
 

 

Elecnor constrói em Valência o primeiro 
parque eólico da Comunidade nos últimos 

8 anos 

 
• O parque de 50 MW contará com um investimento total de 53 milhões 

de euros  

• O projeto criará 300 empregos diretos 

 

Madri, 24 de junho de 2019. O grupo espanhol Elecnor, de infraestruturas, energia e 

telecomunicações, por meio de sua filial de desenvolvimento eólico Enerfin, deu início à 

construção de um novo parque eólico de 50 MW na Comunidade Valenciana, localizada 

integralmente no município de Cofrentes. O projeto, cujo comissionamento está previsto para 

março de 2020, terá um investimento total de 53 milhões de euros e será formado por 13 

geradores eólicos do fabricante GE Renewable Energy.  

Este parque é um dos projetos outorgados no marco do Plano Eólico da Comunidade 

Valenciana, considerado o primeiro parque eólico a ser construído ali nos últimos 8 anos. O 

projeto produzirá energia limpa para o consumo de 43.705 famílias, evitando assim a emissão 

de 66.000 toneladas de CO2. Sua energia será despejada na subestação de Cofrentes, 

propriedade da Iberdrola Distribución. 

A construção do parque gerará para a Comunidade Valenciana uma receita superior a um 

milhão e meio de euros, e a operação deverá gerar anualmente uma receita de 400.000 €/ano, 

proveniente dos impostos e contribuições ao Fundo de Compensação do Plano Eólico. Da 

mesma forma, durante a construção e a operação, estima-se a geração de 300 empregos 

diretos e mais que o dobro de empregos indiretos.  

Para este projeto, a Elecnor firmou com a Cepsa um contrato de cobertura de preço de venda 

de energia por um período de 10 anos por 50% da energia gerada. Igualmente, assinou um 

contrato de financiamento do projeto com o Banco Sabadell, pela modalidade project finance. 

 
Sobre a Elecnor  
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 



 

A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energias 

renováveis e telecomunicações. Com mais 60 anos de crescimento contínuo e presente em 55 países, ela 

concentra sua atuação em diferentes setores que vão desde eletricidade, energias renováveis, 

telecomunicações, gás, fábricas industriais, ferrovias, água, sistemas de controle, construção, meio 

ambiente, manutenção de instalações até engenharia aeroespacial. Seu forte apelo internacional levou a 

empresa a um processo contínuo de expansão que abriu as portas para novos mercados em todo o 

mundo. A Elecnor, que é listada no Mercado Contínuo, possui uma equipe de profissionais altamente 

qualificados e uma folha de pagamento de 13.889 funcionários. Em 2018, o volume de negócios atingiu 

cerca de 2,273.1 milhões de euros e o lucro líquido consolidado chegou a 74,3 milhões de euros. Veja 

mais informações em www.elecnor.com 

 
Mais informação:  
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com a Mídia e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. +34 91 417 99 00 
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