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Model de negoci
Naturgy és un grup energètic integrat 
que subministra gas i electricitat a 
més de 18 milions de clients. El seu 
negoci se centra en la distribució 
i comercialització del gas i en la 
generació, distribució i comercialització 
d'electricitat. A més, desenvolupa 
altres línies de negoci, com els 
serveis energètics, que afavoreixen 

la diversificació de les activitats i els 
ingressos, anticipant-se a les noves 
tendències del mercat, atenent les 
necessitats específiques dels clients 
i oferint un servei integral no centrat 
únicament en la venda d’energia.

La nostra Missió és 
atendre les necessitats de...

Amb la Visió de...

El compromís amb la creació de valor a llarg termini i la gestió sostenible es concreta en la Política de Responsabilitat Corporativa. 
Aquesta política assumeix vuit compromisos amb els grups d'interès corresponents: 

Aquests compromisos són transversals i estan presents en tot el procés de negoci de la companyia, basat en la generació de 
riquesa econòmica, social i ambiental. 

Oferir una 
rendibilitat creixent 
i sostenible.

Accionistes

Contribuir 
positivament 
per mitjà d'un 
compromís de 
ciutadania global.

Societat

Oferir 
oportunitats de 
desenvolupament 
professional i 
personal.

Empleats

Ser líders en 
creixement continu 
amb presència 
multinacional 
oferint productes 
de qualitat i 
respectuosos amb 
el medi ambient.

Clients

Compromís amb  
els resultats

Excel·lència en el 
servei

Gestió 
responsable del 

medi ambient

Interès per les 
persones

Seguretat i salut Cadena de 
subministrament 

responsable

Compromís social Integritat i 
transparència
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El model de negoci de Naturgy es desenvolupa per mitjà d'un ampli nombre d'empreses bàsicament a Espanya, resta d'Europa, 
Amèrica Llatina i Àfrica, i es recolza en els grans negocis següents:

Al llarg de la cadena de valor, el Model 
de Negoci de Naturgy es diferencia 
per ser líder en el sector del gas i ser 
un referent en el sector elèctric, en 
ambdós casos com a garantia de 
subministrament regular de gas i 
electricitat, essencial per a prestar un 
servei de qualitat i per al compliment 
de la funció social de la companyia: 
proporcionar una àmplia oferta de 
serveis de valor afegit i impulsar la 
innovació sostenible com a motor de 
desenvolupament.

6%
ebitda

Amèrica Llatina

Infraestructures 
LatAm Nord

20% 
ebitda

Amèrica Llatina

Infraestructures 
LatAm Sud

45% 
ebitda

Espanya I Àfrica

Infraestructures 
EMEA

34% 
ebitda

Espanya, Europa  
i Amèrica Llatina

Gas i electricitat

Nota: -5% altres activitats.
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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
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 regasifi cació) i
generació.

República Dominicana
Generació (198 MW, fuel).

Nota: No s’hi inclou el negoci de distribució 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 a Colòmbia, de distribució d’electricitat a Moldàvia i de generació
d'electricitat a Kenya i de mineria a Sud-àfrica per haver-se reclassifi cat a operacions interrompudes.

EUA. Cheniere 
i Corpus 
Christi (2020)

Trinitat i 
Tobago    

  

Presència al món

Flux de gas.
Gasoducte Magrib-Europa (Empl).
Gasoducte Medgaz.
Planta de liqüefacció.
Planta de regasifi cació.
Planta de regasifi cació arrendada.
Contractes de gas a llarg termini.
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Regne Unit
Comercialització
de GN/GNL

França
Comercialització
de GN/GNL.
Regasifi cació.
Montoir.

Bèlgica
Comercialització
de GN/GNL.

Països Baixos
Comercialització
de GN/GNL.

Luxemburg
Comercialització
de GN/GNL.

Alemanya
Comercialització
de GN/GNL.

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

Irlanda
Comercialització
de GN/GNL i
d'electricitat. 

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

Nota: No s’hi inclou el negoci de distribució 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 a Colòmbia, de distribució d’electricitat a Moldàvia i de generació
d'electricitat a Kenya i de mineria a Sud-àfrica per haver-se reclassifi cat a operacions interrompudes.

Algèria
Proveïment i 
infraestructura 
de GN/GNL i 
gasoducte
Medgaz. 

Austràlia
Generació eòlica
(96 MW).

Xina
Comercialització
de GN/GNL.

Egipte
Proveïment i 
infraestructura de
GN/GNL (planta 
de liqüefacció de
Damietta).

Japó
Comercialització
de GN/GNL.

Índia
Comercialització
de GN/GNL 

Jordània
Comercialització
de GN/GNL. 

Marroc
Infraestructura de
GN/GNL i 
gasoducte
Magrib-Europa.

Oman
Proveïment
i infraestructura 
de GN/GNL 
(planta de
liqüefacció de 
Qalhat).

Pakistan
Comercialització
de GN/GNL.

Singapur
Comercialització
de GN/GNL.

Europa

Àsia, Àfrica i Oceania

Noruega

Qatar

Nigèria

Rússia Yamal (2019)

Flux de gas.
Gasoducte Magrib-Europa (Empl).
Gasoducte Medgaz.
Planta de liqüefacció.
Planta de regasifi cació.
Planta de regasifi cació arrendada.
Contractes de gas a llarg termini.
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Línies de negoci

Lideratge en el negoci del gas

Xarxes Gas

Distribució de gas Infraestructures Proveïment Comercialització

10,6 milions de punts de 
subministrament.
119.998 km de xarxa.

Vuit vaixells metaners.
Dos gasoductes de transport, 
Magrib-Europa (Empl) i 
Medgaz.

~ 30 bcm de cartera de 
subministrament.

378 TWh de gas subministrat.
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Espanya
Líder a Espanya amb una 
quota de mercat del 69%, 
distribueix gas natural a més 
de 1.000 municipis en nou 
comunitats autònomes i
5,4 milions de clients.
Amèrica Llatina
Primera distribuïdora 
de l'Amèrica Llatina, on 
distribueix a més de 5,2 
milions de clients.
Presència a l'Argentina, el 
Brasil, Xile, Mèxic i el Perú i en 
sis de les deu principals ciutats 
de l'Amèrica Llatina.

l  Vuit vaixells metaners (1,3 
Mm3).

l   Gestió del principal 
gasoducte que proveeix la 
Península Ibèrica Magrib-
Europa (Empl) i participació 
del 14,9% a Medgaz.

l   Participació en la planta de 
regasificació d'Ecoeléctrica i 
dues plantes de liqüefacció 
(Damietta i Qalhat).

l   Capacitat 
d'emmagatzematge propi 
de 0,5 bcm i arrendat d'1 
bcm.

Model de Negoci basat en la 
diversificació i la flexibilitat, 
que ha convertit Naturgy en 
un operador global amb un 
fort perfil internacional.

Naturgy té contractes de 
proveïment amb proveïdors a 
tot el món, tant en estat gasós 
(GN) com en forma de gas 
natural liquat (GNL).

Accés únic als mercats: 
gairebé 11 milions de clients i 
vendes de GNL a multitud de 
països del món.

Operador global amb 
flexibilitat per explotar 
mercats que presentin marges 
atractius.

Quota de mercat del 39% a 
Espanya.

Subministrament competitiu a 
les centrals de cicle combinat 
(CCC).
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Naturgy manté una posició 
destacada en els mercats on 
opera, la qual cosa suposa 
una plataforma de creixement 
orgànic, tant per la captació 
de clients nous a municipis 
amb gas, com per l'expansió 
de xarxes a zones no 
gasificades.

Naturgy té una infraestructura 
de gas integrada encaminada 
a dotar el negoci de gran 
estabilitat, proporcionar 
flexibilitat a les operacions i 
permetre transportar el gas 
cap a les millors oportunitats 
de negoci.

La capacitat 
d'emmagatzematge busca 
assegurar un subministrament 
constant evitant l'impacte 
dels canvis estacionals o les 
puntes en la demanda.

Una cartera de contractes 
de proveïment diversificada i 
flexible, que permet capturar 
mercats d'alt valor afegit.

Naturgy té una cartera 
diversificada de clients finals, i 
actua com a comercialitzador 
de gas tant a Espanya com en 
el mercat internacional.

El posicionament en els 
mercats internacionals està 
encaminat a extreure marges 
addicionals per mitjà d'una 
activitat de comercialització 
adequada.

Naturgy és líder en l'oferta 
combinada d'energia dual i 
ofereix una àmplia gamma de 
serveis de valor afegit.
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Xarxes Gas

Distribució de gas Infraestructures Proveïment Comercialització

10,6 milions de punts de 
subministrament.
119.998 km de xarxa.

Vuit vaixells metaners.
Dos gasoductes de transport, 
Magrib-Europa (Empl) i 
Medgaz.

~ 30 bcm de cartera de 
subministrament.

378 TWh de gas subministrat.

El
 n

os
tr

e 
po

si
ci

on
am

en
t

Espanya
Líder a Espanya amb una 
quota de mercat del 69%, 
distribueix gas natural a més 
de 1.000 municipis en nou 
comunitats autònomes i
5,4 milions de clients.
Amèrica Llatina
Primera distribuïdora 
de l'Amèrica Llatina, on 
distribueix a més de 5,2 
milions de clients.
Presència a l'Argentina, el 
Brasil, Xile, Mèxic i el Perú i en 
sis de les deu principals ciutats 
de l'Amèrica Llatina.

l  Vuit vaixells metaners (1,3 
Mm3).

l   Gestió del principal 
gasoducte que proveeix la 
Península Ibèrica Magrib-
Europa (Empl) i participació 
del 14,9% a Medgaz.

l   Participació en la planta de 
regasificació d'Ecoeléctrica i 
dues plantes de liqüefacció 
(Damietta i Qalhat).

l   Capacitat 
d'emmagatzematge propi 
de 0,5 bcm i arrendat d'1 
bcm.

Model de Negoci basat en la 
diversificació i la flexibilitat, 
que ha convertit Naturgy en 
un operador global amb un 
fort perfil internacional.

Naturgy té contractes de 
proveïment amb proveïdors a 
tot el món, tant en estat gasós 
(GN) com en forma de gas 
natural liquat (GNL).

Accés únic als mercats: 
gairebé 11 milions de clients i 
vendes de GNL a multitud de 
països del món.

Operador global amb 
flexibilitat per explotar 
mercats que presentin marges 
atractius.

Quota de mercat del 39% a 
Espanya.

Subministrament competitiu a 
les centrals de cicle combinat 
(CCC).
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Naturgy manté una posició 
destacada en els mercats on 
opera, la qual cosa suposa 
una plataforma de creixement 
orgànic, tant per la captació 
de clients nous a municipis 
amb gas, com per l'expansió 
de xarxes a zones no 
gasificades.

Naturgy té una infraestructura 
de gas integrada encaminada 
a dotar el negoci de gran 
estabilitat, proporcionar 
flexibilitat a les operacions i 
permetre transportar el gas 
cap a les millors oportunitats 
de negoci.

La capacitat 
d'emmagatzematge busca 
assegurar un subministrament 
constant evitant l'impacte 
dels canvis estacionals o les 
puntes en la demanda.

Una cartera de contractes 
de proveïment diversificada i 
flexible, que permet capturar 
mercats d'alt valor afegit.

Naturgy té una cartera 
diversificada de clients finals, i 
actua com a comercialitzador 
de gas tant a Espanya com en 
el mercat internacional.

El posicionament en els 
mercats internacionals està 
encaminat a extreure marges 
addicionals per mitjà d'una 
activitat de comercialització 
adequada.

Naturgy és líder en l'oferta 
combinada d'energia dual i 
ofereix una àmplia gamma de 
serveis de valor afegit.

Referent en el negoci elèctric

Xarxes Electricitat

Distribució d’electricitat Generació Comercialització

7,6 milions de punts de subministrament.
215.532 km de xarxa.

15,6 GW de capacitat de generació. 35,4 TWh comercialitzats.
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Espanya
Tercer operador en el mercat espanyol, 
on distribueix electricitat a 3,7 milions 
de clients.
Amèrica Llatina
Presència a l'Argentina, Xile i el Panamà 
(3,8 milions de clients).

Espanya
Capacitat de 12,5 GW amb presència 
rellevant en cinc tecnologies: 7 GW 
centrals de cicle combinat, 2 GW 
hidràulica, 1,7 GW carbó, 1,2 GW 
renovables i 0,6 GW nuclear.
La quota de mercat de Naturgy és de 
17,4% en generació no renovable i del 
2,1% en generació renovable.
Internacional
Capacitat de 3,1 GW: 2,3 GW centrals 
de cicle combinat (Mèxic), 0,2 GW 
fuel (República Dominicana), 0,1 GW 
hidroelèctrica (Costa Rica i el Panamà) i 
0,5 GW renovables (Mèxic, Austràlia i el 
Brasil).

Líder en els segments de gran consum 
i residencial amb una quota del mercat 
total a Espanya del 14,0%.

Un dels agents principals del mercat 
espanyol.

Oferta combinada d'energia dual i àmplia 
gamma de serveis de valor afegit.
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Naturgy manté una posició de lideratge 
en els mercats on opera.
Naturgy és un operador eficient 
en termes de costos d'operació i 
manteniment del negoci de distribució 
elèctrica.

La companyia té un ampli coneixement 
en les tecnologies de generació en què 
opera i té una infraestructura capaç 
d'ajustar-se a les necessitats de cada 
model energètic i a la realitat de cada 
país. 

Naturgy manté un bon posicionament 
a Espanya i l'Amèrica Llatina, cosa que 
permetrà aprofitar les oportunitats 
d'inversió en generació.

La posició de lideratge en la 
comercialització combinada de gas 
natural i electricitat presenta avantatges 
importants, com ara menys cost de 
servei, un servei integrat al client i menys 
costos d'adquisició, sense oblidar la 
consecució d'una vinculació amb els 
clients més gran.



44 · Informe Anual Integrat 2018

Creació de valor i gestió sostenible
El compromís amb la creació de 
valor a llarg termini i la gestió 
sostenible es concreta en la Política 
de Responsabilitat Corporativa que 
estableix el marc comú d'actuació que 
orienta el comportament socialment 
responsable de la companyia i que el 
Consell d'Administració va actualitzar i 
aprovar en desembre de 2015, seguint 
les millors pràctiques internacionals 
i les recomanacions del Codi de Bon 
Govern de les Societats Cotitzades.

Aquesta política assumeix vuit 
compromisos amb els grups d'interès 
corresponents: 

1) Compromís amb els resultats.
2) Excel·lència en el servei.
3)  Gestió responsable del medi 

ambient.
4) Interès per les persones.
5) Seguretat i salut.
6)  Cadena de subministrament 

responsable.
7) Compromís social.
8) Integritat i transparència.

Aquests compromisos són transversals 
i estan presents en tot el procés de 
negoci de la companyia, basat en la 
generació de riquesa econòmica, social 
i ambiental. 

Naturgy disposa de capitals essencials 
per a desenvolupar el seu Model de 
Negoci, el qual es basa en una gestió 
responsable i sostenible de tots els 
recursos de què se serveix.
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Financer

•  Generació sostenible de 
caixa

Free cash flow = 
3.054 M€

•  Estricta disciplina 
financera

 Endeutament = 
48,4%

•   Política de dividends.

Dividends pagats:

1.400 M€

•   Compliment objectius 

financers.

 Ebitda ordinari: 

4.413 M€ 

 Resultat net ordinari: 

1.245 M€

• Accionistes • Clients• Empleats
• Clients 

• Societat
• Societat

Manufacturat

•  Inversió i manteniment 
en xarxes de distribució 
de gas i electricitat

•  Innovació sostenible.
•  Operació i 

desenvolupament 
capacitat generació 
elèctrica

•   Distribució de gas:

449.259 GWh

•   Distribució d’electricitat: 

54.920 GWh

•   Subministrament de gas: 

378.048 GWh

•   Producció neta: 

46.658 GWh

Humà

•  Desenvolupament 
professional i gestió del 
talent

•  Diversitat i igualtat.
•  Extensió de principis a la 

cadena de proveïdors

•  Entorn econòmic

• Regulació

• Polítiques 
mediambientals

• Desenvolupaments 
tecnològics i nous 
models de negoci

Govern Corporatiu

Els nostres compromisos

•  Compromís amb els 
resultats

•  Excel·lència en el 
servei

•  Gestió responsable del 
medi ambient

•  Interès per les 
persones

•  Seguretat i salut

•  Cadena de 
subministrament 
responsable

•  Compromís social

•  Integritat i 
transparència

•   Universitat corporativa i 

plans de formació.

     % Plantilla formada:

91,0
•   Retenció del talent.

     Rotació voluntària: 

2,5
•   Seguretat i salut.

     Índex freqüència 

d'accidents: 

 1,00

Ambiental

•  Productes i serveis 
respectuosos amb el 
medi ambient

•  Eficiència energètica.
•  Compromís de reducció 

d'emissions.

•    Emissions directes de 

GEH: 

18,3 MtCO2eq.

•   Emissions CO2/

generació: 

342 tCO2/GWh

Social

•  Relació i diàleg amb els 
grups d'interès

•  Garantia de 
subministrament

• Valor econòmic 

distribuït: 

23.413 M€

• Inversió social: 

11 M€

En
to
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n Entorn intern

Cicle de planificació estratègica







Xarxes -
distribució

Generació

Infraestruc-
tures

Comercialit-
zació

Xarxes -
distribució

Comercialit-
zació

Proveïment

Innovació 
sostenible

Veure pàg. 96
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Per a més informació sobre el cicle de 
planificació estratègica, veure apartat 
Estratègia en la pàgina 80.

G
as




