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1.EL GRUP 
 

Grup Soler és un grup d’empreses dels sectors de la construcció, instal·lacions, manteniment i 

serveis energètics, especialitzat en el disseny i execució de projectes integrals, amb criteris 

d'excel·lència, innovació i sostenibilitat.  

 

Fundat el 1953, Grup Soler arriba als 60 anys amb recursos propis, personal qualificat i 

polivalent i amb una extensa experiència per atendre el client des de la professionalitat i la 

proximitat en tot tipus de projectes. 

 

Grup Soler compta amb l'experiència i els recursos necessaris per oferir solucions globals i 

eficients a les necessitats dels seus clients. Amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en cadascuna 

de les fases dels projectes, el grup ha desenvolupat 4 empreses especialitzades en diferents 

àrees d'activitat: – Grup Soler Constructora, Electromecànica Soler, Soler Global Service i 

Soler Energy Services -   

 

L’especialització, l'experiència i el rigor de cada una de les seves empreses ha permès a Grup 

Soler aportar un valor afegit a totes les fases del projecte, alhora que li permet fer-se se càrrec 

d'un projecte de forma global, assegurant en cada cas els resultats de funcionalitat exigits pel 

client.  

 

L'èxit de la trajectòria empresarial de Grup Soler l'ha convertit en líder del territori català, amb 

oficines a Sallent, on té la seu central, i en un grup de referència a la resta de mercat espanyol. 

L'objectiu de creixement del grup compta amb un pla estratègic d'expansió que fa una clara 

aposta per la internacionalització dirigint-se a un mercat emergent, el Perú, on Grup Soler 

compta amb una delegació des de l'any 2011. 

 

Grup Soler va tancar l’any 2012 amb una facturació global de 43,97 milions d’euros, un 28,2% 

més que el 2011, i disposa d’una plantilla en creixement continu de 302 treballadors propis (el 

2010 la plantilla estava formada per 245 treballadors), 22 treballadors dels quals es van 

incorporar durant el darrer any, i entre els quals s’hi inclouen més de 40 enginyers.  

 

 

Empreses que formen part del grup 

 

àrea de construcció ���� GRUP SOLER CONSTRUCTORA  

Grup Soler Constructora (antiga Ciosa) és l’empresa del Grup Soler especialista en el sector de 

la construcció i que engloba tots els projectes d’obra civil i edificació, sigui nova o per reforma. 

 

àrea d’instal·lacions ���� ELECTROMECÀNICA SOLER  

Amb una llarga trajectòria i experiència, Electrònica Soler, empresa originària del grup, és la 

responsable de l’àrea d’instal·lacions. Especialitzada en edificació i obra pública i energia, els 

seus serveis s’apliquen a tot tipus d’edificis singulars, plantes industrials, centres culturals,  
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sanitaris, educatius i d’oci. També opera en el sector de les instal·lacions en obra civil i amb les 

companyies de subministrament elèctric. 

 

àrea de serveis i manteniment  ���� SOLER GLOBAL SERVICE 

L’àrea de manteniment de Grup Soler proporciona a clients de sectors molt diversos serveis de 

manteniment integral a través de l’empresa Soler Global Service. Gràcies al seu personal, 

polivalent i molt qualificat, Grup Soler és especialista en manteniments multitècnics, ja siguin 

preventius, correctius, predictius, conductius i normatius. Disposa, entre d’altres, de diferents 

programes amb sistema GMAO pel control i gestió del manteniment. 

 

àrea de serveis energètics  ���� SOLER ENERGY SERVICES 

Soler Energy Services és la darrera incorporació del grup i engloba tots els projectes de gestió i 

millora de l’eficiència energètica. El pagament dels serveis prestats es basa (total o 

parcialment) en la obtenció de millores de l’eficiència energètica i en el compliment dels altres 

requisits de rendiment convinguts. 

 

internacionalització ���� GRUP SOLER PERÚ SAC 

Grup Soler Perú es va fundar l’any 2010 coincidint amb l’obertura de la delegació a Lima. És 

una empresa peruana creada sota el concepte de Grup Soler: empresa amb capacitat d’oferir 

un servei global i integral. La suma de les diferents empreses del grup li donen un caràcter 

polivalent capaç d’aportar l’experiència d’un equip tècnic altament qualificat, Know how i 

capacitat de gestió.  En una primera fase, en la que es troba ara mateix, està oferint obres i 

instal·lacions als sectors financers i per a centres comercials. En una segona fase d’expansió 

l’estratègia es centraria en serveis de manteniment i gestió energètica . 
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2.IMPLANTACIÓ TERRITORIAL  
La seu central de Grup Soler es troba a Sallent (Bages), on disposa d’una superfície construïda 

de 7.000 metres quadrats entre oficines i magatzem. El grup també està implantat a Lleida, 

Madrid, Alacant i Lima (Perú).  

 

 

 

3.FACTURACIÓ I ACCIONARIAT 
Grup Soler va tancar l’any 2012 amb una facturació global de 43,97 milions d’euros, un 28,2% 

més que el 2011, i un 6,8% més que el 2010.  

 

Precisament el 2010 Grup Soler va centrar tota la seva facturació a Catalunya, ja que no va dur 

a terme cap contracte fora del territori. Actualment el grup està treballant en projectes a 

Madrid, Alacant i Saragossa, i a Perú a nivell internacional. Les previsions són que per aquest 

2013, els contractes fora del territori català suposin un 20% del volum total de negoci. 

 

 
any Facturació en M € 

2006 23,57 

2007 30,58 

2008 31,7 

2009 38,9 

2010 40,98 

2011 31,56 

2012 43,97 

 

 
Les diferent empreses que formen Grup Soler estan controlades en un 90% per la família Soler.  

El 10% restant de les accions les posseeixen treballadors històrics de la companyia. 
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4.PROJECTES  
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5.UNA MICA D’HISTÒRIA DE GRUP SOLER  
 

1953 
 
 
L’origen  

Isidre Soler i Foses funda Electromecànica Soler, origen de Grup Soler, a 
Manresa (Bages). Són 27 professionals que es dediquen a fer 
instal·lacions elèctriques i reparacions a indústries de la comarca, 
fàbriques tèxtils de les conques del Llobregat i del Cardener. 

1985  
 
 
 
 
Relleu generacional: 
expansió i diversificació 

Jordi Soler, nét del fundador, pren el relleu amb només 18 anys. 
S'impulsa nova orientació que es tradueix en l'expansió territorial l'any 
1992 per tota Catalunya i la incorporació de noves línies d'activitat com 
ara instal·lacions de gas, calefacció i climatització, telecomunicacions o 
prevenció d'incendis. L'any 1996 Grup Soler obté el primer Certificat de 
Classificació Empresarial, fet que propicia un creixement gràcies als 
contractes per l’administració pública. 

1998  
 
Creixement 

El grup es trasllada a Sant Fruitós del Bages (Barcelona) i  passa de 
petita a mitjana empresa. Neix la segona empresa del grup: la 
constructora Ciosa (actual Grup Soler Constructora). 

2003  
 
Ampliació de serveis 

Neix Soler Global Service, que amb el nom inicial de Soler Manteniment 
Preventiu i Correctiu, estava orientada en el moment de la seva creació 
al manteniment multitècnic d'edificis.  

2005 
Inicis “energia” 

El grup compra Elèctrica Clop, dedicada al muntatge, manteniment i 
reparació d'instal·lacions de particulars i punt de Servei Endesa. 

2008  
Nova seu central 

Grup Soler inaugura la seva nova seu central a Sallent (Bages), amb més 
de 7.000 m

2
. 

2010 
 
 
 
Expansió territorial i 
diversificació 

Grup Soler obre delegació a Madrid i es crea Soler Energy Services SL, 
renombrament d’Elèctrica Clop i reinvenció com a empresa de serveis 
energètics. Soler Global Service també es funda aquest any, fruit de la 
incorporació de nous serveis i línies d'activitat com la jardineria, la 
neteja forestal o els serveis de recollida de residus urbans i neteja 
viària.  

2011 
 
Internacionalització 

Grup Soler obre oficina a Lima (Perú) i inicia així la seva primera fase 
d'internacionalització de la companyia. S’obre també una delegació de 
Grup Soler a Alacant. 

2012 
 
Més territori, més serveis 

Grup Soler enforteix la seva expansió territorial i la diversificació de 
serveis. Es consolida en els mercats estratègics del pla 
d'internacionalització i aconsegueix projectes en noves àrees de negoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






