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Sobre aquest informe
Els assumptes materials identificats en 
l'àmbit corporatiu són aquells que:

l  Resulten de major rellevància des del 
punt de vista de la responsabilitat 
corporativa i el Reporting.

l  Poden promoure un canvi més 
significatiu.

l  Són considerats de major rellevància 
per als grups d'interès de la 
companyia.

L'anàlisi de materialitat té l'objecte de:

l   Identificar quins assumptes són 
materials i s'han de reportar.

l  Servir com a base per donar resposta 
a índexs de sostenibilitat i agències 
de ràting.

l  Conèixer la rellevància interna i 
externa dels assumptes identificats.

l  Representar la correlació dels 
assumptes identificats.

l  Explicar el significat que té per a 
Naturgy cadascun dels assumptes 
identificats.

l  Conèixer l'impacte en el negoci de 
cadascun dels assumptes materials i 
en quins grups d'interès té impacte.

l  Identificar els principals riscos i 
oportunitats per a Naturgy respecte 
a cada assumpte material.

l  Vincular els assumptes materials 
amb els Global Reporting Initiative 
(GRI) Standards.

l  Aglutinar l'estat de la gestió de 
Naturgy respecte a cada assumpte 
material.

l   Servir com a base d'un quadre 
de comandament que permeti el 
seguiment i la millora de la gestió 
dels assumptes materials per 
Naturgy.

l  Vincular els assumptes 
materials amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i 
donar a conèixer el seu grau d'avanç 
en els països en els quals Naturgy té 
activitat.

l  Conèixer els principals 
esdeveniments ocorreguts en els 
últims dotze mesos que han estat 
relacionats amb Naturgy i vinculats 
amb cadascun dels assumptes 
identificats.

En 2018 s'ha actualitzat l'anàlisi 
de materialitat i s'ha alineat amb 
els compromisos i l'estratègia de la 
companyia.

Aquest Informe Anual Integrat 
ha estat elaborat d'acord amb el 
marc d'informació <IR> publicat per 
l'International Integrated Reporting 
Council (IIRC). Així mateix, per als 
aspectes no financers, s'han tingut 
en compte els estàndards de Global 
Reporting Initiative (GRI), coneguts com 
GRI Standards. 

D'acord amb el que estableix la Llei 
11/2018, de 28 de desembre, per la 
qual es modifica el Codi de Comerç, 
el text refós de la Llei de Societats 
de Capital aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 
22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria 
de Comptes, en matèria d'informació 
no financera i diversitat, s'incorpora 
l'estat d'informació no financera 
consolidat, pel que fa referència a les 
qüestions mediambientals i socials, així 
com relatives al personal, al respecte 
dels drets humans i a la lluita contra 
la corrupció i el suborn contingudes 
en l'apartat 7 d'aquest informe anual 
integrat.

Així mateix, per a l'elaboració 
de l'informe s'han considerat les 
recomanacions contingudes en la 
Guia per a l'elaboració de l'Informe de 
Gestió de les entitats cotitzades, que la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV) va publicar el 2013. 

Anualment, Naturgy realitza una 
anàlisi de materialitat que identifica els 
assumptes més rellevants i prioritaris 
per a la companyia en matèria 
ambiental, social i governança (ESG, per 
les sigles en anglès).
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S'ha avaluat la materialitat dels aspectes rellevants identificats i s'han prioritzat els continguts més rellevants a incorporar en 
l'Informe de gestió, tal com es detalla a continuació:

 

Naturgy ha identificat onze assumptes materials de màxima rellevància. També ha identificat la resta d'assumptes d'interès:

Identificació d'aspectes 
rellevants

Basat en una anàlisi interna i externa, s'ha definit una llista d'aspectes que poden afectar substancialment 
la capacitat de Naturgy per crear valor en el curt, mitjà i llarg termini. Per això s'ha considerat:
l   Expectatives dels grups d'interès: principals aspectes definits per GRI Standards i suplements sectorials 

GRI Electric Utilities i Oil&Gas, prenent com a base l'estudi de materialitat realitzat per Naturgy. S'han 
utilitzat com a base els 33 GRI Standards.

l   Expectatives dels inversors: feedback dels inversors i analistes ESG rebuts durant els diferents 
roadshows de l'any 2018.

l  Es consideren les opinions internes i la perspectiva externa: s'han realitzat 39 entrevistes amb diferents 
àrees de la companyia i 10 entrevistes amb grups d'interès externs.

l  Altres fonts externes de prescriptors.

Avaluació de la materialitat 
dels aspectes identificats

Assignació als aspectes identificats del grau de rellevància que suposen per a Naturgy en funció del seu 
possible impacte tant positiu com negatiu en la seva capacitat per generar valor.
Segons el grau de rellevància, s'obtenen aquells aspectes que es consideraran part del contingut de 
l'informe de gestió.

Priorització de continguts Un cop determinats els continguts de l'informe es prioritzen d'acord amb la seva magnitud per centrar-lo 
en aquells continguts que resulten més rellevants.

Afers identificats Caràcter de l'assumpte

Assumptes de màxima 
rellevància

1 Emissions i canvi climàtic Ambiental

2 Seguretat i salut ocupacional Social

3 Accés a energia Social

4 Acció social i desenvolupament de les comunitats locals Social

5 Innovació i tecnologia sostenible Econòmic i social

6 Atenció i satisfacció del client Social

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 Social i ambiental

11 Diversitat i igualtat Social
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Per a cadascun dels assumptes de 
màxima rellevància, la companyia 
ha recopilat, identificat i analitzat la 
següent informació al seu estudi de 
materialitat:

l  Definició i descripció de l'assumpte.

l  Subassumptes en els quals es 
divideix l'assumpte.

l  Principi de la Política de 
Responsabilitat Corporativa associat 
amb l'assumpte.

l  Rellevància de l'assumpte per a la 
companyia i el seu negoci.

l  Com impacta l'assumpte en el negoci 
(cost, ingrés o risc).

l  En quina etapa de la cadena de valor 
impacta l'assumpte.

l  Quin grup d'interès es veu impactat 
per l'assumpte.

l  Riscos i oportunitats relacionats amb 
l'assumpte.

l  Gestió de l'assumpte per part de 
Naturgy.

l  Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) associats a 
l'assumpte de manera directa.

l   Esdeveniments rellevants relacionats 
amb Naturgy i vinculats a l'assumpte.

Abast
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 sobre 
les activitats interrompudes es fa 
referència a les societats dels països 
Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica. Les 
societats dels països Kenya i Sud-àfrica 
s'han venut abans de la finalització 
de l'any, cosa que ha suposat una 
dificultat addicional per a l'obtenció 
d'informació no financera en alguns 
dels indicadors. Amb l'objectiu d'aclarir 
el perímetre utilitzat en els indicadors 
no financers i proporcionar la major 
transparència possible, en cada capítol 
de l'estat d'informació no financera 
s'especifiquen amb una nota a peu 
de pàgina aquells indicadors per als 
quals no ha estat possible l'obtenció de 
dades d'algun d'aquests països.

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'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.

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.

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.

Verificació
L'estat d'informació no financera de 
l'informe de gestió ha estat sotmès a un 
procés de revisió externa independent. 
L'informe d'assegurament independent 
on s'inclouen els objectius i l'abast del 
procés, així com els procediments de 
revisió utilitzats i les seves conclusions, 
s'adjunta com a annex a aquest 
informe.
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Informació pública de Naturgy

El lector disposa també d'altres informes, tots ells accessibles en www.naturgy.com. Cada 
un conté informació addicional d'utilitat per a un complet enteniment de les actuacions de la 
companyia:

Informes anuals

Informe Financer
Elaborat segons NIIF i auditat externament. L'informe de gestió consolidat 
incorpora l'Estat d'informació no financera la informació de la qual ha estat 
sotmesa a un procés de revisió externa independent.

Informe de Responsabilitat Corporativa
Elaborat segons els estàndards de Global Reporting Initiative (GRI), GRI Standards 
i verificat externament.

Informe de Govern Corporatiu
Elaborat segons model de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Informe de la Comissió d'Auditoria
Elaborat segons les normes establertes en la Comissió d'Auditoria.

Informe sobre Remuneracions dels Membres del Consell d'Administració
Elaborat segons l'article 541 de la Llei del Mercat de Valors.

Altres informes

Informe de Biodiversitat
Informe Petjada de Carboni
Informes trimestrals de resultats

Informació en el web corporatiu

l La companyia.
l Activitats.
l Accionistes i inversors.
l Reputació i responsabilitat corporativa.
l La nostra gent.
l Clients i noves altes. 

IF

IRC

IGC

ICA

IRCA
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