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3.1.1.-HISTÒRIA ACTIVITAT INTERNACIONAL 
 
 
Els inicis del Grup Dragados al mercat internacional daten del 1965. Va 
consistir en la realització de la presa de Kadincik, a Turquia. El que va 
començar com una obra puntual per a obtenir beneficis extraordinaris ha 
passat a representar una important activitat per al grup, ja que aquesta 
representa un percentatge molt important de la facturació global, de 
l’ordre d’un 20%. 
Deu anys més tard, l’activitat internacional s’expandeix a altres zones 
geogràfiques, principalment a Llatinoamèrica, Orient Mitjà, el Nord d’Àfrica i 
Europa. En l’actualitat s’han realitzat obres en més de 60 països de tot el 
món. 
 
L’obertura de Dragados a l’exterior va ser fruit de l’interès 
d’internacionalització i de diversificació del grup. Inicialment l’activitat que 
es duia a terme era bàsicament la construcció. En l’actualitat pràcticament 
totes les branques de negoci de Dragados; construcció, serveis, 
concessions, industrial i immobiliària estan presents a l’exterior. Malgrat que 
la construcció ha deixat de ser l’única aposta del grup al mercat 
internacional continua sent l’àrea on l’empresa obté majors beneficis. 
 
Al 1967 s’adjudica la concessió de l’autopista Sevilla-Cadis, que suposa els 
inicis de l’empresa en l’activitat de les concessions d’infrastructures. Més 
tard s’adjudicarien l’autopista Tarragona-València per passar a tenir en 
l’actualitat concessions a gran part del nostra planeta: Argentina, Xile, 
Regne Unit o Canadà. Avui en dia, el grup Dragados se sent líder 
indiscutible a nivell mundial pel que fa a número de concessions, tal i com 
podem apreciar en la següent cita: “Hoy, el Grupo Dragados es la empresa 
líder mundial por número de concesiones de infraestructuras”.  
Són 31 les concessions que té el Grup en l’actualitat. Aquestes estan 
repartides en 13 països dels continents més occidentals. 
 
S’han realitzat obres a quasi tots els continents del món, des d’Àsia passant 
per l’Àfrica, Amèrica (Nord Amèrica i Sud Amèrica) i al vell continent, 
Europa. Els països són tan diversos com: Pakistan, Qatar, Malàisia, Uganda, 
Angola, Albània, Romania, Finlàndia, Canadà, Cuba, Argentina o Brasil. 
L’esperit de diversificació de l’empresa l’ha dut a realitzar tasques tan 
diverses com la recollida i neteja de sòlids urbans, la construcció i 
subministrament de subestacions elèctriques, les promocions immobiliàries o 
l’explotació d’infrastructures de transports. 
 
Les diferents branques que constitueixen el grup deixen constància 
d’aquesta diversificació. Bàsicament són cinc les activitats que es duen a 
terme. D’una banda tenen la construcció, que és l’origen i la principal 
activitat del grup, per una altra tenen la vessant industrial, la immobiliària i 
amb menor pes específic, tenint com a criteri les ventes, tenen el sector de 
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serveis i concessions. Aquesta diversitat d’activitats els permet gaudir d’uns 
beneficis més estables i poder fer front a crisis en algun dels sectors on 
opera sense que els resultats del grup es vegin fortament perjudicats.  
 
Al 1988 es crea l’àrea de serveis, que avui en dia és la segona activitat més 
important del grup (per nivell de facturació). Aquest pas també va suposar 
la consolidació del grup a l’estranger, ja que duen a terme activitats a 
ciutats com Buenos Aires, Santiago de Xile o Santo Domingo. 
Ara mateix, URBASER, S.A., empresa amb la que grup Dragados participa en 
el negoci dels serveis, té 30 milions de clients arreu del món, dels quals més 
del 50% es troben fora de les nostres fronteres.  
L’any 1999 l’empresa va sortir adjudicatària de tres grans contractes al 
mercat internacional: a l’Argentina, a Portugal i a la  República 
Dominicana.  
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3.1.2.- ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 
 
 
L’esperit de diversificació de l’empresa l’ha dut a realitzar tasques tan 
diverses com la recollida i neteja de sòlids urbans, la construcció i 
subministrament de subestacions elèctriques, les promocions immobiliàries o 
l’explotació d’infrastructures de transports. 
 
Les diferents branques que constitueixen el grup deixen constància 
d’aquesta diversificació. Bàsicament són cinc les activitats que es duen a 
terme. D’una banda tenen la construcció, que és l’origen i la principal 
activitat del grup, per una altra tenen la vessant industrial, la immobiliària i 
amb menor pes específic, tenint com a criteri les ventes, tenen el sector de 
serveis i concessions. Aquesta diversitat d’activitats els permet gaudir d’uns 
beneficis més estables i poder fer front a crisis en algun dels sectors on 
opera sense que els resultats del grup es vegin fortament perjudicats. 
 

Construcció 
La construcció és la suma de les obres d’edificació i civils. La seva activitat 
es dur a terme tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. L’any 2002 
va suposar un 53,2% de la facturació total del grup, arribant als 3.130,6 
milions d’euros, un 7,6% més que l’any anterior. 
  
Dragados Obras y Proyectos, S.A. (DOPSA) és l’empresa del grup que 
desenvolupa totes les activitats de la construcció. Dintre d’aquesta es 
troben agrupades diferents empreses que desenvolupen tasques 
específiques. A  nivell nacional les empreses que hi participen són: 
 

 Construcciones Especiales y Dragados, S.A. (DRACE): 
s’encarrega de realitzar aquells projectes que requereixen de 
tecnologies específiques, com poden ser la construcció de 
ponts, viaductes, obres lineals, obres marítimes, etc. 

 
 Dravo, S.A. dur a terme obres de dragatge i regeneració de 

platges. Aquesta empresa és la suma de DRACE (50%) i la 
societat holandesa Van Oord ACZ (50%). 

 
 Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA) realitza aquells 

projectes relacionats amb l’enginyeria del terreny, així com la 
inspecció d’estructures i la realització de cimentacions 
especials. També dur a terme activitats com la restauració de 
monuments. 

 
 TECSA, Empresa Constructora, S.A. , aquesta empresa està 

especialitzada en l’execució d’obres ferroviàries.  
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Malgrat que són empreses d’àmbit nacional també realitzen obres en el 
mercat internacional, ja sigui de forma independent, constituint una UTE o 
bé en companyia de les empreses del grup radicades a les zones 
geogràfiques on es duen a terme els projectes. 
 
A nivell internacional, les empreses participades són, entre d’altres: 
 

 Via Dragados, S.A. (Brasil) (50%) 
 Dragados Maroc, S.A. (Marroc) 
 SOPOL, S.A. (Portugal) (50,1%) 
 Dragados Road, Ltd. (Regne Unit) 
 Dragados y Construcciones Venezuela, S.A. DYCVENSA 

(Veneçuela) (100%) 
 Dragados y Construcciones Argentina, S.A. DYCASA (66,10%) 

 
Entre parèntesis s’ha reflexat la participació que el Grup Dragados té en la 
citada empresa. D’aquesta manera es pot veure que malgrat el nom, 
DYCASA no és una empresa exclusivament del Grup, sinó que es troba 
participada en un 66,10%.   
 

Serveis 
L’àrea de Serveis va representar el 25,2% de la facturació global del grup a 
l’exercici del 2002, traduït a milions d’euros suposa una xifra de 1.485.  
En aquesta branca es duen a terme activitats tant diverses com el 
tractament d’aigües, la gestió de serveis portuaris i logístics, publicitat , 
gestió integral de residus i d’energies renovables i cogeneració.  
A l’any 2001 es va crear una nova estructura, mitjançant la qual es van 
agrupar les activitats en cinc direccions operatives: Residus i Aigua, 
Clece,S.A., Serveis Portuaris i Logístics, Energia i Publimedia.  Les principals 
empreses són: 
 

 URBASER, S.A. (Neteja i gestió de residus) 
 URBAENERGÍA, S.A.  
 DRAGADOS-SPL, S.A. (Serveis portuaris i logístics) 
 PUBLIMEDIA (Plafons publicitaris, TV en metros) 
 CLECE, S.A. (Neteja d’interiors i jardineria) 

 
Tal i com succeeix amb les empreses de la construcció, aquestes també 
desenvolupen la seva activitat al mercat internacional. Entre les empreses 
internacionals més destacades es troben, entre d’altres: Urbaser Argentina, 
Sala (Colòmbia) o Starco, S.A. (Xile). 

 
Concessions 

L’activitat de les Concessions inclou tot el procés de creació de les 
infrastructures de transport, des de la preparació de la documentació per la 
licitació fins la concessió de la pròpia infrastructura. Aquesta branca va 
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suposar el darrer any una facturació de 149 milions d’euros, que equival al 
2,5% de la facturació global.  
 
AUREA Concesiones de Infraestructuras, S.A., neix l’any 2000 com a resultat 
de la fusió entre Valora 2000 y Aumar. Disposa de 13 de les 31 concessions 
que té el Grup Dragados. Aquesta societat va arribar a un acord amb el 
Grup mitjançant el qual es donava preferència a AUREA en l’adjudicació 
de concessions d’infrastructures realitzades per Dragados. 
 
Aurea participa en concessions en països com: el Regne Unit, Colòmbia, 
Argentina i Puerto Rico, a més d’Espanya. Sobretot s’encarrega de la gestió 
d’autopistes i carreteres, encara que a Colòmbia es fa càrrec de la pista de 
l’aeroport de Eldorado (Bogotà). 
Les societats en les que hi participa en menor o major percentatge són: 
 

 Autopistas AUMAR, S.A.C.E. (100%), inclou la concessió 
d’autopistes com les de Tarragona-València, València-Alacant 
o Sevilla-Cadis. 

 Autopista de Henares, S.A.C.E. (HENARSA, 100%) 
 Autopista de León, S.A.C.E. (AULESA, 79,2%) que inclou 

l’autopista Lleó-Astorga. 
 Concesiones de Madrid, S.A. (25%) 
 Autopista TRADOS 45, S.A. (50%) 

 
A nivell interacional hi pertanyen les següents societats: 
 

 Autopistes de Puerto Rico y Compañía, S.E. (APR, Puerto Rico, 
75%) 

 Concesionaria Vial de los Andes, S.A. (COVIANDES, Colombia, 
39,04%)  

 Compañía de desarrollo Aeropuerto Eldorado, S.A. (CODAD, 
Colombia, 85%) 

 Autopistas del Sol, S.A. (AUSOL, Argentina, 45,16%). Empresa 
constituïda al 1994 i que comença a operar dos anys més tard 
al accés nord de Buenos Aires. Es tracta d’una moderna 
autopista de 119 Km repartits en trams de 4 i 18 carrils. El 
període de concessió és 1994-2020. 

 
Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A. és una altra de les empreses 
que s’encarrega de la gestió i explotació d’infrastructures. El Grup 
Dragados participa en un 100% en la mencionada societat. La seva 
activitat passa per les concessions de ferrocarrils (Colòmbia), autopistes 
(Argentina, España, Portugal, Sud-Àfrica, etc.) i aeroports (Colòmbia-
Aeroport Cali). 
 

Industrial 
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A l’àrea industrial es duen a terme les diferents activitats i serveis per a la 
indústria. Va suposar l’any 2002 una facturació de 1.020 milions d’euros, 
situant-se com la tercera branca més important del grup, pel que fa a 
volum de facturació.  
Dins d’aquest sector trobem tres grans àrees ben diferenciades: l’enginyeria 
i serveis a la indústria, les telecomunicacions i la tecnologia. Cadascuna 
d’aquestes està formada per diferents empreses que s’encarreguen de 
portar a terme els diferents projectes dels quals es fan adjudicataris. 
Enginyeria i serveis a la indústria: 
  

 Intecsa-UHDE Industrial, S.A. 
 Initec Tecnologia, S.A.  
 Mantenimiento y Montajes Industriales, S.A. (MASA) 
 Control y Montajes Industriales, CYMI, S.A. 
 Dragados Offshore, S.A. 
 Makiber, S.A. 

 
Telecomunicacions: 

 Dragados Telecomunicaciones, S.A. 
 
Tecnologia: 

 Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) 
 Enclavamientos y Señalización Ferroviaria, S.A. (ENYSE) 

 
Immobiliària 

És l’últim dels sectors on treballa el Grup Dragados. De tots, és el que menor 
facturació va obtenir el darrer any, el 2002. La seva xifra de negoci se situa 
poc per sobre dels 100 milions d’euros anuals. La seva activitat es centra en 
la promoció residencial i ho fa a través d’una única empresa, Inmobiliaria 
Urbis, S.A. de la qual té una participació del 20%. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2. Grup Ferrovial 
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3.2.1.-HISTÒRIA ACTIVITAT INTERNACIONAL 
 
 

Al 1952 va ser constituïda l’empresa que avui ha donat pas al que 
coneixem com a Grup Ferrovial. 
Tot va començar amb unes obres de superestructura als metros de Madrid i 
Barcelona. Poc a poc es va anar ampliant el ventall d’obres que 
realitzaven, primer obres ferroviàries, després obres hidràuliques; presa de 
Fervenza.  
 
La seva aventura internacional comença als primers anys de vida. Al 1962, 
10 anys després del naixement de l’empresa, es realitza l’estudi de les obres 
del ferrocarril de Hedjaz, a Líbia. En aquest mateix país es va realitzar el 
projecte d’una carretera de 180 Km, al 1978. En els següents 7 anys, 
Ferrovial, construiria fins a 700 Km de carreteres. A l’actualitat, el mercat 
internacional representa per a Ferrovial un 42 % del seu resultat 
d’explotació.  
 
A mida que l’empresa va anar guanyant terreny dins del panorama 
nacional, es van anar estenent les seves fronteres. Si en un inici tots els seus 
esforços van estar concentrats en el país àrab, després es dividirien en 
diversos països com: Mèxic, Paraguai i Kuwait.  
 
No serà fins a la dècada dels noranta, que un sector diferent a la 
construcció penetra al mercat internacional. En aquest cas va ser el negoci 
de les infrastructures  el segon en entrar en escena, amb la concessió d’una 
autopista de peatge a Colòmbia.  
 
Des de que el 1962 es dugués a terme la primera obra a l’estranger, 
Ferrovial ha realitzat obres en molts i diversos països del món. En l’actualitat 
està present en països com: Canadà, Portugal, Regne Unit, Polònia, 
Austràlia, Irlanda i en països de Llatinoamèrica. 
 
La política exterior del Grup Ferrovial no ha vingut marcada per un desig de 
treballar en un nombre molt gran de països sense tenir en comte aspectes 
com la rendibilitat o el risc, tot el contrari, ha estat centrada en la selecció, 
en un estudi minuciós per trobar aquells països on minimitzar riscos.  
 
El fort creixement que estan vivint les promocions privades d’infrastructures 
no se’ls hi ha passat per alt, i en els darrers anys ha estat el negoci que més 
ha crescut dins del Grup Ferrovial.  Sobretot ha estat gràcies als nous 
contractes aconseguits a l’exterior de les nostres fronteres. No es fa estrany, 
doncs, presentar aquesta dada, un terç de l’inversió total en infrastructures, 
1.700 milions d’euros per l’any 2002, està destinada al nostre país i la resta  al 
països forans.  
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3.2.2.- ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 
 
 

La construcció no és l’única activitat que es desenvolupa al Grup Ferrovial. 
Al igual que les altres grans empreses constructores espanyoles té 
diversificat el seu negoci. La construcció, malgrat no deixar de ser l’àrea 
més important, ha perdut pes. Al tractar-se d’un grup amb una xifra de 
negoci per sobre dels 5.000 milions d’euros, no es fa estrany veure com la 
construcció només representa un 32% del resultat d’explotació de la 
companyia. Fa només 5 anys, aquesta xifra es situava per sobre del 58%.  
 
Aquesta disminució del pes relatiu de la construcció dintre del resultat del 
grup ha vingut acompanyat del creixement d’altres àrees en les quals hi 
participa molt activament Ferrovial. Entre aquestes cal destacar el paper, 
cada vegada més important, de la branca d’infrastructures, que des del 
1998 fins al 2002 ha passat de representar el 18% al 43% del resultat.  
 
Les principals àrees de negoci en les que hi participa el Grup Ferrovial són 5: 
Construcció, Infrastructures, Promoció Immobiliària, Serveis i 
Telecomunicacions. 
 
A continuació s’expliquen de forma breu i resumida en que consisteixen 
cadascuna d’aquestes 5 activitats i quines són les principals empreses 
participades pel Grup. 
 

Construcció 
Els treballadors que formen part de la plantilla de la construcció posen a 
disposició de l’empresa els seus coneixements per dur a terme projectes 
d’edificació (residencial, no residencial i rehabilitacions), d’obres civils, 
d’enginyeria i industrials. A nivell nacional ,és molt important l’aportació dels 
projectes d’edificació ja que suposen el 48% de les obres que realitzen. 
Alguns dels projectes d’aquestes característiques on han participat són: El 
Palau de Congressos de Catalunya, el Guggenheim de Bilbao, l’Hotel Rey 
Juan Carlos I o l’ampliació de la terminal A de l’aeroport de Barcelona. 
Aquests són uns clars exemples de que l’edificació és un dels punts forts 
d’aquest Grup. 
 
La principal empresa d’aquesta divisió és Ferrovial Agromán, S.A. Després, a 
nivell nacional, existeixen fins a 15 empreses que reben diferents noms i que 
també realitzen obres de construcció. De totes formes, aquestes basen els 
seus esforços en activitats més específiques i de menor volum de negoci.  
 
A nivell internacional cal destacar l’aposta que ha fet el Grup en països de 
futura incorporació a la Unió Europea, com és el cas de Polònia. El Grup 
Ferrovial s’ha fet amb el 58,91% de Budimex, S.A., la principal empresa 
constructora de Polònia.  
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Altres països de gran interès pel Grup són Xile i Canadà. En tots dos països hi 
participa amb el nom de Ferrovial Agromán. En el cas de Canadà el grup 
participa en el 100% de l’empresa Ferrovial Agromán Canadà Inc., en 
canvi, en el país llatinoamericà té el 52,63% de Ferrovial Agromán Xile, S.A. 
però té també una sucursal amb la que hi participa al 100%. A més, en 
aquest país el Grup participa en un gran nombre d’empreses autòctones, 
en la majoria d’elles amb un 50% de participació. 
Puerto Rico és un altre d’aquells països on la constructora rep el mateix nom 
que l’empresa mare, és a dir, Ferrovial Agromán Int. Puerto Rico, S.A. 
Aquesta és l’única empresa del sector de la construcció que el grup té en 
aquest país. 
En els Països Baixos també té presència, en aquest cas, única. Està 
representada per l’empresa Valivala Holdings B.V., de la qual és propietària 
en un 100%. 
 

Serveis 
El negoci dels serveis adquireix, dia a dia, major rellevància dins de 
l’estructura de les principals empreses constructores del país. El Grup 
Ferrovial no és una excepció. La recollida de residus sòlids urbans, la neteja 
viària, la gestió integral d’aigua,i el manteniment i gestió integral d’edificis i 
la conservació integral d’infrastructures centren els esforços de Ferrovial a 
l’àrea de serveis.    
 
Ferroser és el nom amb el qual es coneix Ferrovial Serveis. En els darrers anys 
Ferroser a fet fortes inversions en les compres de diverses empreses 
nacionals i estrangeres que li han permès situar-se en posicions 
capdavanteres dins del panorama nacional. Amb l’adquisició de les noves 
empreses, s’ha passat de tenir Ferrovial Serveis (Ferroser) com a principal 
empresa a tenir-ne dues; la ja anomenada Ferroser i Grupisa. 
 
Precisament Grupisa ha estat una d’aquestes empreses adquirides per 
Ferrovial i que l’han permès situar-se en una posició capdavantera en el 
terreny de la conservació integral d’infrastructures, sector on Grupisa 
desenvolupa la seva feina.  
 
Per tant, podríem dir que Ferroser s’encarrega del que són les activitats de 
serveis urbans, com poden ser: la recollida de residus sòlids urbans, la gestió 
de l’aigua i la neteja viària i, a més, el manteniment i gestió integral 
d’edificis i instal·lacions, mentre que Grupisa està especialitzada en la 
conservació d’infrastructures.  
 
Com succeeix en el sector constructor, aquestes no són les úniques 
empreses que desenvolupen  activitats de serveis. Existeixen d’altres 
participades en major o menor percentatge per Ferrovial però, com que 
tampoc és finalitat d’aquesta tesina l’estudi minuciós de l’estructura 
organitzativa de les empreses constructores, no esmentarem el llistat sencer 
per tal de no avorrir al lector. 
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Infrastructures 

Aquest és el sector que major projecció ha mostrat en els darrers anys. Al 
darrer exercici la seva aportació al resultat de l’explotació va ser d’un 43% , 
mentre que l’any 1998 aquesta xifra es situava en valors del 18%. El salt és 
força qualitatiu ja que l’any 1998 el resultat d’explotació va ser de 122 
milions d’euros i l’any 2002 de 485 milions. Si fem els números ens     
adonarem que aquest sector aporta 10 vegades més al resultat de 
l’explotació que 5 anys enrere. Això es degut a la política empresa pel 
Grup, no orientada a un major volum de concessions sinó a obtenir una 
major rendibilitat.   
 
Dintre del sector infrastructures, el Grup treballa en tres tipus de concessions: 
autopistes, aparcaments i aeroports.  
En l’actualitat gestiona un total de 16 autopistes, 12 aeroports i 175.000 
places d’aparcament.  
Des de 1998 Cintra, S.A. és l’empresa, filial del Grup, que s’encarrega de 
gestionar les concessions de Ferrovial.  
 
A finals del 2001, es va arribar a un acord d’aliança entre Ferrovial i la 
companyia australiana Macquaire Infrastructure Group, mitjançant la qual 
es participaven en un 40% en Cintra. Aquest acord només és vàlid per 
l’àrea d’autopistes, creant així una nova estructura organitzativa en el 
negoci de les concessions. Dita estructura és la següent: 
 

⇒

⇒
⇒

Grup Ferrovial (60%)
 Cintra Autopistes

Macquaire Group (40%)

Grup Ferrovial (100%)  Ferrovial Aeroports
Grup Ferrovial (100%)  Cintra Aparcaments

 

Les autopistes en les que participa Cintra en major o menor percentatge 
són: 
A nivell nacional: 

 EUROPISTAS (32,5 %), que inclou les concessions de les 
autopistes A8 i A1 en els trams de Bilbao-Behobia i Burgos-
Armiñon, respectivament 

 AUTEMA (77,7 %), gestiona el tram de Terrassa-St. Cugat. 
 AUSOL I i II (78,5 %), concessionària dels trams Màlaga-Estepona 

i Estepona-Guadiaro. 
 TUNEL DE ARTXANDA (36,5 %), localitzat a Bilbao. 
 M45 i R4 (50 % i 53,1 % respectivament), ambdues discorren per 

la ciutat de Madrid. 
A nivell internacional les autopistes són: 
 CANADÀ 

 407 ETR (67,1 %), situada a la ciutat de Toronto. 
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PORTUGAL 
 Scut Algarve i Scut Norte Litoral (71,1 %) 

XILE 
 Ruta 5, són diversos els trams concessionats. Les participacions 

van des del 43,5 % fins al 100 %. 
 
Ferrovial Aeroports és el líder mundial en concessions aeroportuàries, 
després de participar en un 20 %, aproximadament, en la privatització de 
l’Aeroport Internacional de Sidney.  Les altres concessions són: 
 MÈXIC 

 Aeropuertos del Sureste (24,5%), amb un total de 9 aeroports. 
XILE 

 Aeroport d’Antofagasta (100 %) 
REGNE UNIT 

 Aeroport Internacional de Bristol (50 %) 
SIDNEY 

 Aeroport de Sidney (19,6 %) 
 
Pel que fa a les concessions d’aparcaments, només comentaré que el total 
de 175.000 places és la suma d’aparcaments per residents, rotatius i zona 
blava. EL Grup Ferrovial és de les úniques constructores que ha apostat per 
aquest negoci i està present a 17 Comunitats Autònomes. 
 

Promoció Immobiliària 
Aquest sector representa poc més del 21% del resultat de l’explotació.  Es 
situa com a tercer negoci més important del Grup, pel que fa a l’aportació 
al resultat, per darrera de la construcció i les infrastructures. 
La promoció immobiliària de primeres residències és on es concentren tots 
els seus esforços, deixant una mica de banda l’irregular mercat de les 
segones residències. 
 
La principal empresa d’aquest negoci és Ferrovial Immobiliària, S.A. Entre les 
empreses més destacades en les que hi participa s’hi troben: Don Piso, 
Lar2000 i un llarg etcetera. 
 
Aquest sector també té presència internacional, en països com Holanda, 
Xile i Portugal. 
 

Telecomunicacions 
Ferrovial Telecomunicacions manté la presència en el mercat de les 
telecomunicacions gràcies a la participació d’un 10 % que té en 
l’operadora de serveis integrats de banda ample, Ono. En exercicis passats, 
la seva participació s’extenia també a l’empresa Uni2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3. Grup FCC 
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3.3.1.-HISTÒRIA ACTIVITAT INTERNACIONAL 
 
 

L’any 1900 es funda Fomento de Obras y Construcciones, S.A. (Focsa), que 
anys després, 1992, donarà lloc a FCC un cop realitzada la fusió amb 
Construcciones y Contratas, S.A. Més de 100 anys d’activitats la situen com 
l’empresa més antiga del sector en el panorama nacional.  
 
La seva primera obra es dur a terme a Barcelona, concretament amb la 
realització dels molls del port. La ciutat de Barcelona va ser el centre de la 
seva activitat durant els primers 10 anys de vida.  
 
Al 1911 comença la diversificació de l’empresa, amb l’adjudicació del 
contracte per a realitzar serveis de neteja i conservació del clavegueram 
de Barcelona. Des de llavors, FCC continua realitzant aquest servei a la 
ciutat Condal. 
 
Durant els següents 10 anys, es consolida com una empresa a nivell 
nacional, realitzant obres fora del territori català.  
 
No serà, però, fins al 1979 que no realitzarà la primera gran obra al exterior. 
La ciutat: Trípoli, a Líbia. L’obra: la canalització de 640 Km de cable 
telefònic.  
 
Dos anys més tard tindrà lloc la internacionalització de l’àrea de serveis, 
gràcies a l’adjudicació d’un contracte per a la recollida de residus sòlids 
urbans i neteja viària a la ciutat de Caracas (Veneçuela). Posteriorment es 
farà adjudicatària de contractes similars als països de: Argentina, Colòmbia, 
República Dominicana, Regne Unit, Portugal i Xile. 
 
Al 1985 s’inicia l’activitat de mobiliari urbà, que avui en dia treballa tant a 
països del continent americà (Brasil, Argentina i Estats Units) com de la Unió 
Europea (Itàlia i Portugal). 
 
Avui en dia la internacionalització del Grup FCC és un fet. Totes les àrees 
que el component han realitzat activitats a un o altre país estranger.  
Moltes d’elles han suposat la radicació del Grup en aquelles zones on 
l’estabilitat de les obres ho han permès i d’altres han suposat la unió 
temporal amb altres empreses autòctones.  
 
S’ha de dir que a l’àrea de la construcció, les obres en el mercat 
internacional només suposen una mica més del 6% de la xifra de negocis, 
valor que situa a l’empresa en una de les menys competitives 
internacionalment, molt per sota, per exemple, de Ferrovial que amb un 
30% és la capdavantera.  
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3.3.2.- ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 
 
 

Com succeeix a les grans empreses constructores espanyoles, Fomento de 
Construcción y Contratas no es dedica únicament a desenvolupar obres de 
construcció. La seva activitat va més enllà.  
Cinc són les àrees en les que es porta a terme tasques el Grup: construcció, 
serveis, entorn urbà, cimentera i Grucycsa. 
Respecte a les altres dos empreses constructores comentades fins ara, 
podem veure certes similituds però també algunes diferències en quant a 
les activitats que desenvolupen. Les àrees de construcció i serveis són el 
denominador comú. On es troben les diferències són en els altres tres 
negocis.  Si bé en l’àrea d’entorn urbà trobem l’explotació de places 
d’aparcament com succeïa amb Ferrovial, ni pel volum de places ni per les 
altres activitats que es duen a terme en aquesta, si poden trobar 
paral·lelismes entre ambos Grups. De totes formes, comentaré, al igual que 
he fet amb els Grups Dragados i Ferrovial, en que consisteixen els negocis 
que aporten major quantitat d’ingressos i comentaré també quines són les 
empreses més representatives de cadascuna d’aquestes. 
 
L’organigrama resulta bastant senzill. Hi ha cinc àrees en les que hi treballa i 
cadascuna d’aquestes té una empresa principal que rep el nom de FCC + 
l’àrea, S.A., hi que està participada per Fomento en quasi un 100%. Aquesta 
empresa és després la que participa en un gran nombre d’empreses.   
 

Construcció 
L’organigrama de les activitats és força diferent dels que s’ha vist fins ara. La 
primera mostra la trobem en aquí, en la construcció. A més d’incloure-hi les 
carreteres, les autovies, les obres hidràuliques, els habitatges, l’edificació no 
residencial, és a dir, el que seria obra civil i edificació, s’ha inclòs també les 
concessions administratives i la conservació d’infrastructures, dos activitats 
que per si mateixes ja constitueixen un àrea important en les anteriors 
empreses. Aquesta dada ens diu que el Grup FCC no es adjudicatari de 
tantes concessions com ho són Dragados i Ferrovial. 
Observant la pàgina web, ens adonem que Fomento es adjudicatària de 8 
concessions de carreteres i túnels, una terminal d’aeroport i la resta són 
adjudicacions d’edificis, ports esportius i línies ferroviàries. Si fem memòria, 
Dragados i Ferrovial, tenen de l’ordre de 30 concessions d’autopistes i 
aeroports i estan entre les 5 primeres empreses del sector a nivell mundial.   
 
La principal empresa de la construcció és FCC construcción, S.A. de la qual 
és màxima accionista Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb 
un 99,9%. 
 
Altres empreses destacables són: 

 Compañía Concesionaria del túnel de Sòller, S.A. 
 Construcciones y filiales Mexicanas, S.A.  
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 FCC Construction internacional, B.V. (Holanda) 
 FCC Construcción Puerto Rico Corp. 
 Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. 
 Prefabricados Delta, S.A. 

 
Aquesta llista podria ser tant llarga com volguéssim, ja que la quantitat 
d’empreses en les que participa Fomento és molt gran. En el llistat penso 
que queda reflectit una mica l’esperit o el “late motive” de l’àrea de 
construcció. Es pot veure com hi ha una concessionària, tres empreses 
estrangeres, de les quals dos porten el mateix nom que l’empresa matriu i 
també tenim una empresa de manteniment d’infrastructures. Queda doncs 
palesa que la l’àrea de construcció aglutina una gran quantitat d’activitats 
i també que la seva participació internacional és també important. 
 

Serveis 
L’àrea de serveis no presenta cap novetat respecte les anteriors empreses. 
Les activitats que s’hi duen a terme són les conegudes, recollida de residus 
sòlids urbans, tractament de residus industrials i el cicle integral de l’aigua. 
 
Aquí succeeix el següent, de les tres activitats que realitzen s’han creat tres 
empreses que són les que es relacionen amb societats que desenvolupen 
activitats semblants.  
Per exemple, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ha creat la 
societat FCC Medio Ambiente que és la que després participa en altres 
empreses.  
Per entendre millor en que consisteix el que he explicat en l’últim paràgraf, 
veiem el següent croquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ja he comentat l’àrea de serveis consta de res divisions. Una d’elles és 
el sanejament. L’estructura organitzativa és tal i com es mostra en 
l’organigrama anterior. Tenim que Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. té una empresa o filial, anomenada FCC Medio Ambiente que és la 
que gestiona i dur a terme els projectes de sanejament. Aquesta societat és 

SANEJAMENT 

FCC, S.A. 

FCC Medio Ambiente, S.A. 

Castellana de Servicios, S.A. 

Egypt Environmental Services, S.A.E. 
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la que participa en altres empreses del sector, i no l’empresa matriu FCC, 
S.A., encara que en alguns casos es pot donar el cas. 
 
En el cas del tractament de residus l’estructura és semblant, la diferència es 
troba en que en comptes de ser FCC, S.A. la que munta una filial, és FCC 
Medio Ambiente la que a través de la societat Ekonor, S.A. Unipersonal 
s’encarrega de tractar i de participar en empreses dedicades al 
tractament de residus. A nivell de comentari, citar que només he citat tres 
empreses; Hidraten, Fepanor i Bistibieta, però el llistat és molt més ampli.  
 

 
 
 
La tercera activitat de l’àrea de serveis, la depuració i distribució d’aigües, 
té el mateix organigrama que el sanejament. Difereixen en la societat filial, 
que en aquest cas és Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. 
 

Entorn Urbà 
En aquesta àrea és on trobem les diferències amb Ferrovial i Dragados. 
L’entorn urbà està dirigit cap a activitats d’aparcaments de vehicles, 
mobiliari urbà, inspecció tècnica de vehicles, assistència en aeroports, 
transports de viatgers i un llarg etcètera.  Totes aquestes són activitats que 
Dragados i Ferrovial no realitzen, bé, Ferrovial si que participa en el negoci 
dels aparcaments però ho fa a major escala que Fomento, ja que aquest té 
aproximadament 108.200 places, en front de les 175.000 de Ferrovial.  
 
S’ha de destacar la inspecció tècnica de vehicles ja que tenen 16 
establiments a la República Argentina. 
 
A continuació es pot veure un petit croquis de les diferents activitats que es 
realitzen en aquesta àrea, així com les societats més representatives. 
 

TRACTAMENT DE RESIDUS 

FCC Medio Ambiente, S.A. 

Ekonor, S.A. Unipersonal 

Hidraten,S.A. Unipersonal 

Fepanor, S.L. 

Bistibieta, S.L. 
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Cimentera 
És una altra de les novetats d’aquest Grup respecte dels altres ja 
comentats. Es fa estrany que sigui el primer dels tres, que hagi pres partit en 
un negoci tant estretament lligat amb l’origen de totes aquestes empreses 
estudiades fins ara, la construcció. Si bé només representa el 15 % de la xifra 
de negocis del grup, per darrera dels sectors de la construcció i serveis que 
representen el 47 % i el 29 %, respectivament, és a dir, les tres quartes parts 
del pastís, la seva alta rendibilitat la situa en el primer lloc en quant a 
aportació al resultat  net de l’explotació. 
 
L’empresa que destacaria en aquest sector és Ciments Portland, S.A. 
Aquesta és la societat a partir de la qual el Grup desenvolupa la seva 
activitat en el camp de l’explotació de canteres i jaciment de minerals, 
fàbriques de ciment i producció de formigó. Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. participa del 58,72% de la societat Ciments Portland. 
 
Aquest sector es troba també fraccionat segons l’activitat que es dugui a 
terme. Quatre són les divisions: divisió de ciment, divisió de formigó, divisió 
de formigó i morter i divisió d’àrids. 
Com a dades més significatives m’agradaria destacar que la divisió de 
ciment distribueix a 10 comunitats autònomes, repartides en la geografia 
espanyola però entre les que no s’hi troba Catalunya.  
La divisió de formigó té un total de 99 centrals de producció, repartides en 
un total de 27 societats i la divisió d’àrids consta de 35 plantes de 
producció, cap de les quals es troba en territori català. 
 

ENTORN 
URBÀ 

Mobiliari 
Urbà 

Serveis 
de tràfic 

Transports 

I.T.V. 

Cemusa, Corporación Europea de 
Mobiliario Urbano, S.A 

Estacionamientos y Servicios, 
S.A. 

Flightcare, S.L. 

General de 
Servicios I.T.V., S.A. 
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Una dada important és la notable presència internacional que té aquesta 
àrea. Ha centrat tot els seus esforços en els Estat Units, on Ciments Portland 
Valderribas té el 100 % del capital de Giant Cement Holding Inc, que a la 
vegada posseeix fàbriques als  estats de Pensilvània i Carolina del Sur. Una 
altra empresa en la que hi participa, però en aquest cas en un menor grau, 
és CDN-USA encarregada de la producció de formigó i àrids.  
 

Grucycsa 
Grucycsa no constitueix per si mateixa una àrea, és simplement la societat 
principal a través de la qual es realitzen activitats diferents a les abans 
mencionades. Aquestes van des de la logística, fins a la climatització, 
passant per la seguretat i vigilància. Vindria a ser una mica com l’àrea més 
industrial del Grup, sense arribar a ser-ho ja que també es realitzen activitats 
de promoció i foment d’empreses. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4. Grup ACS 
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2000

30%
70%

2002

6%

94%

3.4.1.-HISTÒRIA ACTIVITAT INTERNACIONAL 
 
 

La no gaire llunyana formació del Grup ACS com a fusió dels grups: OCP, 
Auxini i Ginés Navarro fa difícil d’establir quina ha estat l’evolució del Grup 
en el mercat internacional. La fusió es va realitzar fa 6 anys, al 1997. Des 
d’un primer moment el Grup ha realitzat obres i ha estat present al 
estranger, fruit de l’experiència prèvia dels tres grups fusionats.  
  
Els 40 anys d’experiència que tenen les empreses que formen el Grup ACS 
fan pensar en que s’han realitzat activitats a moltes ciutats estrangeres.  
La veritat és que si fem cas a l’evolució de les ventes internacionals de 
l’àrea de la construcció a nivell internacional, veurem que després de 
petites pujades fins l’any 2000, ha patit una pèrdua d’importància bastant 
rellevant, situant-se només en el 6% de les ventes totals, tal i com es pot 
veure en el següent gràfic.  

Gràfic 11: Evolució Ventes Internacionals Construcció 
Font: Informe Anual Grup ACS 2002 

 
Traduint aquest gràfic a percentatges, suposa el pas d’un pes relatiu del 
30% a l’any 2000, a un 6% al 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest fet ha estat produït per una reducció en els països en els que actua, 
centrant-se, pràcticament, al 100% en Portugal i Xile. 
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3.4.2.- ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 
 
 
Quatre són les àrees que formen l’estructura organitzativa del Grup ACS: 
construcció, serveis, telecomunicacions i concessions. 
L’esperit de diversificació és dels més grans entre els grups que s’han 
comentat. Malgrat que està format per una àrea menys que els altres, els 
ingressos que superen amb escreix els dels anteriors grups. Sobretot, l’àrea 
de serveis és la que destaca per sobre les altres. Ha patit una expansió que 
l’ha portat a situar-se per sobre de la construcció, a nivell de ventes, l’any 
2002. Aquest fet no succeeix ni a Dragados, ni a Ferrovial, ni a FCC. En 
aquests grups la construcció continua sent l’àrea més important. 
 
A continuació veurem en que consisteixen aquestes àrees i quines són les 
empreses més rellevants, tal i com s’ha fet amb els altres tres grups vistos fins 
aquí. 
 

Construcció 
En el darrer exercici, 2002, l’àrea de la construcció va assolir unes ventes de 
2.199 milions d’euros. Es va situar per tercer any consecutiu per sota dels 
valors de ventes de l’àrea de serveis.  
L’estratègia està dirigida cap a la realització de grans obres, pensant en 
una major reducció de costos, augmentant així la rendibilitat de l’àrea. Això 
podria ser la raó per la qual el Grup ha disminuït tant les seves ventes a 
l’estranger, centrant-se exclusivament en el país lusità i en el país 
llatinoamericà de Xile. 
 
L’àrea de la construcció agrupa aquelles activitats que tenen a veure amb 
l’obra civil i l’edificació, tant residencial com no residencial.  
Aquestes tasques es duen a terme a través de tres empreses:  

 ACS, Proyectos, Obras y Construcciones 
 Vías y Construcciones 
 Cogesa 

Al igual que succeeix amb els altres Grups, aquestes tres empreses 
participen en un nombre molt elevat de societats. 
 

Serveis 
L’àrea de serveis és, com ja he comentat abans, la que presenta xifres més 
elevades de ventes. En total va suposar una xifra de 2.265 milions d’euros. El 
16% d’aquesta prové de l’exterior. La gran diversitat d’activitats que s’hi 
duen a terme són gestionades per tres empreses: 

 Grup Cobra 
 Tecmed 
 Continental Auto 

El Grup Cobra és el que aporta una major quantitat d’ingressos, 
pràcticament el 80% de l’àrea de serveis. Aquest Grup està fortament 
implantat a Portugal i suposa les dos terceres parts de les ventes 
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internacionals dels serveis.  La resta està repartida entre una quarantena de 
països, sobretot de Llatinoamèrica. 
La gran diversificació de les activitats que realitza, l’han dut a classificar-les 
en 6 subdivisions: 
 

 Rets de distribució 
 Sistemes industrials 
 Telecomunicacions 
 Projectes energètics 
 Ferrocarrils 
 Sistemes de control 

 
Tecmed és l’empresa que s’encarrega de les activitats mediambientals, 
com poden ser: la recollida de residus sòlids urbans, la gestió integral de 
l’aigua i el tractament integral de residus industrials i hospitalaris. 
Els seus esforços es dipositen a territori nacional, així com a una sèrie de 
països forans com: França, Marroc, Portugal, Mèxic i Egipte. 
 
Un altre tipus de serveis, el transport regular de viatgers per carretera 
representa l’activitat principal de l’última empresa, Continental Auto. Amb 
prop de 50 milions de viatgers anuals, se situa entre les empreses de viatgers 
més importants de l’Estat. El seu àmbit d’actuació és centre en les zones 
més actives de la geografia espanyola, aconseguint així aquest número tan 
elevat de clients. 
 

Telecomunicacions 
Donada la forta incidència que ha tingut i té les telecomunicacions en els 
darrers temps, el Grup ACS ha pres posició adquirint actius en aquest sector. 
Telefonia mòbil, telefonia fixa i internet són les àrees escollides. 
 
Mitjançant una participació del 20% en Xfera, el grup entre a formar part de 
la gestió de la telefonia mòbil de tercera generació. Malgrat que encara es 
troba en fase de desenvolupament, el Grup ha confiat des d’un primer 
moment en les possibilitats d’aquesta nova tecnologia. 
 
Broadnet Consorcio, de la qual el Grup ACS posseeix un 20%, participa en 
una de les tres llicències de telefonia fixa sense fils que permeten la 
transmissió de dades a alta velocitat via ràdio.  
 
La tercera de les activitats compreses dins de les telecomunicacions és el 
portal d’internet Obralia. Producte de la fusió d’altres dos portals de la 
construcció ha esdevingut una de les apostes de futur de les principals 
empreses del sector, sense que ACS sigui una excepció. Amb un 15% de 
participació forma part d’aquesta novedosa eina que intenta modernitzar 
les relacions entre contractistes i proveïdors.    
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Concessions 
La gran varietat de la cartera de concessions del Grup, fa que s’hagi 
realitzat una petita estructura en dos clars sectors: infrastructures de 
transports i infrastructures de generació i distribució d’energia. Invinsa 
(Inversora de Infraestructuras, S.A.) en el camp d’infrastructures de transport 
i Eyra en el d’infrastructures d’energia són les dues empreses encarregades 
de gestionar les concessions del Grup ACS.  
 
Les principals concessions en el sector del transport són: 

 Rutas del Pacífico, S.A., amb una participació del 50%. És 
concessionària de l’autopista que uneix Santiago de Xile amb 
Valparaiso i Viña del Mar. 

 Accessos a Madrid. C.E.S.A. És titular de la concessió de les 
autopistes de peatge Radial 3 i Radial 5 i de l’autopista de lliure 
accés M-50, amb un total del 15,75%. 

 Autopista Central Gallega. C.E.S.A. Titular de la concessió de 
l’autopista Santiago de Compostel·la- Alto de Santo Domingo, 
on el Grup ACS participa en un 13,3% del capital. 

 
La cartera en el sector d’infrastructures d’energia són les següents: 
 GENERACIÓ D’ENERGIA: 

 Parc Eòlic de Trucafort, a la província de Tarragona. 
Gestionada a través de l’empresa Societat Eòlica de 
l’Enderrocada, de la qual el Grup ACS participa en un 48%. 

 Parcs Eòlics de Monte de Serra, Monte Marbán i 
MonteVillalbesa localitzats a La Corunya. Estan gestionats per la 
societat Energías Ambientales de Somozas, S.A., participada pel 
Grup en un 46,56%. 

 Parcs de Monte Redondo (La Corunya), explotats per la 
societat Energías Ambientales de Vimianzo, S.A. La participació 
del Grup ACS és del 60%. 

 Parc Eòlic de Novo (La Corunya). El Grup participa amb un 60% 
en la societat explotadora Energías Ambientales de Novo, S.A. 

 
TRANSPORT D’ENERGIA: 

 Tres són les concessions en cartera. Una al Perú i les altres dos a 
Brasil. En el cas de la concessió del Perú, el Grup participa en un 
20% en la societat formada. En canvi en les dues concessions 
de Brasil, participa amb el 25%.  

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Grup Acciona 
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3.5.1. HISTÒRIA ACTIVITAT INTERNACIONAL 
 
 

NECSO Entrecanales  Cubiertas, S.A., principal empresa constructora del 
Grup ACCIONA es coneix com a tal des de 1997, després de la fusió de les 
constructores Entrecanales y Tavora, S.A. i Cubiertas y Mzov, S.A. Els orígens 
d’aquestes  es remunten al 1931 i al 1978, respectivament. És doncs, NECSO, 
una empresa amb amplia experiència, avalada per les múltiples activitats 
realitzades per les seves empreses matrius.  
 
En l’actualitat la seva presència internacional s’estén a més de 30 països. 
Les seves àrees d’actuació són, principalment, els països de Llatinoamèrica i 
Àsia, amb nombroses obres ja finalitzades o encara en construcció. Europa 
també és centre de moltes obres realitzades per NECSO, sobretot en aquells 
països de la UE destinataris dels fons de cohesió, com Portugal o d’altres 
com Itàlia que amb la construcció de l’alta velocitat han esdevingut clients 
del Grup. 
 
Entre les moltes obres realitzades als països forans destaquen: 
l’intercanviador de transport urbà més gran del món a Hong Kong (Xina), 
de recent construcció; dos túnels en el tram Roma- Nàpols pel tren d’alta 
velocitat;    
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3.5.2. ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 
 
 

El Grup Acciona es coneix com a tal des de 1997, després que el consell 
d’administració decidís canviar el nom de Cubiertas y Mzov, S.A. Compañía 
General de Construcciones.  
 
La gran diversitat d’activitats i el nombre elevat d’empreses que hi 
participen, més de 100, van obligar al Grup ha crear una estructura 
organitzativa formada per 6 àrees de negoci, encapçalades per la 
construcció i els serveis. Les altres 4 àrees són: les concessions 
d’infrastructures, l’energia, els serveis logístics i aeroportuaris i altres negocis 
entre els que s’hi inclouen els aliments, les telecomunicacions o els serveis 
financers. 
 

Construcció i Immobiliària   
Aquesta àrea és la més rica, en tradició i en volum d’ingressos. Amb més de 
cent anys de vida, Necso Entrecanales Cubiertas és la marca sota la qual 
es realitzen totes les activitats relacionades amb la construcció, així com les 
activitats immobiliàries. Igualment, dins d’aquesta divisió s’hi troben incloses 
les filials industrials del Grup i les empreses que realitzen activitats auxiliars a 
la construcció.  
Les principals empreses són, per grups: 
 
CONSTRUCCIÓ I FILIALS ACTIVITATS AUXILIARS 
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Entre les darreres obres realitzades o encara en construcció si poden 
destacar: diversos trams del tren d’alta velocitat Madrid- Barcelona, la línia 
de tramvia a la ciutat Condal, el centre comercial Gran Via 2, diverses 
carreteres al voltant de Madrid i a nivell internacional s’ha de destacar la 
construcció del major intercanviador de transport urbà a Hong Kong. 
 
IMMOBILIÀRIA 

 Necso División Inmobiliaria 
 Campus Apartamentos Universitarios 
 Les Torres de l’Eix Macià 
 Cerdà 
 Mirador Bulevar 
 Restauración Los Azakares 
 Recsoten 
 I d’altres 

 
 ENGINYERIA 

 Iberinsa, Ibérica de Estudios e Ingenieria, S.A. 
 Aepo, Ingenieros Consultores 

 
Serveis Urbans i Medi Ambientals 

La divisió dels serveis urbans i medi ambientals recull una sèrie de diverses 
activitats que s’exposen a continuació: aparcaments, serveis funeraris, 
neteja urbana, residus sòlids, entorn i medi ambient i gestió integral de 
l’aigua.  
Aquest sector està vivint una època de gran expansió, gràcies a la 
demanda de més i millors serveis.  
 
Any darrera any, el negoci dels aparcaments  creix. TAU, 
l’empresa que gestiona aquest negoci ha incorporat dos 
nous aparcaments al total de 14 que tenia a finals del 
2001. Això ha suposat un increment de 1.100 places, 
aproximadament, arribant a tenir en total 9.282 places. 
Aquesta xifra està molt lluny de la assolida per Cintra, filial 
de Ferrovial. El funcionament d’aquest negoci és força semblant al 
implantat al Grup Ferrovial. Aquest consisteix en que l’empresa 
constructora del Grup, en aquest cas NECSO, realitza la construcció de 
l’aparcament. Un cop finalitzat cedeix l’explotació i gestió a la seva filial 
d’aparcaments TAU. 
 
STU, Servicios Técnicos Urbanos, és la filial del Grup 
Acciona que s’encarrega de gestionar les activitats 
relacionades amb els residus sòlids. El tractament de la 
brossa domèstica i la classificació i el reciclatge són 
algunes de les més bàsiques tasques que realitzen. 
Una altra de les empreses que pertanyen a aquesta àrea és INTUR, 
Inversiones Técnicas Urbanas. Està participada per Acciona en un 50%. El 
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seu negoci consisteix en proporcionar serveis funeraris. Està present a un 
gran nombre de comunitats autònomes i també a Portugal. 
 
INFILCO és la filial d’Acciona que realitza les tasques de fabricació, 
construcció, compres, muntatge i explotació de les plantes de tractament 
integral de l’aigua i de desal·linitzadores d’aigua de mar.  
 
La filial Viveros José Dalmau, S.A. porta a terme tasques de medi ambient, 
jardineria i manteniment.  
 

Concessions d’Infrastructures 
La nova tendència dels governs a cedir les infrastructures a les empreses 
privades per estalviar costos està fent que el negoci de les concessions 
creixi de forma substancial. Per tal d’aprofitar al màxim aquesta 
circumstància, el Grup Acciona ha creat la societat ACCIONA 
CONCESIONES, S.L., la finalitat de la qual és la de ser un punt de trobada 
entre les diferents concessions que té el Grup. Diversos són aquests 
contractes, que van des de les autopistes fins a les línies de ferrocarrils, 
passant per un túnel.  
 
Les concessions que tenen a dia d’avui són: 
 NACIONAL 

 Concesiones de Madrid 
 Ruta de los Pantanos (Madrid) 
 Autopista de peaje Madrid- Guadalajara 
 Autovía de los Viñedos, Tramo Consuegra- Tomelloso 
 Tranvía Glòries- Besos  
 Tranvía del Baix Llobregat 
 Transportes Ferroviarios de Madrid TFM 

INTERNACIONAL 
 Autopista de peaje Red Vial Litoral Central en Chile 
 Américo Vespucio Sur en Chile 
 Econorte, Empresa Concesionaria de Rodovias do Norte (Brasil) 
 Túnel d’Envalira 

 
Energia 

La companyia del Grup Acciona, ALABE, és l’encarregada de gestionar les 
activitats relacionades amb la generació d’energia. En aquesta àrea 
s’inclouen les energies de font renovable; l’eòlica i la producció mitjançant 
la cogeneració. 
ALABE gestiona 7 parcs eòlics en l’actualitat i està construint-ne més a la 
Serranía del Xistral, a Lugo. També s’estant realitzant construccions a 
l’Aragó i a Albacete i ha estat seleccionada per la construcció de 19 parcs 
eòlics a la Comunitat Valenciana. 
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Serveis Logístics i Aeroportuaris 
En aquest àrea, producte de la suma dels serveis logístics i els serveis 
aeroportuaris, els ingressos provenen de les empreses que realitzen 
transports per carretera, moviments de contenidors als ports i de les que 
s’encarreguen de l’assistència als avions i als seus passatgers.  
 
A aquesta divisió hi pertanyen empreses tan conegudes com 
Transmediterránea o Press Cargo, totes dues han estat notícia en el darrer 
exercici. Trasmediterránea pel fet d’haver estat adjudicada a Acciona i 
Press Cargo per què ha passat d’estar participada n un 75% a estar-ho en 
un 100%. 
 
Altres empreses d’aquest àrea són: Transportes Olloquiegui, Interfrisa, TCA 
Terminal de Contenedores de Algeciras, Ineuropa Handling i Acciona 
Airport Services. 
 

Altres Negocis 
Aquí es realitzen activitats que sense estar relacionades amb les 
infrastructures i els serveis, proporcionen un alt valor afegit al Grup. Entre les 
empreses i activitats més destacades s’han de destacar: 

 Les telecomunicacions, que amb la venta de les accions de 
Airtel Móviles a Vodafone ha deixat de ser un mercat actiu per 
l’empresa. 

 L’alimentació, que mitjançant la filial Hijos de Antonio Barceló, 
S.A.  participa en el negoci vinícola.  

 La gestió financera. A través de Bestinver, S.A. el Grup realitza 
activitats d’intermediació borsàtil.  

 La realització de muntatges i exposicions per a museus, fires i 
parcs temàtics es concentra en la filial GPD, General de 
Producciones y Diseño, S.A. 

 Amb la participació d’Acciona a Grupo Correo de 
Comunicación, S.A., s’assegura la presència en el negoci de la 
premsa escrita i en el de la televisó. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Grup OHL 
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3.6.1.-HISTÒRIA ACTIVITAT INTERNACIONAL 
 
 

Obrascón Huarte Lain, S.A. és el resultat de la fusió de tres empreses 
conegudes com: Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, 
S.A., Huarte, S.A. i, evidentment, Construcciones Lain, S.A. Aquest fet es va 
produir l’any 1999, dos anys després de que Obrascón i Huarte es 
fusionessin.  
 
Al ser OHL una empresa de nova composició no te gaire sentit parlar  sobre 
la història de les activitats internacionals ja que seria amb només 4 anys 
d’activitat conjunta no dóna per escriure gran relats. Això no vol dir que 
OHL no tingui gaire experiència en el mercat internacional. Al contrari, les 
empreses que la constitueixen tenen sobrada experiència en aquest 
mercat. Així es constata amb les obres realitzades en més de 34 països 
d’arreu del món. En l’actualitat s’estan realitzant projectes en un total de 17 
països i això no és fruit d’una experiència de 4 anys. 
 
La primera de les tres empreses que donen nom a l’actual OHL va ser 
fundada al 1911 a Bilbao. Fou la Sociedad General de Obras y 
Construcciones Obrascón, S.A. Entendreu per què he dit abans que 
d’experiència al mercat internacional no l’hi en falta. L’activitat d’aquesta 
empresa va començar, precisament, amb una obra a l’estranger. En 
concret va ser la construcció de dues dàrsenes al port de Lisboa (Portugal) 
al 1912.  
Al 1918 va ampliar la seva presència al continent Africà i a la dècada dels 
50 al continent Americà. 
 
A nivell de dada històrica, comentar que les altres dues empreses es van 
fundar anys més tard. En concret, Huarte es va fundar al 1927 a Pamplona. 
Era una empresa de caire familiar, constituïda per les famílies Huarte i 
Malumbres. Al 1997 es fusiona amb Obrascón, donant pas al sisè grup 
constructor del país. 
Per la seva part, Construcciones Lain va néixer com una empresa filial  del 
grup anglès John Laing Construction al 1963.  
25 anys més tard un grup de professionals es fa amb el 90% de l’empresa. 
Anys després, al 1999 es consolida la fusió amb Obrascón Huarte, donant 
lloc a OHL. 
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3.6.2.- ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 
 
 
La construcció ha estat el pilar fonamental a partir del qual s’ha pogut 
engendrar el que avui es coneix com a Grup OHL. Encara que les arrels 
d’aquest Grup es troben en una empresa constructora, l’esperit de 
diversificació o millor dit el desig d’obtenir majors ingressos l’han portat ha 
realitzar tot tipus d’activitats. Aquestes han estat agrupades en 6 àrees que 
a continuació es detallaran.  
 

Construcció 
L’àrea de construcció no té gaires complicacions. Es realitzen aquelles 
activitats típiques d’una empresa constructora, és a dir, obres civils i 
edificació. Aquesta àrea està estructurada en tres sectors: 

 Obra civil nacional 
 Edificació nacional 
 Construcció internacional 

La construcció va assolir un nivell de ventes de 1.461 milions d’euros en el 
darrer exercici. La divisió internacional va representar un 10% d’aquestes. 
 
Les empreses més representatives que duen a terme obres de construcció 
són: 
 NACIONALS 

 Guinovart & Osha: Es dedica a la construcció en general. El seu 
àmbit d’actuació és Catalunya. 

 Montajes eléctricos Guinovart: Empresa especialitzada en 
infrastructura elèctrica ferroviària. 

 Malvar: Materialitza projectes constructius a Galícia. 
 Sato: Especialitzada en obres i serveis marítims sense un lloc 

específic d’actuació. 
 Morkaitz: És una empresa dedicada a la construcció general al 

País Basc. 
 Sobrino: Presenta les mateixes credencials que l’anterior amb la 

diferència que la seva seu està ubicada a Sant Sebastià en 
comptes de Bilbao. 

 Gorbea: És una altra empresa que realitza construccions al País 
Basc. 

 Celsa: Especialitzada en edificació residencial a l’Aragó. 
INTERNACIONALS 

 Huarte San José, Ltda. i Huarte Andina: Centren els seus 
esforços en la construcció general al país de Xile. 

 Huartemex i OHL Mèxic: Realitzen construccions generals al país 
llatinoamericà de Mèxic.  

 ZS Brno: Duen a terme construccions generals a la República 
Txeca.  
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Serveis urbans i a les infrastructures 
En aquesta àrea, tal i com indica el seu nom, es duen a terme activitats 
relacionades amb la conservació de carreteres i zones d’influència de les 
mateixes, com poden ser, estacions de servei, hotels de ruta, etc. així com 
serveis de manteniment urbà, senyalització i control.   
 
Després de la creació del Grup OHL, dues de les seves filials capdavanteres 
en els dos sectors, van unir-se per formar el que ara s’anomena Elsan-Pacsa, 
única empresa representativa de l’àrea de serveis urbans i a les 
infrastructures.  
 

Serveis assistencials i d’oci 
Aquesta àrea és de recent formació pel que fa a la seva autonomia però 
es porten realitzant activitats relacionades des de fa prop de 10 anys.  
Les activitats que si concentren són la gestió de residències de la tercera 
edat, centres comercials i centres d’oci.  
Les principals filials del Grup en aquestes matèries són: 
 NACIONALS 

 Aljarafe Stars Hoteles, desenvolupa la gestió d’hotels 
ESTRANGERES 

 Huaribe, encarregada de dur a terme projectes turístics i 
immobiliaris a Mèxic. 

 Inmobiliaria Mayaluum, el mateix perfil que l’anterior però 
especialitzada en Cancun.  

 Pabellón Cuauhtemoc, empresa especialitzada en la promoció 
immobiliària a Mèxic.  

 Plaza el Rosario, empresa radicada a Mèxic que opera en 
centres comercials. 

 
Aigua i Medi Ambient 

En molts dels altres Grups vist fins ara, l’aigua i el medi ambient es troben 
incloses dins de l’àrea de serveis i, per tant, no conformen una divisió 
independent. En el cas de OHL si.  
Aquí es realitzen tasques com el tractament i la gestió de l’aigua, la 
desalació, el tractament de residus i la consultoria.  
 
Totes aquestes activitats es concentren en la que ha esdevingut l’empresa 
de referència en aquest àrea, Inima. Es desenvolupen projectes en l’àmbit 
nacional i en el internacional, com així ho demostra la fàbrica 
desal·linitzadora que ha dissenyat, construït i gestionat a Xile. 
 

Concessions 
Se’ns dubte es tracta d’una de les àrees de referència de les actuals 
empreses constructores. El Grup OHL també dirigeix les seves passes cap a 
aquest sentit, participant en la gestió de concessions administratives 
d’autopistes de peatge, aeroports, ports i aparcaments.  
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En l’actualitat, les autopistes de peatge és el seu bé més preuat. Tenen un 
total de 12 concessions repartides entre el territori nacional i l’estranger. 
Només 4 encara no són operatives per què estan en fase de construcció. 
Més modestes són les xifres de les altres concessions; al voltant de 6.000 
places d’estacionament, 11 “fingers” en diversos aeroports i prop de 2.600 
atracaments. 
 
Tot això es gestionat per la filial creada al 2000, OHL Concesiones. Amb 
aquesta empresa el que s’ha aconseguit és aglutinar les diferents 
experiències de les empreses que formen OHL.  
 

Noves tecnologies 
Bàsicament les activitats que s’hi duen a terme són la creació d’estructures 
que facilitin la transmissió d’informació i consultoria informàtica en el sector 
de la construcció. Aquestes estan concentrades en la societat capçalera 
TELESA que participa activament en les tres següents empreses: 

 Structuralia: portal d’internet especialitzat en la formació, 
càlcul i disseny de projectes de la construcció. 

 Avalora: empresa que focalitza els seus esforços en la 
consultoria informàtica.  

 Aquanima: portal que té per objectiu reduir el costos a les 
empreses constructores a l’hora d’obtenir serveis i bens no 
estratègics.   

 
 
 
 
 
 
 


