataris 
d’aquest informe. 

ERNST & YOUNG, S.L. 
(Signatura a l’original en castellà) 

Antonio Capella Elizalde 

10 d'abril de 2019 
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Informe de revisió independent
[102-56] 

INFORME DE REVISIÓ INDEPENDENT 
DE L’INFORME DE RESPONSABILITAT CORPORATIVA 2018 

Traducció d’un informe originalment emès en castellà. En cas de discrepància, 
prevaldrà la versió en llengua castellana 

Al Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, S.A.: 

Abast del treball 

Hem portat a terme, per encàrrec de la Direcció de Naturgy Energy Group, S.A. (en endavant, 
Naturgy), la revisió de la informació de sostenibilitat continguda a l’“Informe de Responsabilitat 
Corporativa 2018” de Naturgy (en endavant, l’Informe) i a l’Índex de continguts GRI de l’informe 
adjunt. Aquest informe ha estat elaborat d'acord amb el que s’assenyala a: 

 GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) i els suplements sectorials “Electric 
Utilities Sector Supplement” i “Oil and Gas Sector Supplement”. 

 Els principis recollits a la Norma AA1000AP (2018) emesa per AccountAbility (Institute of Social 
and Ethical Accountability). 

 El “Glossari d’indicadors de responsabilitat corporativa”, inclòs al capítol “Informació addicional” 
de l’informe adjunt. 

El perímetre considerat per Naturgy per a l’elaboració de l’Informe està definit a l’apartat “Abast de 
la informació” del capítol “Procés d’elaboració de l’informe. Materialitat” de l’Informe adjunt. 

La preparació de l’Informe adjunt, així com el seu contingut, és responsabilitat de la Direcció de 
Naturgy, la qual també és responsable de definir, adaptar i mantenir els sistemes de gestió i control 
intern dels quals s’obté la informació. La nostra responsabilitat és emetre un informe independent 
basat en els procediments aplicats en la nostra revisió. 

Criteris 

Hem portat a terme el nostre treball de revisió d'acord amb: 

 La Guia d’Actuació sobre treballs de revisió d’Informes de Responsabilitat Corporativa emesa per 
l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya (ICJCE). 

 La Norma ISAE 3000 (Revised) “Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information”, emesa per l’International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) de la International Federation of Accountants (IFAC), amb un abast 
d’assegurament raonable per als indicadors clau de responsabilitat corporativa sobre integritat i 
transparència inclosos a l’apartat “Un model de negoci integrat i sostenible” del capítol “Model 
de negoci” de l’Informe adjunt i un abast d'assegurament limitat per a la resta d’indicadors
continguts a l’Índex de continguts GRI del capítol “Informació addicional” de l’Informe adjunt. 

 La Norma AA1000AS (2008) d’AccountAbility, sota un encàrrec d’assegurament moderat de 
tipus 2. 

Procediments realitzats 

El nostre treball de revisió ha consistit en la formulació de preguntes a la Direcció de Reputació i 
Sostenibilitat i a les diverses Unitats de Negoci que han participat en l'elaboració de l’Informe adjunt, 
i en l’aplicació de certs procediments analítics i proves de revisió per mostreig que es descriuen a 
continuació: 
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 Entrevistes amb els responsables de l'elaboració de la informació de sostenibilitat, amb el 
propòsit d’obtenir un coneixement sobre com es consideren, posen en pràctica i s’integren 
els objectius i les polítiques de sostenibilitat en l'estratègia de Naturgy. 

 Anàlisi dels processos per recopilar i validar la informació de sostenibilitat continguda a 
l’Informe adjunt. 

 Comprovació dels processos de què disposa Naturgy per determinar quins en són els 
aspectes materials, així com la participació dels grups d’interès en aquests processos. 

 Revisió de l’adequació de l'estructura i continguts de la informació de sostenibilitat conforme 
a la Guia per a l’elaboració de Memòries de Sostenibilitat GRI Standards de Global Reporting 
Initiative i els suplements sectorials “Electric Utilities Sector Supplement” i “Oil and Gas 
Sector Supplement”, per a la preparació d’informes segons l’opció de conformitat exhaustiva, 
i als principis de la Norma AA1000AP (2018). 

 Comprovació, mitjançant proves de revisió, basades en seleccions de mostres, de la 
informació quantitativa i qualitativa dels indicadors inclosos a l’Índex de continguts GRI i la 
seva adequada compilació a partir de les dades subministrades per les fonts d’informació. Les 
proves de revisió s’han definit a efectes de proporcionar el nivell d’assegurament indicat. 

 Contrast que la informació financera reflectida a l’Informe ha estat auditada per tercers 
independents. 

Aquests procediments han estat aplicats sobre la informació de sostenibilitat continguda a l’Informe
adjunt i a l’Índex de continguts GRI, amb el perímetre i abast indicats anteriorment. 

L’abast de la nostra revisió és substancialment inferior al d’un treball d'assegurament raonable. Per 
tant, la seguretat proporcionada també és menor.
 

Així mateix, per als indicadors clau de responsabilitat corporativa sobre integritat i transparència,
 
inclosos a l’apartat “Un model de negoci integrat i sostenible” del capítol “Model de negoci”, s’ha 
portat a terme un treball d’assegurament raonable. Aquest treball ha inclòs la comprensió del 
sistema de control intern sobre els esmentats indicadors continguts a l’Informe, l'avaluació del risc 
que pugui haver-hi errors materials, l’execució de proves i avaluacions sobre el seu contingut, i la 
realització d’altres procediments que hem considerat necessaris. Entenem que el nostre examen 
ofereix una base raonable per a la nostra opinió. 

Aquest informe en cap cas pot entendre’s com un informe d’auditoria. 

Independència i control de qualitat 

Hem complert amb els requeriments d’independència i altres requeriments d’ètica del Codi d’Ètica 
per a Professionals de la Comptabilitat emès pel Consell de Normes Internacionals d’Ètica per a 
Professionals de la Comptabilitat (IESBA, segons les seves sigles en anglès) que està basat en els 
principis fonamentals d’integritat, objectivitat, competència i diligència professionals, confidencialitat 
i comportament professional. 

La nostra firma aplica la Norma Internacional de Control de Qualitat 1 (NICC 1) i manté, en 
conseqüència, un sistema global de control de qualitat que inclou polítiques i procediments 
documentats relatius al compliment de requeriments d’ètica, normes professionals i disposicions 
legals i reglamentàries aplicables. 

El treball ha estat realitzat per un equip d'especialistes en sostenibilitat amb àmplia experiència en la 
revisió d'aquest tipus d’informació. 
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Conclusions 

En la nostra opinió, els indicadors clau de responsabilitat corporativa sobre integritat i transparència, 
inclosos a l’apartat “Un model de negoci integrat i sostenible”, revisats amb un nivell d'assegurament 
raonable, estan preparats i presentats, en tots els aspectes significatius, d'acord amb els criteris 
establerts per Naturgy descrits al “Glossari d’indicadors de responsabilitat corporativa”, inclòs al 
capítol “Informació addicional” de l’Informe adjunt. 

Addicionalment, com a resultat de la nostra revisió limitada, no s’ha posat de manifest cap aspecte 
que ens faci creure que la resta d’indicadors inclosos a l’Índex de continguts GRI no hagin estat 
preparats, en tots els aspectes significatius, d'acord amb la Guia per a l’elaboració de Memòries de 
Sostenibilitat GRI Standards, els seus suplements sectorials “Electric Utilities Sector Supplement” i 
“Oil and Gas Sector Supplement” i els criteris establerts per Naturgy al “Glossari d’indicadors de 
responsabilitat corporativa”, que inclou la fiabilitat de les dades, l’adequació de la informació 
presentada i l’absència de desviacions i omissions significatives. 

Sobre l'aplicació de Naturgy de la Norma de Principis d’AccountAbility AA1000AP (2018), no s’ha 
posat de manifest cap aspecte que ens indiqui que Naturgy no hagi aplicat els principis d’inclusivitat, 
rellevància, capacitat de resposta i impacte segons el que es detalla a l’apartat “Compliment amb els 
estàndards de referència” del capítol “Procés d’elaboració de l’informe. Materialitat” de l’Informe 
adjunt. 

Recomanacions 

Hem presentat a la Direcció de Naturgy les nostres recomanacions relatives a les àrees de millora en 
relació amb l’aplicació dels principis de la Norma AA1000AP (2018). Les recomanacions més 
significatives es refereixen a: 

 Inclusivitat: Cada departament dissenya accions de diàleg amb els seus grups d’interès més 
rellevants, que es divideixen entre accions de consulta i divulgatives. A causa dels canvis en 
l'estructura i l'autonomia creixent dels països, es recomana definir processos per assegurar la 
inclusió dels grups de relació locals i fomentar les iniciatives de consultes periòdiques amb els 
grups d’interès en els diferents països on opera la companyia. 

 Rellevància: La Política de Responsabilitat Corporativa, actualitzada a gener de 2019, estableix 
el marc d’actuació de Naturgy en matèria de Responsabilitat Corporativa i determina l'estructura 
de l’informe adjunt. Així mateix, Naturgy ha realitzat un procés d’identificació i valoració 
d'assumptes materials, que conformen el contingut d’aquest informe. Es recomana seguir 
avançant en l’anàlisi de la materialitat, consultant periòdicament diferents categories de grups 
d’interès, i fomentant-ne la vinculació amb les decisions estratègiques i la gestió del risc de 
Naturgy. 

 Capacitat de resposta: El 2017 Naturgy va definir un pla de sostenibilitat i s'està treballant per 
a la definició d’un nou pla per a 2019-2022, emprant com a punt de partida el pla estratègic de 
la companyia. La nostra recomanació és aprofitar la definició d’aquest nou pla de sostenibilitat 
per determinar objectius quantitatius a mig termini en matèria de sostenibilitat, tant a nivell 
corporatiu com de les diferents unitats de negoci del grup. 

 Impacte: El pla de sostenibilitat 2019-2022 servirà de suport a les palanques estratègiques de la 
companyia i als eixos de creixement a mig i llarg termini i tindrà com a objectiu gestionar els 
principals impactes de la companyia. Per integrar de manera eficient la gestió dels impactes en 
la presa de decisions, es recomana vincular-los al sistema de rendiment i remuneració de la 
companyia. 



 

 

 
  

 

  
  
 
 
   
 _______________________  
   
 
 

    

 

182 · Informe de Responsabilitat Corporativa 2018 

4 

Aquest informe ha estat preparat exclusivament per a l’interès de Naturgy d'acord amb els termes de 
la nostra carta d'encàrrec. 

ERNST & YOUNG, S.L. 

(Signatura a l'original en castellà) 

Antonio Capella Elizalde 

24 de maig de 2019 
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