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RESUM

Cellnex Telecom, companyia multinacional de telecomuni-
cacions, és un referent en matèria d’ESG. Recentment, han 
estat inclosos en el Sustainability Yearbook de CSA, en estar 
entre les companyies més destacades de la seva indústria. 
En aquest article es descriuen les polítiques principals de la 
companyia en matèria d’ESG, així com els informes més relle-
vants que divulga l’empresa en aquesta matèria. 
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ABSTRACT

Cellnex Telecom, a multinational telecommunications com-
pany, is a benchmark in ESG. Recently, they have been in-

1  Aquest cas s’ha elaborat a partir de la documentació facilitada per l’empresa i que està disponi-
ble a la pàgina web <www.cellnextelecom.com>. La companyia ha autoritzat la seva reproduc-
ció. L’autora agraeix, especialment, la informació i els suggeriments realitzats per Enric Pérez 
i Toni Brunet de Cellnex Telecom.
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cluded in the CSA Sustainability Yearbook, being among the 
most prominent companies in their industry. This article de-
scribes the company’s main ESG policies, as well as the most 
relevant ESG reports that the company discloses in this area.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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1. Presentació

Cellnex Telecom anteriorment denominada Abertis Telecom Terrestre 
és l’antiga filial d’infraestructures de telecomunicacions d’Abertis. La com-
panyia va canviar de nom el 2015 abans de la sortida a bossa. Abertis es va 
crear el 1967 amb el nom d’Acesa (Autopistes, Concessionària Espanyola, 
S.A.) i va inaugurar la primera autopista de peatge d’Espanya el juliol de 
1969 entre Montgat i Mataró.

Abertis Infraestructures es va crear el desembre de 2002 a conseqüèn-
cia de la fusió d’Acesa Infraestructures i Áurea Concesiones de Infraestruc-
turas, i aquesta és l’empresa més important de gestió d’infraestructures de 
transports i comunicacions a la península Ibèrica. El 2003 era present en 
més de 10 països a través de 50 empreses filials, i era la tercera empresa 
d’autopistes més important d’Europa. Aquest mateix any, la filial de teleco-
municacions del grup adopta la denominació Abertis Telecom Terrestre, 
S.A.U., i integra el negoci audiovisual de Retevisión (adquirida a Auna el 
2003) amb el de Tradia (que gestionava des de l’any 2000). Des de llavors 
no ha cessat d’adquirir empreses. De manera cronològica, i des de 2011, 
l’evolució de l’empresa és la següent:

•  2011: Presentació del «Pla Estratègic Smart City» en col·laboració 
amb els Ajuntaments de Sant Cugat i de Lleida, iniciant-se així el 
camí d’Abertis Telecom (actualment Cellnex Telecom) en el desen-
volupament de productes i serveis que contribueixen a la creació de 
ciutats intel·ligents. 

•  2012-2014: Adquisició de 3.000 torres a Telefónica i Yoigo, i comença 
així a establir les bases de la seva futura posició com a operador neutre 
de referència en el desenvolupament de les xarxes de nova generació. 


