INFRAESTRUCTURES - RENOVABLES – CONCESSIONS – NOVES TECNOLOGIES
Elecnor és una de les principals empreses

següents

estatals en enginyeria, desenvolupament i

sectorials i organitzatius.

fites

en

termes

territorials,

construcció de projectes d’infraestructures,
energies renovables i noves tecnologies. La

o
1958-1969

Primeres passes

companyia té més de 12.000 empleats i
està present en més de 30 països. Els seus
principals

mercats

són

o

Centre-Amèrica,

Sud-Amèrica, Àfrica i Orient Mitjà.

Constitució d’Elecnor amb data 6 de
juny de 1958

o

Creixement i consolidació en el mercat
de les instal·lacions i muntatges

Des de 1958

elèctrics
o

Expansió nacional

sector

o

Inici de l’expansió internacional

i,

al

llarg

de

la

seva

trajectòria, ha dut a terme una estratègia
de

diversificació,

tant

sectorial

com

1970–1979

Creixement

geogràfica.
La

companyia

empresarial

va

que

participar
va

impulsar

del

teixit

el

gran

o

en infraestructures de

creixement espanyol en la dècada dels 60
per, posteriorment participar en molts dels

Inici d’activitats al servei de Telefònica
telecomunicacions

o

Inici de l’expansió internacional amb

sectors i activitats que han protagonitzat el

l’entrada en el mercat Iberoamericà:

desplegament econòmic del nostre país. En

creació de filials a Brasil i Equador

la

cronologia

d’Elecnor,

destaquen

les

Consolidació

Projecte Ivoinor a Costa de Marfil,
primer projecte “claus en mà”

o

Expansió per Àfrica i Centre-Amèrica

o

Consolidació en els sectors de
Telecomunicacions i Ferroviari

o

Entrada en els sectors de Gas i
Automatització i Control

o

Elecnor va començar a operar al 1958 en el
elèctric

1980 – 1989

Primers contractes amb Renfe

1990 – 2000

o

Expansió internacional

Fort presència internacional i expansió
a nous mercats

o

Inici de l’activitat en el sector medi
ambiental

o

Promoció de projectes d’inversió

o

Constitució d’Enerfín per participar com
a promotor i inversor de projectes
eòlics
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2000 – 2010

Renovables i Concessions



Referent en energies renovables

o

Ambiciosos projectes d’energia eòlica i
solar, tant en el mercat exterior com en

altament

Fort desenvolupament en el negoci de
les concessions
Sistemes de transmissió d’energia

sector de depuració de l’aigua

Quatre grans àrees de negoci:

que

Elecnor Infraestructures és el cor del
negocio de la companyia. Elecnor lidera

Concessions i Noves Tecnologies
Facturació

consolidada

en

2012



Elecnor desenvolupa la seva activitat en
quatre àrees de negoci.

Infraestructures, Renovables,



Àrees de negoci

de

Els resultats nets de 2012 se situen en
Integració de les polítiques de Gestió
Ambiental, Qualitat, Prevenció de Riscos

projectes d’infraestructures en els sectors
d’electricitat,

gas,

instal·lacions,
medi

telecomunicacions,

manteniment,

ambient,

aigua

i

construcció,

ferrocarrils.

En

aquest camp, el Grup actua com gestor
integral

de

Infraestructures

projectes.

Elecnor

abasta diferents marques

especialitzades com Hidro Ambient, Ehisa,
Adhorna i Audeca.

característiques

que

defineixen la identitat actual d’Elecnor són:
Empresa

permanent



Laborals i I+D+i

En l’actualitat



en

els 87,6 milions d’euros

Projecte medi ambiental d’Aragó en el

principals

i

Presència en més de 30 països



Veneçuela.

Les

qualificats

professionals

1.931 milions d’euros

elèctrica a Brasil, Mèxic, Xile i

o

13.000



l’interior

o

de

procés d’adequació i formació

o

o

Més

cotitza

en

el

Mercat

Continu de la Borsa espanyola i és la
45ª companyia de la Borsa espanyola.

Elecnor

Renovables,

promou,

desenvolupa i explota projectes relacionats
amb energies netes, tant a nivell estatal
com a l’exterior, amb capacitat per executar
projectes en les àrees de l’energia eòlica,
energia solar termoelèctrica i fotovoltaica,
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centrals hidroelèctriques i biomassa. En el

En el món

sector eòlic destaca amb la seva filial
Enerfín, referent nacional i internacional en

Junt amb la seva diversificació de línies de

aquest tipus d’energia. Per altra banda, la

negoci, Elecnor ha dut a terme un procés

filial fotovoltaica d’Elecnor, Atersa, es líder

d’expansió internacional que li ha obert les

en fabricació de mòduls i panells solars.

portes de nous mercats en tot el món. Una
globalització

que

es

tradueix

en

una

Per la seva banda, Elecnor Concessions

presència en més de 30 països al 2012

abasta la creixent activitat de la companyia

amb

en

concessions,

Iberoamericana, l’Àfrica francòfona i l’Àfrica

especialment intensa en els àmbits de

de parla portuguesa, així com en alguns

sistemes de transmissió d’energia elèctrica i

països d’Àsia.

el

mercat

de

les

medi ambient.
Per

últim,

Elecnor

Deimos

és

l’àrea

tecnològica del grup estructurada en cinc
àrees de negoci: teledetecció, aeroespacial i
defensa, automatització i control, sistemes
y xarxes, infraestructures tecnològiques i
sistemes de satèl·lit.

especial

influència

en

l’àrea

