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Saba en xifres 2012
Ingressos d’explotació
195,7 milions d’euros.
Ebitda
78,5 milions d’euros.
Equip humà
1.223 persones.
Països d’actuació
Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra.
Aparcaments
129.548 places i 195 aparcaments operatius.
Parcs Logístics
667 hectàrees i 82% d’ocupació mitjana.
Magnituds ambientals
El 91,4% de la xifra de negoci disposa d'un sistema de gestió ambiental
implantat i certificat d'acord amb l’estàndard internacional ISO 14001.
Qualitat de servei
El 91,4% de la xifra de negoci disposa d'un sistema de gestió de la qualitat
implantat i certificat segons l'estàndard internacional ISO 9001.
Normativa laboral
El 91,4% de la xifra de negoci disposa d'un sistema de gestió de riscos laborals
implantat d'acord amb l'estàndard internacional OHSAS 18001.

Distribució de la xifra d’ingressos per activitat de negoci
a 31 de desembre del 2012

Sector
Aparcaments: 77 %
Sector
Parcs Logístics: 23 %

Distribució de la xifra d’ingressos per àmbit geogràfic
a 31 de desembre del 2012

Espanya: 62,4 %
Itàlia: 23,5 %
Xile: 8 %
Portugal: 3,9 %
França: 1,7 %
Andorra: 0,5 %

Europa

Espanya
69.579 places
aparcament
Parcs logístics
Catalunya 275 ha
Madrid 30 ha
Sevilla 54 ha
Àlaba 188 ha

Portugal

Itàlia

19.479 places
aparcament
Parc logístic
Lisboa 100 ha

França
Andorra
865 places
aparcament

521 places
aparcament

30.176 places
aparcament

Parc logístic
Toulouse 20 ha

Xile
8.928 places
aparcament
Amèrica del Sud

Saba Aparcaments*
Saba Parcs Logístics

129.548 places
667 ha

Xifres a tancament de 2012
(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d'ús i en propietat. No s'inclouen places de
motos. Es contempla el 50% de les places dels aparcaments de França.

Fets significatius 2012
1r Trimestre 2012
Logista, companyia de referència en el sector logístic europeu, lloga una superfície de 8.384 metres quadrats al Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF).
Saba acorda amb l’Ajuntament de Roma el desenvolupament i la nova ampliació de l’aparcament
de Villa Borghese per convertir-lo en un hub urbà. Saba gestionarà en règim de concessió tot el
complex d’estacionaments fins el 2061.
Saba obté la gestió d’un nou aparcament a Barcelona, BCN II, en ple districte financer i comercial
de la capital catalana, amb una capacitat de 1.097 places.

2n Trimestre 2012
Saba tanca la venda del seu parc logístic a Santiago de Xile a la companyia Bodenor Flex Center
per un import de 56 milions d’euros. L’operació permet al grup Saba dotar-se de recursos addicionals per afrontar el seu creixement a curt termini amb major capacitat financera.
El grup multinacional Michelin lloga 25.000 metres quadrats al parc logístic de Saba al Penedès.
Es tracta d’una de les operacions més importants del sector a Espanya durant el 2012.

3r Trimestre 2012
Norbert Dentressangle i Rhenus Logistics amplien la superfície llogada a la ZAL Sevilla, centre
logístic de referència del sud d’Espanya, sumant un total de 8.500 metres quadrats.

4t Trimestre 2012
Aprovació del projecte d’ampliació de la ZAL Toulouse. La infraestructura, gestionada per CPL,
sumarà 10.000 metres quadrats als 20.000 ja construïts, que es troben en plena ocupació.
Saba obté la gestió del nou aparcament de l’Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat
(Barcelona), amb una capacitat de 151 places, que se sumen a les 368 places de les que la companyia ja disposava en el mateix recinte. Saba gestionarà tota la infraestructura d’aparcament
fins l’any 2024.
Saba inicia la implantació del sistema d’accés i pagament VIA T a la majoria dels seus aparcaments de la ciutat de Barcelona, que continuarà en fases posteriors al conjunt de la seva xarxa.
El dispositiu permet l’entrada i sortida de la infraestructura sense tiquet, sense passar pel caixer
i sense necessitat d’aturar el vehicle. La companyia consolida així el seu posicionament com
a empresa d’avantguarda en el desenvolupament tecnològic i de serveis de valor afegit per al
client.
Saba s’adjudica la concessió de la zona regulada de Blanes (Girona), de 2.643 places, per un
període de 10 anys.

Fets posteriors al tancament de l’exercici 2012
1r Trimestre 2013
Saba obté la concessió de dos aparcaments a Castellar del Vallès (Barcelona), amb un total de
507 places, per als propers 15 anys.
El grup aeronàutic Airbus s’incorpora a la llista de clients de la ZAL Sevilla amb el lloguer d’una
nau de més de 8.300 metres quadrats.

2n Trimestre 2013
Saba s’adjudica la concessió de les 550 places de la zona regulada de la Seu d’Urgell (Lleida) per
un període de 9 anys.
Saba gestionarà els aparcaments del nou Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), amb 800 places, per als propers 8 anys. La companyia disposa de més de 20.000 places en 24 nuclis de
Portugal.
Bimbo Iberia, líder mundial en el sector de la panificació, arrenda 5.300 metres quadrats al parc
de Saba a Coslada (Madrid), la infraestructura de referència al centre de la Península.

Balanç consolidat

a 31 de desembre del 2012

Milions €

Passiu

Actiu

503

Patrimoni
net

314

Altres
creditors

1.150
122

Tresoreria i
equivalents

56

Altres
actius

Actiu
llarg
termini

511

Deute
financer
brut

389

Deute
financer net

-122

Compte de resultats consolidat a 31 de desembre del 2012
Milions €

195,7*

Ingressos d’explotació

78,5*

Ebitda

(*) Inclou l'operació de venda de Saba Parcs Logístics Xile durant el 2012.

Àmbit generació ingressos a 31 de desembre del 2012
Milions €

Països

Aparcaments

Parcs Logístics

Espanya

80,9

44,2*

Itàlia

46,2

-

7,6

-

14,8

-

Andorra

0,9

-

França

2,1

1,3

152,5

45,5

Portugal
Xile

Total (inclou càrrecs intragrup)
Ebitda a 31 de desembre del 2012
Milions €

Espanya

33,2

21,3**

Itàlia

10,7

-

Portugal

3,4

-

Xile

8,7

-

Andorra

0,2

-

França

1,4

0,8

57,7

22,1

Total

(*) Inclou l'operació de venda de Saba Parcs Logístics Xile i negoci durant el 2012.
(**) Inclou Portugal, sense activitat, i el negoci de Saba Parcs Logístics Xile durant 2012 fins a la seva venda el mes de maig.

Accionariat de Saba
a 31 de desembre del 2012

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal i Directius: 20 %
European Parking BV (KKR): 18,2 %
Fondos ProA: 10,5 %
Accionistes Minoritaris: 1,2 %

Plantilla mitjana per àmbit geogràfic
a 31 de desembre del 2012

Espanya: 60 %
Itàlia: 24 %
Xile: 11 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
França: 1 %
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Entrevista
“El creixement i la diversificació són determinants per a l’èxit futur
del grup Saba”
El 2011 es va referir al procés de creació de Saba Infraestructures (Saba) en termes
de refundació, i destacava la voluntat i ambició de creixement com un catalitzador per
al Grup. Com s’ha concretat aquesta visió el 2012?
Salvador Alemany: Aquesta visió és, sens dubte, un element central de la nostra estratègia.
D’alguna manera, podem afirmar que durant el 2012 hem treballat —en un context econòmic i social extremadament complex— en les condicions necessàries per aquest impuls de
creixement que ha de consolidar Saba com un operador de referència ineludible en la gestió
d’aparcaments i parcs logístics, amb un perfil, a més, marcadament global i internacional. Ens
fixem, doncs, uns objectius centrats en la gestió del dia a dia, en la materialització d’uns processos
i una estructura de costos més eficients. Sense oblidar l’objectiu de maximitzar els ingressos
procedents de l’explotació dels actius que constitueixen la nostra cartera actual. Ens hem centrat en una certa transformació interna que ens permeti disposar d’una organització preparada
per millorar aquesta gestió del negoci i que sigui capaç, en el moment oportú, d’integrar els projectes de creixement que tenim identificats i en els quals treballem activament. No oblidem que
la crisi és asimètrica, en el sentit que no afecta a tots els països amb la mateixa intensitat. Per
això, són determinants del nostre èxit futur el creixement i la diversificació de la nostra presència
geogràfica, la qual cosa significa una moderació del risc i una menor exposició a les fluctuacions
del cicle econòmic.

“Ens mantenim fidels al
nostre compromís de
construir un projecte
empresarial sòlid”

Ens mantenim fidels als nostres compromisos, centrats en satisfer les expectatives dels nostres
clients, i en construir un projecte empresarial sòlid que respongui a la confiança que els accionistes han dipositat en nosaltres, així com les Administracions amb les quals col·laborem, els
nostres proveïdors o tots aquells que professionalment conformen l’equip de la companyia. No
podem anticipar en quin moment sortirem de la crisi en els països que, a dia d’avui, concentren
la nostra activitat. En canvi, sí que podem i hem d’afirmar que, com a organització, estarem en
les millors condicions per aprofitar les oportunitats de creixement que se’ns presentin i que disposarem d’una estructura i uns processos àgils i eficients.

En què s’ha traduït aquesta aposta per una organització més àgil i eficient?
Salvador Alemany: Hem centrat l’atenció de tots els nivells de l’organització en la identificació
de fonts de reducció i contenció de la despesa: renegociació de contractes amb proveïdors i
subministraments, simplificació i homogeneïtzació d’eines de suport, o l’optimització de processos amb un èmfasi especial en la integració del potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació als processos de gestió i al desenvolupament de noves aplicacions que es
tradueixin en una millora de la nostra oferta de serveis. Tot això, tenint com a base una premissa
de caràcter previ i excloent; garantir en tot moment la qualitat de servei als nostres clients i la
marca d’excel·lència que, crec, se’ns reconeix en el sector i entre les Administracions amb les
que treballem diàriament. També, com assenyalava, en maximitzar la línia d’ingressos a partir
dels actius que conformen la nostra cartera. Alguns exemples els tenim en la implantació i extensió del VIA T, o en els projectes en fase de disseny al voltant de la logística urbana o microdistribució.
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Salvador Alemany President de Saba
Josep Martínez Vila Conseller Delegat de Saba

Com ha sigut l’exercici 2012 de Saba en xifres?
Josep Martínez Vila: L’exercici 2012 ha afegit un any més a una crisi de cicle llarg i de sortida,
ara com ara, incerta. D’aquí la rellevància del que ha assenyalat el President en termes d’adequar
els processos i l’estructura de la companyia per assegurar la nostra competitivitat. Malgrat això,
i a pesar d’aquesta conjuntura desfavorable, en el negoci d’aparcaments s’ha contingut el ritme
de descens dels ingressos d’explotació, un -2,4% en relació amb l’any anterior. En l’àmbit dels
parcs logístics, s’ha confirmat la tendència positiva amb la que vam finalitzar el 2011, reflectint
un increment dels ingressos d’explotació del 4% el 2012 i un augment de l’ocupació consolidada del 82% respecte del 78% del 2011. En síntesi, els ingressos consolidats de Saba el 2012
van arribar als 195,7 milions d’euros, corresponent-ne un 77% a l’explotació d’aparcaments i
un 23% a l’explotació de parcs logístics. De la seva banda, les despeses d’explotació es van
situar en 117,1 milions d’euros i el resultat brut d’explotació, en 78,5 milions d’euros, que representa un percentatge del 40,2% sobre els ingressos del període. En termes geogràfics, el
62,4% dels nostres ingressos provenen dels actius que gestionem a Espanya, mentre que el
37,6% prové principalment d’Itàlia, Xile i Portugal. Destacar, així mateix, que hem acompanyat
els resultats d’un intens esforç per la contenció de la despesa, assolint resultats significatius en
productivitat.
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Què destacaria de l’àrea de negoci d’aparcaments durant el 2012?
Josep Martínez Vila: En aparcaments, de la mateixa manera que en el conjunt del Grup, les línies principals han apuntat cap a la millora de l’eficiència interna dels processos, la integració de la tecnologia, la millora de la qualitat i el servei al client, sense oblidar que Saba segueix
apostant per l’anàlisi continu de projectes que doten de creixement la companyia, sempre sota
paràmetres estrictes de selectivitat.

“Hem acompanyat els
resultats del 2012 d’un
intens esforç per la
contenció de la despesa”

Entre les operacions més destacades, podem assenyalar l’adjudicació de la gestió d’un nou
aparcament a la Gran Via de Carles III de Barcelona, amb una capacitat de 1.097 places. Així
mateix, Saba va obtenir la gestió de l’aparcament de l’Hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 151 places, i es va adjudicar la concessió de la zona blava de
Blanes (Girona), amb 2.643 places, per un període de 10 anys. També cal recordar, que el 2012
es va signar l’acord per a l’ampliació de l’aparcament de Villa Borghese amb l’Ajuntament de
Roma, que convertirà aquest emplaçament en un hub urbà, constituint el projecte més innovador
del sector a Europa. Aquest 2013, Saba ha tancat diverses operacions com l’adjudicació del
contracte de gestió, durant 9 anys, de l’aparcament de l’Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), amb un total de 800 places, fet que permet a la companyia sumar més de 20.000 places
d’aparcament a Portugal. Castellar del Vallès (Barcelona), amb la concessió de dos aparcaments per 15 anys, i la Seu d’Urgell (Lleida), amb l’adjudicació de la zona regulada per 9 anys,
han sumat 1.000 places més al conjunt de la xarxa d’aparcaments.

I pel que fa a parcs logístics?
Josep Martínez Vila: En parcs logístics, el 2012 representa un exercici de posicionament de
la nova marca i d’un esforç intens per associar-la a una qualitat de servei que es plasma en
l’adaptació a les necessitats dels clients i en la ubicació estratègica dels actius de Saba. En un
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“El projecte més innovador
de Saba és el desplegament
del VIA T com a sistema
d’accés i pagament”

entorn macroeconòmic deprimit i en el cinquè any consecutiu de reduccions de rendes en el
sector immologístic espanyol, Saba ha aconseguit incrementar l’ocupació dels seus parcs. Així,
el 2012 vam tancar un total de 44 contractes amb nous clients, entre els quals destaca la incorporació de la multinacional francesa Michelin, amb 25.000 metres quadrats, al parc logístic
CPL Penedès (Barcelona). De la mateixa manera, 51 clients que representen una superfície de
150.000 metres quadrats, van ampliar els seus contractes en durada o més espai. D’aquests,
en destaca Zeleris, BrightPoint, Norbert Dentressangle o Rhenus Logistics. Subratllar també
l’ampliació de la ZAL Toulouse en 10.000 metres quadrats, que s’afegeixen als 20.000 ja
construïts. I per últim, recordar el tancament de la venda del parc logístic de Xile durant el 2012,
que permetrà a Saba afrontar el seu creixement a curt termini amb una major capacitat financera.

Quan parlem, en l’activitat d’aparcaments, d’integració de la tecnologia i millora de la
qualitat i el servei al client, què se’n pot destacar?
Josep Martínez Vila: En referència a aquests dos apartats, podem parlar de la gestió remota
dels aparcaments, de les noves tecnologies d’il·luminació, molt més sostenibles, i de l’adequació
dels sistemes d’informació al negoci i a la gestió. Així mateix, dels serveis addicionals que oferim en les nostres infraestructures i d’un portafoli de productes adaptats a les necessitats dels
nostres clients. Però, sens dubte, el projecte més innovador des del punt de vista del desenvolupament tecnològic i de més valor afegit en el servei al client, és la implantació del sistema
electrònic d’accés i pagament VIA T en tots els aparcaments de la xarxa de Saba. A finals del
2012, vam iniciar la primera fase d’aquest desplegament a la ciutat de Barcelona, que durant
el 2013 i una vegada comprovat l’èxit dels resultats, Saba estendrà al conjunt de la seva xarxa
d’aparcaments. La companyia va posar en marxa el 2012, i de forma paral·lela a la implantació
del VIA T, una campanya de promoció i fidelització d’aquest nou sistema, que continua el 2013
i es reforça amb el llançament de nous productes de comerç electrònic, vinculats a bonificacions
i aplicats, de la mateixa manera, a les operacions amb VIA T.
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Si parlem de xifres, des de la posada en marxa d’aquest projecte, l’ús del VIA T en rotació i
abonats s’ha situat per sobre del 30% del total de transaccions en els emplaçaments que ja
compten amb aquest sistema. Pel que fa als avantatges, hem de referir-nos a la major capacitat
i agilitat en l’accés a l’aparcament, ja que permet l’entrada i la sortida sense tiquet, sense necessitat d’aturar el vehicle i sense passar pel caixer, amb l’opció de rebre el rebut electrònic de
manera senzilla. Crec que aquest projecte és un bon exemple de com des de totes les àrees de
l’organització s’ha treballat en equip i de forma transversal en la recerca de millors pràctiques i
de consolidar la marca Saba com a referent del sector.

Podem parlar d’objectius concrets per al 2013?
Josep Martínez Vila: En termes generals, dirigim els nostres objectius en tres direccions: ser
millors, ser més grans i ser referents en el nostre sector. I ho fem sabent que el context de crisi, especialment al sud d’Europa, és un llast per a la nostra activitat i que ens obliga, per tant,
a reaccionar i emprendre certes transformacions, en estructures internes i en el propi negoci,
que ens ajudin a consolidar el creixement i afrontar amb èxit un període de canvi. Ser millors
implica donar continuïtat al pla d’eficiència impulsat per la companyia el 2012, i a la vegada,
incidir en l’augment dels ingressos, atorgant la màxima prioritat a l’acció comercial que ens
permeti llançar nous productes. En eficiència, parlem de simplificació, identificació de millors
pràctiques, reducció de costos i recerca de sinergies. I més concretament, citar la integració
de sistemes de les filials de tots els països on opera Saba o el desplegament del pla d’eficiència
energètica. En el reforç de nous productes, fer referència a la posada en marxa de les proves
pilot en self storage o la implantació d’un pla de màrqueting digital, que inclou una nova plataforma d’e-commerce. Destacar, també, el desenvolupament d’apps (aplicacions mòbils) específiques que ofereixin geolocalització de la xarxa d’aparcaments de Saba i una major agilitat en
l’accés a descomptes digitals.
Ser més grans és insistir en el nostre principal repte, que és el de créixer, sempre de forma selectiva i sostenible. Mantenim i creiem en el mateix discurs inicial: tenim voluntat per guanyar
dimensió, comptem amb un equip preparat per fer-ho, tresoreria que ens permet fer front a
aquests nous projectes de desenvolupament i una ambició compartida amb els nostres accionistes de referència: Criteria CaixaHolding, Torreal, KKR i ProA. Finalment, ser referents implica
diferenciar la marca Saba, associant-la a qualitat de servei, rigor, sostenibilitat i innovació tecnològica.

Passen algunes d’aquestes oportunitats de creixement de Saba per la col·laboració
público-privada?
Salvador Alemany: Les oportunitats de Saba, per la seva pròpia naturalesa, passen fonamentalment per aquesta col·laboració amb les diferents Administracions públiques. Ara més que
mai, pot afirmar-se que la col·laboració público-privada, en les diferents fórmules que poden
plantejar-se actualment, és una de les claus que poden contribuir a una certa recuperació de
l’activitat econòmica. I més si tenim en compte que ens movem en un escenari de limitació de la
capacitat d’endeutament de les Administracions i d’escassa disponibilitat de recursos públics.
Totes les parts implicades necessitem la capacitat de treballar amb una visió dinàmica i de llarg
termini, que vagi més enllà de cicles pressupostaris i polítics, amb l’objectiu d’arribar a acords
beneficiosos per al conjunt d’actors. Identificar projectes amb un adequat racional en termes de
retorn econòmic i social, i que resultin atractius per captar l’interès inversor del sector privat.
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Saba té les credencials per seguir presentant-se com un partner lleial davant les Administracions, identificant solucions que responguin a un adequat equilibri d’interessos. Hi ha dos principis vertebradors d’una relació fructífera entre sector públic i sector privat. Primer, confiança
mútua basada en la consciència del soci privat de la naturalesa pública dels actius i serveis que
gestiona, i en l’acceptació, per part del soci públic, d’un adequat retorn sobre la inversió compromesa. Segon, un marc regulador i jurídic que aporti seguretat i estabilitat.

Com encaixa en l’objectiu de creixement de Saba la integració de la sostenibilitat en
les estratègies de negoci de la companyia?

“El conjunt de l’organització
participa en la implementació
d’una cultura de RSC”

Salvador Alemany: A la pregunta de com integrar la sostenibilitat, només puc respondre que
l’hem de considerar com un factor inherent a la presa de decisions, incorporada als processos
de gestió interna, al mateix nivell de factors com l’anàlisi de la rendibilitat dels projectes, el cost
de finançament, l’estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre altres aspectes.
El conjunt de l’organització participa i col·labora, en diferents graus, en la implementació d’una
cultura de RSC a Saba, que té alguns dels seus principals pilars en la transversalitat i el compromís amb les comunitats locals en les que desenvolupem la nostra activitat, amb la implicació de
tots els equips humans del conjunt de països on opera la companyia; en la mobilitat sostenible
i la qualitat del servei ofert al client, com a identitat de marca; i en el medi ambient i els aspectes
socials i ètics, com elements diferenciadors de la companyia. La integració i consolidació de la
RSC en el negoci ens permetrà enfortir la transparència, l’apropament i la correcta gestió dels
grups d’interès.
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Què és Saba?
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Què és Saba?
Saba és un gestor industrial de referència en el desenvolupament de
solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana i dels fluxos logístics
Saba Infraestructures (Saba) és un operador industrial de referència en la gestió d’aparcaments
i parcs logístics. Amb presència en 6 països: Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra, i una plantilla propera a les 1.200 persones, el Grup compta amb experiència en la gestió
d’aparcaments, a través de Saba Aparcaments, des del 1966, i en la de parcs logístics, a través de
Saba Parcs Logístics, des del 1999.
A 31 de desembre del 2012, Saba disposa de 130.000 places d’aparcament distribuïdes en prop
de 200 aparcaments i compta amb un conjunt de parcs logístics que sumen aproximadament
700 hectàrees de superfície bruta.

Llarg termini, perfil industrial,
eficiència, qualitat de servei
i vinculació amb el territori
són els trets d’identitat
de Saba

Grup de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana i dels
fluxos logístics, Saba disposa d’una estructura financera equilibrada i un portafoli d’actius de
qualitat que combinen maduresa i desenvolupament. Està orientada al treball directe amb les
Administracions Públiques, que regulen les concessions, i els clients, adaptant-se a les seves necessitats. Manté la seva voluntat de sortir a Borsa en condicions òptimes de mercat, i en aquest
sentit, es marca com un dels seus principals objectius l’anàlisi de totes les oportunitats de creixement i desenvolupament, millorant alhora els processos d’eficiència i treballant per aconseguir consolidar una situació financera sanejada, proporcionant solidesa a totes les activitats de la
companyia. Tot, amb la fita de generar valor per a l’accionista.

La filosofia de gestió i desenvolupament de la companyia es basa en:
La perspectiva y visió de permanència a llarg termini en la gestió dels seus negocis i en el
desenvolupament de noves inversions.
Mantenir un perfil industrial i amb compromís, responsabilitat i participació activa en la gestió.
No es contemplen, per tant, inversions financeres.
La gestió eficient. Optimitzar el know-how de la gestió buscant les millors pràctiques i la consecució d’economies.
Excel·lència en la qualitat de servei, i servei al client.
Vinculació amb l’entorn i el territori: interacció i sensibilitat amb les Administracions Públiques
i possibilitat d’incorporació de socis locals.
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Missió, Visió i Valors
Constitueixen els pilars bàsics i els principis orientadors de gestió del
grup Saba
Missió, la nostra raó de ser:
Donar resposta a les necessitats d’infraestructures al servei de la mobilitat de persones i mercaderies, actualment aparcaments i parcs logístics, harmonitzant la satisfacció dels clients,
accionistes i treballadors amb el desenvolupament de la societat.

Visió, el nostre objectiu:
Ser un operador de referència i lideratge en l’àmbit de la gestió d’infraestructures i prestació
de serveis públics, mitjançant:
Un creixement continu, selectiu i amb vocació de permanència.
L‘excel·lència en la qualitat de servei.
Una gestió i administració eficient.
El diàleg i el compromís en les iniciatives de cerca de solucions per a les necessitats
d’infraestructures al territori.

Els Valors, la nostra forma d’actuar:
Diàleg i col·laboració.
Credibilitat.
Confiança en les persones.
Servei al client.
Proactivitat i responsabilitat.
Eficiència.

16
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Govern corporatiu
Saba ha treballat el 2012 en els seus eixos principals de conducta:
rigor en les pràctiques i en l’actuació del bon govern
Saba és una societat amb quatre principis bàsics que vertebren l’actuació de la companyia: transparència, eficiència, responsabilitat i sostenibilitat. En aquest sentit, el Govern Corporatiu és part
essencial de totes les normes sota les quals es regeix Saba i de totes les bases d’actuació que
guien la companyia a l’hora de vincular-se amb el seu entorn. Aquests principis es conjuguen a
través dels òrgans de govern de Saba, que compten amb la confiança i el suport dels seus principals grups d’interès: accionistes, equip directiu, empleats i clients.
La Junta General Extraordinària d’Accionistes, celebrada el 14 de desembre del 2011, va configurar els òrgans de govern que actualment gestionen la companyia. Així, Saba disposa d’un Consell d’Administració, una Comissió Executiva i un Conseller Delegat, que vetllen per la gestió i per
convertir els valors de la companyia en impuls i base sòlida del seu creixement. En resum, traduir
els principals trets de la companyia en benefici que reverteixi en el conjunt de les àrees de negoci.

Transparència, eficiència,
responsabilitat i sostenibilitat són els eixos bàsics
de Saba

El Consell d’Administració, constituït per tretze membres de dilatada experiència professional,
es reuneix com a mínim quatre vegades a l’any o quan l’interès social així ho requereix. Per la
seva banda, la Comissió Executiva, integrada per cinc membres del Consell d’Administració, es
reuneix mensualment, i de la mateixa manera, quan així ho demandi l’interès social.
Són preocupacions essencials de l’òrgan d’administració vetllar per la direcció i supervisió de
la gestió de la societat, delegant en el seu Conseller Delegat la responsabilitat de les operacions
diàries. Conforme preveuen les normes estatutàries, els membres del Consell d’Administració
perceben una retribució de la societat que és ratificada anualment per la Junta General. El coneixement públic sobre la retribució de l’òrgan de govern forma part de la voluntat de transparència
i bon govern de la companyia.

Règim de majories, més pes de la dona en el Consell d’Administració i aprovació del
Codi Ètic
El 2012, Saba ha mantingut l’esforç per assentar les seves bases de conducta, que tenen en la
transparència, el rigor en les pràctiques i el bon govern en l’actuació els seus principals eixos. Tot,
amb l’objectiu d’augmentar i reforçar la confiança dels seus col·laboradors, clients i accionistes.
Subratllar el fet que la Junta General Ordinària del 20 de juny del 2012 va aprovar un nou règim
de majories per adoptar acords en Junta General i en el Consell d’Administració. Amb aquesta
modificació, es reforça la voluntat de mantenir un adequat equilibri en la presa de decisions rellevants.
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Així mateix, el 26 de setembre del 2012, Estefania Collados es va incorporar al Consell
d’Administració i a la Comissió Executiva, en substitució de Gonzalo Gortázar, la qual cosa ha
contribuït de forma directa a reforçar la presència de dones en els òrgans de govern de la companyia.
Finalment, el 2012 es va aprovar el Codi Ètic de Saba Infraestructures, amb la finalitat de
transmetre la missió, visió i valors a l’organització seguint una sèrie de principis, compromisos
i responsabilitats ètiques aplicables als òrgans d’administració, directius, empleats i filials.

Estructura accionarial
Saba disposa d’un accionariat de primer nivell, amb ambició per
convertir la companyia en un gran Grup
Saba és un projecte de futur que, sota el lideratge de Criteria CaixaHolding com a accionista majoritari, ha estat capaç d’atreure l’interès i el compromís accionarial de rellevants fons d’inversió
i capital risc, com Torreal, Proa i KKR, els quals al costat de Criteria CaixaHolding i prop de 3.500
accionistes minoritaris, conformen una estructura accionarial de primer nivell.
A 31 de desembre del 2012, l’accionariat de Saba està configurat per Criteria CaixaHolding,
amb un 50,1%; Grupo Torreal i Directius (20%); European Parking BV (KKR), amb un 18,2%;
Fondos ProA i entitats relacionades, amb un 10,5%, i accionistes minoritaris, amb un 1,2%.
Accionariat de Saba
a 31 de desembre del 2012

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal i Directius: 20 %
European Parking BV (KKR): 18,2 %
Fondos ProA: 10,5 %
Accionistes Minoritaris: 1,2 %
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Òrgans de Govern: Consell d’Administració

President:
Salvador Alemany Mas
Vicepresident:
Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
(repres. Pedro del Corro García Lomas)
Conseller Delegat:
Josep Martínez Vila
Vocals:
MiralverSpi, S.L. (en repres. Cristian Abelló Gamazo)
Josep Manuel Basáñez Villaluenga
Estefanía Collados López de María
Viana Spe, S.L. (en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)
Ruhrheim, S.L. (en repres. Fernando Elio Dolz de Espejo)
María Dolores Llobet María
Jesús Olmos Clavijo
ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)
Luis Rullán Colom
José Vilarasau Salat
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Data de nomenament

14/12/2011

14/12/2011

14/12/2011

14/12/2011
14/12/2011
26/09/2012
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011

Secretari no conseller:
José Manuel Martín García

14/12/2011

Vicesecretària no consellera:
Carlota Masdeu Toffoli

14/12/2011

Òrgans de Govern: Comissió Executiva

President:
Salvador Alemany Mas
Vicepresident:
Viana Spe, S.L.
(en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)
Vocals:
Estefanía Collados López de María
Josep Martínez Vila
ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

Data de nomenament

14/12/2011

14/12/2011

26/09/2012
14/12/2011
14/12/2011

Secretari no conseller:
José Manuel Martín García

14/12/2011

Vicesecretària no consellera:
Carlota Masdeu Toffoli

14/12/2011
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Equip directiu

President 		

Salvador Alemany

Conseller Delegat

Josep Martínez Vila

Economicofinancer

Josep Maria García

Tecnologia i Sistemes

José Antonio López

Tècnica

Amadeu Martí

Secretaria General i Assessoria Jurídica

Carlota Masdeu

Desenvolupament de Negoci

Miguel Ángel Rodríguez

Persones i Organització

Albert Sanantón

Control de Gestió i Eficiència

Joan Viaplana

Comunicació i Relacions Institucionals

Elena Barrera

Aparcaments Direcció General

Jordi Díez

Aparcaments Itàlia

Giovanni Centurelli

Aparcaments Iberia & França

Jordi Díez

Aparcaments Xile

Jean François Mousset

Parcs Logístics Direcció General
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Josep Oriol
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Equip humà
Les persones són la base essencial per al desenvolupament
i el creixement de Saba

Les persones són la base essencial per a la creació del que es pot qualificar com “estil Saba”:
cultura de servei al client, compromís amb l’entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la societat. En definitiva, són els pilars per al desenvolupament i el creixement de la companyia. A 31 de desembre del 2012, l’equip de Saba estava integrat per 1.223
professionals, distribuïts entre els diferents països on la companyia té presència. Un 60% del
conjunt de col·laboradors es troba a Espanya, mentre que el 40% restant es distribueix geogràficament entre Itàlia, Portugal, Andorra i França. La franja d’edat majoritària entre els empleats
està situada entre els 30 i els 45 anys.
Saba, convençuda de la importància de les persones per a l’èxit de l’organització, basa la seva
cultura col·lectiva en cinc grans eixos:
Facilitar a les persones un adequat entorn laboral basat en la confiança i el compromís mutu.
Afavorir el diàleg i la col·laboració.
Facilitar oportunitats de creixement i de desenvolupament professional.
Tractar la diversitat com una font de riquesa i una oportunitat per a la innovació i aprenentatge
personal i organitzatiu.
Disposar d’equips de treball professionals i capacitats per contribuir a l’eficiència i millora contínua de l’organització.

Igualtat d’oportunitats
Saba treballa per garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça,
país d’origen, religió o edat. En aquest sentit, la companyia fomenta la incorporació de la dona
en l’àmbit laboral: el percentatge de dones de la plantilla se situa en un 35%, mentre que prop
d’un 40% dels llocs de comandament intermedi estan ocupats per dones.

24

Dins del seu compromís amb la societat, Saba impulsa polítiques i plans destinats a la integració
de persones amb especial dificultat en la incorporació al mercat laboral. En l’actualitat, al voltant
del 3% del personal s’integra dins d’aquest col·lectiu. En aquest capítol, destacar que Saba ha
participat el 2012 en la tercera edició del Programa de la Fundació Inserta de l’ONCE, que té com
a objectiu promocionar la formació i l’ocupació entre les persones amb discapacitat per facilitar
la seva integració sociolaboral. El programa es basa en una formació teòrica específica per a la
gestió d’aparcaments, amb mòduls com tècniques de comunicació, atenció al client i informàtica, entre d’altres, i una part pràctica que es realitza en els aparcaments de Saba a Barcelona i els
seus voltants durant un període de dues setmanes. Una vegada finalitzades les pràctiques, els
participants entren a formar part de la borsa de treballadors de la companyia per a la campanya
de reforç d’estiu. El 2012, gairebé el 38% dels participants va ser contractat per Saba.
Així mateix, Saba també disposa d’un conveni de col·laboració amb el Grup SIFU per a la contractació de personal de serveis auxiliars en els aparcaments. Aquesta organització té centres
d’ocupació especialitzats en inserció laboral i social de persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial. En el decurs de l’any 2012, 33 persones del Grup SIFU van treballar
a Saba.

Formació i desenvolupament
La formació i el desenvolupament personal i professional dels treballadors és un dels eixos estratègics per a la creació de valor de Saba. En coherència amb aquest enfocament, Saba estableix plans de formació anuals en els quals es concreta, planifica i prioritza l’activitat formativa
a realitzar, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de capacitació, integració i desenvolupament professional i personal de la plantilla.
Aquestes necessitats s’estableixen tenint en compte tant els projectes empresarials que afecten col·lectivament als diferents grups funcionals i organitzatius, com les accions individuals de
millora i desenvolupament professional que s’estableixen anualment en el procés d’avaluació.
Així, el 2012 es van impartir prop de 7.000 hores de formació al conjunt del personal del
Grup, entre les quals destaquen les destinades a prevenció de riscos laborals, però també les
incloses en formació inicial per a personal incorporat a aparcaments i zones regulades de la
xarxa de Saba. Addicionalment al pla anual de formació, es realitzen accions formatives per
donar resposta a determinats projectes, com pot ser el 2012 el desplegament en tota la xarxa
d’aparcaments de Saba del nou sistema d’accés i pagament VIA T.
Plantilla mitjana per àmbit geogràfic
a 31 de desembre del 2012

Espanya: 60 %
Itàlia: 24 %
Xile: 11 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
França: 1 %
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2
Activitats del
grup Saba

Radiografia del grup Saba el 2012
En aparcaments, Saba impulsa el creixement en mercats estratègics,
mentre que en parcs logístics consolida el lideratge a Espanya i optimitza els actius del portafoli
Saba és un operador industrial de referència internacional en la gestió d’aparcaments i parcs
logístics. Té presència a 6 països: Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra.
El 2012, la companyia ha dissenyat i implementat un pla d’eficiència, tant pel que fa al funcionament intern com en les operacions. Un pla ambiciós amb un doble enfocament, la contenció de la
despesa i l’obertura de negocis addicionals que obrin la porta a nous ingressos. Al costat d’això,
l’esforç per mantenir Saba com a marca de referència, amb actuacions destinades a potenciar
la qualitat, el servei al client i el treball per adaptar la innovació tecnològica a tots els àmbits de
negoci com a eix estratègic de futur.
El creixement, selectiu i sostenible, també constitueix un dels principals reptes per Saba. Així, en
el negoci d’aparcaments, l’estratègia de la companyia se centrarà en el desenvolupament i consolidació del lideratge al sud d’Europa i en impulsar el creixement en mercats estratègics, com
l’Amèrica Llatina. En l’activitat de parcs logístics, es dirigirà cap a la consolidació del lideratge a
Espanya i en una gestió destinada a l’optimització dels actius del portafoli.
Distribució de la xifra d’ingressos per activitat de negoci
a 31 de desembre del 2012

El 2012, la companyia
ha dissenyat i implementat
un pla d’eficiència

Sector
Aparcaments: 77 %
Sector
Parcs Logístics: 23 %

Distribució de la xifra d’ingressos per àmbit geogràfic
a 31 de desembre del 2012

Espanya: 62,4 %
Itàlia: 23,5 %
Xile: 8 %
Portugal: 3,9 %
França: 1,7 %
Andorra: 0,5 %
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Europa

Espanya
69.579 places
aparcament
Parcs logístics
Catalunya 275 ha
Madrid 30 ha
Sevilla 54 ha
Àlaba 188 ha

Portugal

Itàlia

19.479 places
aparcament
Parc logístic
Lisboa 100 ha

França
Andorra
865 places
aparcament

521 places
aparcament

30.176 places
aparcament

Parc logístic
Toulouse 20 ha

Xile
8.928 places
aparcament
Amèrica del Sud

Saba Aparcaments*
Saba Parcs Logístics

129.548 places
667 ha

Xifres a tancament del 2012.
(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’inclouen places
de motos. Es contempla el 50% de les places dels aparcaments de França.
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Aparcaments
Saba Aparcaments, divisió d’aparcaments de Saba Infraestructures i operador
de referència internacional, ha aconseguit fer un pas més en la innovació i la
qualitat de servei amb la implantació del sistema d’accés i pagament VIA T
Saba és present en més de 80 municipis d’Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra. A 31
de desembre del 2012, la companyia disposa de 130.000 places distribuïdes en 195 aparcaments. Així mateix, està executant nous projectes que aportaran una dimensió a la xarxa de més
de 200 aparcaments i prop de 150.000 places gestionades.
Saba opera en tots els àmbits del sector —concessió administrativa, propietat, gestió i lloguer—
i disposa d’una cartera diversificada d’actius i oferta amb un denominador comú: incloure els
més alts estàndards de qualitat, innovació, experiència i servei al client que enforteixen el factor
diferenciador de la marca Saba i converteixen les infraestructures en elements clau de la mobilitat. Així, l’oferta d’aparcaments comprèn àrees d’especialització com són els centres històrics,
comercials, hospitalaris i logístics. A banda d’aeroports, zones turístiques i de residents, i zones
d’aparcament regulat en superfície.
Durant el 2012, Saba ha mantingut l’aposta per la innovació i els avenços tecnològics; la millora de la qualitat i el servei al client, i l’anàlisi d’oportunitats de creixement, en el marc del pla
d’eficiència impulsat pel Grup. En aquest sentit, Saba està immersa en un pla per al desenvolupament de la gestió remota dels aparcaments, així com en la consecució d’un projecte amb
la finalitat d’implementar noves tecnologies d’il·luminació, molt més sostenibles, a més de
l’adequació dels sistemes d’informació al negoci i a la gestió. Acompanyat dels anteriors, el reforç dels serveis addicionals oferts en les infraestructures i un portafoli de productes adaptats
a les necessitats dels clients: punts de rentat de vehicles i màquines de vending, cobertura de
telefonia mòbil, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, sistema de guiatge de vehicles i pagament amb targeta al punt de sortida.

Desplegament del VIA T
Saba va començar el novembre del 2012 el que actualment és el seu projecte més innovador
des del punt de vista del desenvolupament tecnològic i de més valor afegit en el servi al client: la
implantació del sistema electrònic d’accés i pagament VIA T a la majoria dels seus aparcaments
de la ciutat de Barcelona. Des de la posada en marxa d’aquest sistema, l’ús del VIA T en rotació i
abonats s’ha situat per sobre del 30%.
Indicadors d’activitat 2012

195 aparcaments operatius
6 països d’operació
Rotació
Abonats
Ingressos d’explotació
EBITDA
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129.548 places
Espanya, Itàlia, Portugal, França, Andorra i Xile
50,7 milions de vehicles
32.148
150,4 milions d’euros
57,2 milions d’euros
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Catalunya

SABA concessió
SABA propietat
SABA lloguer
SABA gestió
SATSA concessió
SANTA CATERINA concessió

Pl. del Call
Zona Regulada

Pl. Major
El Garrigal
El Firal
Pl. Catalunya

Riera de Sant Vicenç

Puigcerdà
Cadaqués
Figueres
Berenguer i Carnicer
Aeroport de Girona
Santa Caterina
Pl. d’Europa

Girona
Platja d’Aro

Vic
La Garriga
Pl. Cal Font

Igualada

Terrassa Sabadell
Mataró
El Masnou
S. Sadurní d’Anoia

Pl. Doctor Robert
Pl. Vella
Raval Montserrat

Vilafranca del Penedès

Cal Rondina
Pl. del Penedès
Zona Regulada

Zona Regulada

Blanes

Pl. Doctor Robert
Mercat Central

P. de Mar
Zona Regulada

Pl. de Santa Anna
Rda. Rafael Estrany
Hospital de Mataró
Can Xammar
La Riera

Vilanova i la Geltrú
Cambrils Salou

Zona Regulada

Zona Regulada
Pl. Soler i Carbonell
Corona d’Aragó

CIM Vallès
Zona Regulada

Port de Cambrils

Pl. la Plana
Santa Perpètua

Cerdanyola del Vallès
Badalona
Molins de Rei
S. Vicenç
dels Horts

Esplugues

Barcelona

S. Feliu
de Ll. Cornellà
El Prat

Pl. del Mercat
Zona Regulada
Zona Regulada

Hospital Sant Joan de Déu
Aeroport de Barcelona

Zona Regulada

Lluís Companys
Zona Regulada
Zona Regulada
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Barcelona ciutat

SABA concessió
SABA propietat
SABA lloguer
SABA gestió
Av. Pau Casals
Tv. de Gràcia 17
Tv. de Gràcia 43
CosmoCaixa
P. de Gràcia I

Av. Diagonal 611-615 (Joan Güell)
Barcelona II
Ronda de Dalt

Meridiana

Av. Diagonal 545 (L’Illa)

Ronda del Mig

Ronda del Mig
Hospital Clínic

Av.

Hospital de Sant Pau

Dia

P. de Gràcia III
P. de Gràcia II
Rambla Catalunya

gon

al

Gran Via

Pau Claris 174
Diputació

Paral·lel
Ronda Litoral

Pl. Urquinaona
Av. Catedral
Pl. Catalunya
Rivadeneyra
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Amb la utilització d’aquest sistema de pagament dinàmic internacional, que és el mateix que
actualment està operatiu a la majoria d’autopistes, s’agilitza l’accés a l’aparcament, ja que permet l’entrada i sortida sense tiquet —amb l’opció de rebre l’e-rebut de manera senzilla a través
la web—, sense aturar el vehicle en l’accés i la sortida de la infraestructura, i sense haver de
passar pel caixer, estalviant temps i carburant. D’aquesta manera, Saba aporta una millor qualitat de servei i una major comoditat a les seves instal·lacions, guanyant a la vegada capacitat
d’accés a l’aparcament. Després de l’èxit en el desplegament de la primera fase de la implementació del VIA T, Saba introduirà aquest sistema durant el 2013 de forma progressiva al conjunt
dels seus aparcaments.

Saba estendrà el 2013
la implantació del VIA T
(TAG) a Xile

Seguint amb la voluntat d’unir innovació i servei al client per dotar de solucions de millora i
consolidar la marca Saba com a referent de qualitat, la companyia treballa, dintre de les seves
polítiques i accions comercials, en la creació i posada en marxa de nous productes electrònics
aplicats a operacions amb VIA T.
En una primera fase, es tractarà de bonificacions associades als vals entregats pels comerços
als clients dels aparcaments Saba i que es podran validar a través d’Internet (web/mòbil) o
bé mitjançant una app específica per Smartphones. A més d’incrementar l’oferta de serveis de
Saba, aquests nous productes reforcen els objectius buscats amb la implementació del VIA T:
guanyar en flexibilitat i agilitat, a banda de la comoditat d’ús. En fases posteriors, Saba perfeccionarà una plataforma de comerç electrònic que permetrà incloure nous avantatges associats a l’ús del VIA T, vinculats per exemple als descomptes per consum. Així mateix, també es
treballarà en la implantació de serveis de geolocalització, reserva de places o venda creuada
d’entrades (aparcament + cine/teatre), entre altres ofertes.
En aquest mateix capítol, Saba també donarà continuïtat al projecte d’implantació del TAG,
sistema similar al VIA T, a Xile. Després de les proves realitzades a l’aparcament de Plaza de
la Ciudadanía de Santiago de Xile, està previst estendre’l a tota la xarxa d’aparcaments de la
companyia a la capital xilena.

Places per tipologia de contracte*
Concessió

Parquímetres concessió

Gestió

Lloguer

Total

Espanya
Itàlia
Portugal
Xile
Andorra
França

País

Propietat
3.557
1.665
327
-

25.253
19.991
4.865
5.065
521

3.543
7.601
1.953
-

35.155
686
12.334
3.863
570

2.071
233
295

69.579
30.176
19.479
8.928
865

Total

5.549

55.695

13.097

52.608

2.599

521
129.548

(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’inclouen places de motos. Es contempla el 50% de les places dels aparcaments
de França.
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Espanya, Portugal, França i Andorra

SABA Levante concessió
GETXO concessió
SPASA Andorra lloguer
SPASA Andorra gestió
SANEF-SABA France concessió

SABA concessió
SABA propietat
SABA lloguer
SABA gestió

París

Lagrange (Notredame)
François I
Pl. Palloza
Pl. Pontevedra

Marisqueiras
Mercado
Piscinas
Zona Regulada
Silo Auto
Pl. Lisboa
Pl. do Infante Henrique
Cordoaria
Mercado 21 Agosto Via Catarina
Hospital Viejo
Sta. Cristina
Zona Regulada
Fonte Luminosa
Zona Regulada

Pl. del Castillo
Aeroport

Mostenses
Av. Bucaramanga

Hospital

Arasur
Las Mercedes
Romo

A Coruña

Getxo

Braga
Matosinhos
Porto

Rivabellosa
Pamplona

Viseu
Leiria

Saragossa

Lisboa

Estadio Universitario
Zona Regulada
Cardosas
Centro Comercial Colombo
Vila Lambert
Vasco de Gama

Madrid
Andorra la Vella
Cèntric.ad
Escaldes-Engordany
L’Illa Carlemany

Castelló
Portimao
Sevilla
Alacant
Elx
Marbella

Palma de Mallorca
Sa Gerreria

Almeria

1º de Maio
Zona Regulada

Aragonia
Pl. Concordia
San Juan de Ribera
Puerto Banús

Aeroport

Av. Rey Don Jaime
Pl. Cardona Vives
Av. Maisonnave

Poeta Miguel Hernández
Porta Morera
Traspalacio
Tenerife
Aeroport Tenerife Sur

Las Palmas
de Gran Canaria
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Itàlia

SABA concessió
SABA propietat
SABA lloguer
SABA gestió

Marconi
Zona Regulada

Terminal

Arsenale
Arena

Foro Ulpiano
San Giacomo
Ospedale
Zona Regulada
Zona Regulada

Card. Ferrari

Milano

Verona

Venezia

Trieste
Venezia-Mestre

Cremona

San Remo

Bologna

Genova

San
Remo

Corso Italia
Zona Regulada

Vignola
Gaslini
Canevari

S. Orsola

Pisa
Perugia

Partigiani
Ripa di Meana
San Anonio
P. le Europa
Mercato coperto

Macerata
Assisi

Giardini Diaz

Ascoli-Piceno

Zona Regulada
Torricella
Ex Gil
Zona Regulada

Todi

Rieti

Elce di Sotto
Zona Regulada
Vía Pellini

Matteotti
Giovanni Paolo II
Porta Nuova
San Vetturino-Poste
Bus
Sta. Maria degli Angeli

Roma
P. Orvietana
Zona Regulada

Sassari

Fiume
Emiciclo
Zona Regulada

Villa Borghese
Piazzale dei Partigiani

Brindisi

Rieti Oberdan
Zona Regulada

I Due Fiumi
Ospedale
Tribunale
Zona Regulada
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Porto
Guadagni

Bari

Cosenza

Aeroporto

Xile

Valparaíso
Bellavista

Concepción
Catedral
Tribunales

SABA concessió
SABA gestió

Santiago de Xile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucía
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadanía
Parque Forestal
Clínica Las Condes
Universidad Católica
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Reforç de la presència i operacions destacades
La companyia ha reforçat la seva posició a Espanya, on compta amb prop de 70.000 places,
i manté el lideratge a Itàlia, amb més de 30.000 places, i Xile, amb 9.000 places—països on
és el primer operador. A Portugal s’ha ampliat la presència i Saba disposa de 20.000 places.

Saba ha reforçat durant
el 2012 la seva posició a
Espanya, Portugal i Itàlia

Entre les operacions més rellevants de l’exercici, destaca l’adjudicació de la gestió d’un nou
aparcament a la Gran Via de Carles III de Barcelona, en ple districte financer i comercial de la
capital catalana, amb una capacitat de 1.097 places, així com la gestió del nou aparcament de
l’Hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 151 places, que se
sumen a les 368 places de l’aparcament ja existent en el recinte hospitalari i que també gestiona
Saba. Així mateix, l’adjudicació de la zona blava de Blanes (Girona), amb 2.643 places, per un
període de 10 anys. Finalment, el 2012 es va treballar en l’operació que, ja durant el 2013, va
culminar en l’adjudicació del contracte de gestió, durant 9 anys, de l’aparcament de l’Hospital de
Vila Franca de Xira (Lisboa), amb un total de 800 places.
Saba va signar el 2012 un acord amb l’Ajuntament de Roma per a l’ampliació de l’aparcament
de Villa Borghese, que convertirà aquest emplaçament en un hub urbà, contenint un aparcament subterrani de rotació, una terminal d’operacions d’autobusos elèctrics i un aparcament
per autobusos turístics, constituint el projecte més innovador del sector a Europa.

Actor de referència en mobilitat
Saba treballa per assolir un paper de referència en el desenvolupament de conceptes i arguments que neix de la mateixa raó de ser de la companyia: donar resposta a les necessitats
d’infraestructures al servei de la mobilitat de persones i mercaderies, harmonitzant la satisfacció
dels clients, accionistes i treballadors amb el desenvolupament de la societat.
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L’evolució de les ciutats ha comportat en els últims anys un important increment dels desplaçaments, generant una problemàtica associada a la mobilitat que deriva en congestió, contaminació i accidents. Com a operador d’aparcaments de referència, Saba és un agent rellevant a
l’hora de col·laborar amb les Administracions i clients, tenint en compte que l’aparcament és
un element per a la gestió de la mobilitat, la sostenibilitat i la pacificació del trànsit. Així mateix,
Saba ha convertit la innovació en un dels seus eixos d’estratègia prioritaris, amb la finalitat de
convertir la marca Saba en referent de qualitat i desenvolupar actuacions dirigides a potenciar
la sostenibilitat i a millorar el servei al client i la cura del medi ambient.
Quines solucions en mobilitat aporta Saba en l’entorn urbà real?
Entre altres:
Una correcta oferta d’aparcament: per exemple, en els centres urbans d’alta densitat i amb
zones peatonals, facilitant l’aparcament en la primera corona, prioritzant el subterrani, i alliberant d’aquesta manera la via pública de vehicles i maniobres.

Amb la finalitat de
convertir la marca en
referència de qualitat,
Saba ha convertit la
innovació en un dels seus
eixos d’estratègia

Acords amb les Administracions per col·laborar en projectes urbanístics: ampliació de
l’aparcament de Villa Borghese (Roma).
Elements que agilitzin l’entrada i circulació interior: VIA T d’accés i sortida i senyalització lluminosa de places lliures i ocupades a través del Sistema de Guiatge de Vehicles (SGV).
Senyalització dinàmica de trànsit en calçada a través de la integració d’aquesta informació
ens sistemes de navegació GPS i Smartphone.
Senyalització d’aproximació.
Gestió tarifària en funció de la saturació.

Activitats del grup Saba / Saba Informe Anual 2012

39

Parcs logístics
Saba Parcs Logístics, divisió de logística de Saba Infraestructures i
empresa de referència en la gestió de parcs logístics des del 1999, va
assolir el 2012 una ocupació mitjana del 82%
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Saba Parcs Logístics ha consolidat el 2012 la seva aposta per la gestió de parcs intermodals
adaptats a les necessitats dels seus clients i situats en les ubicacions més estratègiques, posicionant la marca Saba com a referent del sector i associant-la a qualitat de servei de primer
nivell. Una estratègia d’èxit que ha tingut el seu reflex en l’increment de l’ocupació mitjana fins
al 82%, respecte del 78% del 2011, i en la signatura de 44 nous contractes amb la incorporació
de clients de dimensió internacional. Tot això, en un moment de forta correcció tant en ocupació
com en preus.
Els 11 parcs logístics que formen part de la xarxa de Saba sumen una superfície bruta aproximada de 700 hectàrees, amb una superfície edificable propera als tres milions de metres quadrats.
La companyia, present a Espanya, Portugal i França, disposa d’instal·lacions a Barcelona, Madrid, Sevilla, Àlaba, Lisboa i Toulouse. Saba aposta per gestionar parcs en diferents territoris
amb la col·laboració directa de diferents agents, unint interessos cap a una estratègia compartida. Comprometre accionistes, institucions, Administracions i clients amb el projecte de gestió
d’infraestructures logístiques de Saba és un dels eixos d’actuació prioritaris pel Grup.
Els parcs promoguts per Saba es caracteritzen per oferir naus d’alta qualitat constructiva i funcional, utilitzant les més modernes tècniques, complint les normatives i assegurant la màxima
durabilitat, seguretat, confort i estalvi energètic. Es desenvolupen sempre en localitzacions estratègiques, dotades d’excel·lents accessos i ubicats en grans extensions de terreny que permeten la màxima concentració d’empreses logístiques en un mateix espai.

Operacions destacades amb nous clients internacionals
Saba Parcs Logístics va aconseguir atreure el 2012 a 44 nous clients, que representen aproximadament 140.000 metres quadrats de superfície. Paral·lelament, 51 clients, que suposen
150.000 metres quadrats, van optar per ampliar els seus contractes en durada o superfície.
L’operació més destacada —i una de les més importants del sector a Espanya durant el 2012—
és la incorporació del grup multinacional Michelin al parc logístic de Saba al Penedès, després de
la firma d’un contracte per al lloguer de 25.000 metres quadrats en aquesta instal·lació.
Així mateix, entre les noves incorporacions a la xarxa de parcs logístics de Saba, hi figuren firmes de rellevància internacional com el Grup Bosch, al parc logístic de Coslada, o Logista, al
Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) de Barcelona. En aquest mateix emplaçament, Correos
va iniciar el 2012 les obres de remodelació d’una nau de 22.000 metres quadrats, on agruparà l’activitat que ara desenvolupa en diferents emplaçaments. Pel que fa a les ampliacions de
contracte, en durada o superfície, destaquen companyies com Norbert Dentressangle, Rhenus
Logistics o l’Ajuntament de Madrid. Ja en l’exercici del 2013, destaca la incorporació de la multinacional aeronàutica Airbus a la ZAL Sevilla, on hi ha llogat 8.300 metres quadrats.
En síntesi, durant el 2012 Saba ha centrat les seves prioritats en aquesta àrea de negoci en
l’optimització dels seus actius, en una identificació de fonts de reducció de la despesa, dintre
del pla d’eficiència emprès de forma global pel Grup, però a la vegada sense deixar d’impulsar el
treball per garantir la qualitat de servei als clients i mantenir la marca d’excel·lència que és Saba,
reconeguda entre els clients i Administracions amb les que treballa habitualment.
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Aposta pel creixement
El maig del 2012, Saba va tancar amb la companyia xilena Bodenor Flex Center, especialitzada
en desenvolupaments industrials i centres de distribució, la venda del parc logístic que Saba
tenia a Santiago de Xile. L’operació de compravenda d’aquest actiu, amb una superfície total de
63 hectàrees, va suposar el pagament per part de Bodenor Flex Center, de 56 milions d’euros.
Amb la materialització d’aquesta transacció, Saba es va dotar dels recursos addicionals que li
permeten afrontar el seu creixement a llarg termini amb major capacitat financera.
Des del moment de la seva inauguració, el parc va registrar una ocupació del 100% de les seves
naus, amb presència de companyies internacionals i operadors logístics líders mundials com
Paccar, Ceva Logistics, APL Logistics i Kuehne Nagel, i més recentment, Kraft i Dialog.

ZAL Toulouse, objectiu prioritari
El 2012, Saba es va fixar l’impuls de la ZAL Toulouse com un dels projectes de major envergadura per a la companyia en l’àrea de parcs logístics. El parc propietat de CPL, societat publicoprivada participada per Saba (80%) i el Port de Barcelona (20%), està situat a la zona logística
més consolidada de França, Midi-Pyrénées, i compta amb 20.000 metres quadrats construïts,
amb una ocupació per sobre del 90%. El projecte d’ampliació de la ZAL Toulouse arrencarà el
2013 i suposarà ampliar la superfície actual en 10.000 metres quadrats addicionals, fet que
comportarà una inversió per part de Saba de quatre milions d’euros.
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Es plasma així l’aposta en ferm per un mercat madur i sòlid com és el francès. La ZAL Toulouse
s’ubica en una de les regions més actives de França, amb un creixement proper al 2,5% anual
(superior a la mitjana francesa). A més, el seu teixit econòmic, especialitzat en el sector aeronàutic —amb empreses com Airbus apostant per la zona— i la gran proporció de població
activa assegura el vigor econòmic de la zona d’influència d’aquest parc.

Nous models de negoci

Saba treballa en projectes
de logística urbana o
microdistribució

El grup Saba treballa per assolir un paper de referència en el desenvolupament de conceptes i
arguments sobre la gestió de la mobilitat en entorns urbans i metropolitans: projectes d’Smart
City. En aquest sentit, la companyia estudia noves possibilitats de negoci que uneixin les divisions d’aparcaments i parcs logístics, un objectiu que neix de la mateixa raó de ser de la companyia, que és donar resposta a les necessitats d’infraestructures al servei de la mobilitat de
persones i mercaderies.
Així, Saba treballa en projectes de logística urbana o microdistribució, actualment en fase
d’estudi, i que tenen en compte l’entorn interconnectat actualment vigent, on les noves tecnologies han generat nous models comercials. És el cas de l’e-commerce, que ha desplaçat la tradicional forma de venda directa, generant a la vegada noves necessitats en els hàbitats urbans. El
creixement exponencial d’aquest model genera un important creixement dels desplaçaments a
les ciutats, que a la vegada deriven en problemàtiques de mobilitat.
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Saba pretén explorar aquesta via de negoci oferint noves possibilitats al sector logístic, sempre
de comú acord amb les Administracions concedents. En aquest sentit, confia en adaptar alguns
dels seus aparcaments perquè serveixin de nusos urbans de distribució. Amb l’immillorable
avantatge que suposa comptar amb aparcaments ubicats en zones urbanes privilegiades,
aquest nou projecte podria suposar una revolució en la recerca de solucions als actuals problemes de mobilitat i distribució comercial a les ciutats.
Indicadors d’activitat 2012

Més de 660 hectàrees de parcs logístics operatius o en construcció
Prop d’1 milió de metres quadrats construïts, amb una ocupació mitjana del 82% i
128.000 metres quadrats de serveis associats a la logística
3 països d’operació: Espanya, Portugal i França
Xarxa de parcs logístics a Madrid, Barcelona, Sevilla, Àlaba, Lisboa i Toulouse
Ingressos d’explotació: 45,4 milions d’euros
Ebitda: 22,1 milions d’euros
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Actius 2012

dades a desembre del 2012

Actius
ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II
Parc Logístic de la Zona Franca
Parc Logístic Penedès
Facilities Area Cim Vallès
Parque Logístico Coslada
Parque Logístico Henares
Parque Logístico Camarma
ZAL Sevilla I
ZAL Sevilla II
Arasur*
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Total

Superfície (ha)

Sup. Edificable (m2)

Sup. Prevista (m2)

Sup. Construïda (m2)**

213

1.403.130

441.185

345.433

41
14
7
11
11
8
35,48

245.931
89.061
66.980
62.633
69.291
24.445
108.093
113.167
671.361
99.220
491.553
3.444.865

164.907
89.061
6.233
62.633
60.000
24.445

164.907
89.061
6.233
62.634
-

215.595

104.030

85.004
84.220
273.849
1.507.132

85.004
20.710
878.012

18,48
188
20
100
667

(*) No s’inclou el total desenvolupament d’Arasur.
(**) La superfície construïda inclou l’àrea logística i oficines. No s’inclouen altres terciaris (Hotel, Benzineres, Tallers, etc...).
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3
Responsabilitat
Social Corporativa

La RSC, un concepte integrat a Saba
Forma part de l’estratègia de negoci i de la seva fórmula competitiva
i de diferenciació
La generació de valor per als accionistes, clients, empleats i, en definitiva, per al conjunt dels
grups d’interès i per la societat en la qual Saba desenvolupa la seva activitat, mitjançant una
tasca sostenible i socialment responsable, és un dels principals aspectes que defineixen la filosofia de la companyia. A Saba, amb l’objectiu de donar resposta a les demandes dels seus
grups d’interès, la RSC forma part de l’estratègia de negoci i de la seva fórmula competitiva i de
diferenciació, apostant per un model operatiu on els diferents eixos que defineixen l’empresa
queden integrats en l’execució de l’activitat.

Un dels grans objectius de
Saba des de la seva creació és
el d’enfocar el seu model de
gestió cap a la integració

La companya ha desenvolupat la seva estratègia de RSC amb la voluntat de contribuir al benestar de la societat i del medi ambient en els territoris on opera, millorar el valor de les seves marques i serveis, garantir la creació de valor de forma sostenible per als seus accionistes, clients
i proveïdors, i vetllar per les persones que conformen l’equip humà de Saba, el principal capital
de la companyia.
Després de la creació de Saba, un dels grans objectius ha sigut l’evolució del seu model de gestió cap a la integració i alineament del conjunt de societats que conformen la companyia en els
diferents negocis i territoris, el que a Saba es defineix com a model multi-negoci i multi-país. Els
esforços realitzats tenen els seus resultats en diferents accions i eines:

Implementar un model de govern únic i global.
Donar resposta a la realitat actual i futura.
Aprofitar sinergies.
Disposar d’un model de processos comú que permeti estandarditzar i simplificar
operatives en base a “best practices”.
Desenvolupar un sistema de gestió integrat que faciliti el desplegament de
l’estratègia , els objectius i la consolidació de la informació.
Cobrir els requeriments funcionals amb eines comunes d’última generació.
Establir polítiques i directrius globals, donant “empowerment” al territori en
l’execució de les diferents funcions.
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El desenvolupament i el correcte compliment d’aquestes premisses està suportat pel Sistema
Integrat de Gestió (SIG), basat en la gestió per processos i que està enfocat cap a la millora contínua global de l’organització, alineant els processos i operatives amb les necessitats dels diferents grups d’interès. Aquesta eina és clau per a vehicular els aspectes inherents a la cultura
de la Responsabilitat Social Corporativa a Saba. A la vegada, el SIG permet assegurar el compliment dels principis de qualitat, medi ambient i seguretat laboral de les normes de referència
(ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001), de les quals Saba n’està certificada en un 91,44% de
la xifra de negoci.

Elaboració i implantació del Codi Ètic
Saba Infraestructures va aprovar el passat 26 de setembre del 2012 el seu Codi Ètic, amb la finalitat de transmetre la missió, visió i valors a l’organització seguint una sèrie de principis, compromisos i responsabilitats ètiques aplicables als òrgans d’administració, directius i empleats.
Durant l’exercici 2013 es procedirà a comunicar l’aprovació del Codi als empleats de Saba, a la
constitució del Comitè Ètic, que serà l’òrgan que vetlli pel seu compliment, i a crear un Canal Ètic
que serà el vehicle de comunicació a través del qual els empleats del grup manifestin els seus
dubtes, suggeriments o denúncies.

50

Model d’excel·lència en la qualitat de servei: a prop dels clients
Saba centra els seus esforços en aprofundir en el coneixement dels seus clients per a la consecució d’un alt grau de satisfacció. Aquesta fita s’assoleix únicament realitzant els exercicis de
transparència, escoltant al client, anticipant-se a les seves necessitats i aportant valor a cada
una de les iniciatives impulsades per la companyia.
En aquest sentit, a Saba es busca la diferenciació respecte a la resta d’empreses del sector, amb
la posada en marxa de solucions que permetin interactuar amb el client i satisfer les seves necessitats de forma directa i eficaç. D’això, se’n desprèn l’enquesta de satisfacció del client, que
es desenvolupa tant en aparcaments com en parcs logístics. El 2012, els clients de Saba van
situar l’índex de satisfacció en un 7,5 de mitjana.
Índex de satisfacció dels clients

2012

Saba Aparcaments

7,6

Saba Parcs Logístics

7,4
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Medi Ambient: aposta per un model integrat en l’entorn
El 2012, s’han dut a terme una sèrie d’actuacions dirigides a reduir l’impacte ambiental de les
activitats de Saba.

Pla d’eficiència energètica
1. Els efectes del pla d’eficiència energètica i d’altres accions que incorporen criteris sostenibles queden plasmats de forma significativa en el consum d’electricitat en relació a la xifra de
negoci, ja que ha permès reduir en més d’un 11% aquesta ràtio en aparcaments, així com les
emissions de CO2 associades.
Consum d’electricitat en relació a la xifra de negoci

Saba Parcs Logístics

248
175

Saba Aparcaments

0%

El 2012, Saba ha desplegat
un pla d’eficiència energètica,
dintre de la política global
de reducció de l’impacte
ambiental

100%

200%

300%

MWh/milió d’euros de xifra de negoci

2. El 2012, l’ús del gasoil C, destinat a grups electrògens, ha representat un 57% del total de
litres consumits, reduint-ne el seu consum en més d’un 9% respecte de l’any anterior. El consum de combustible destinat a les flotes de vehicles ha estat molt similar, tant per als vehicles
propis com pels de leasing, suposant el conjunt d’ambdues uns 73.000 litres de carburant.
Consum de combustibles líquids en relació a la xifra de negoci
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Reducció de les emissions – petjada de carboni
Els esforços realitzats durant aquest exercici en matèria de medi ambient, concretament en la
reducció de les emissions atmosfèriques, es reflecteixen en el resultat de la petjada de carboni
de Saba durant el 2012, essent les emissions totals del grup de 10.814 tones de CO2, un 6,2 %
menys que l’any anterior1.

Abast

t. CO2 eq.

Font d’emissió
Gasoil A (Flota pròpia)

Aparcaments, Parcs Logístics
i Infraestructures

196

Gasoil C (Grups electrògens)
Gasos refrigerants (Aire condicionat)

Aparcaments
Aparcaments

291
9

Abast 1

Total Emissions Abast 1
Abast 2

Energia elèctrica

496
Aparcaments
Parcs Logístics

Total Emissions Abast 2
Viatges corporatius
Abast 3

Paper
Cartutxos d’impressió
Aigua
Residus

8.348
1.464
9.812

Aparcaments
Parcs Logístics
Infraestructures
Aparcaments
Aparcaments
Aparcaments
Parcs Logístics
Aparcaments

Total Emissions Abast 3

186
48
41
29
11
117
73
1
506

Emissions Totals

10.814

(1) En relació a les emissions d’Abast 3, en el present exercici la font utilitzada per a l’obtenció del factor d’emissió
associat al càlcul de les emissions dels viatges corporatius realitzats en avió, ha estat el DEFRA —Departament for
Environment, Food and Rurals Affairs—(actualització del 2012), en comptes de la calculadora de la International Civil
Aviation Organization utilitzada l’any anterior.
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Magnituds consolidades
El 62,5% dels ingressos d’explotació es generen a Espanya, el 23,5%
a Itàlia i la resta procedeix, principalment, de Xile i Portugal
Els actius totals de Saba a 31 de desembre del 2012 van arribar als 1.328 milions d’euros, sense
presentar variacions significatives respecte de l’exercici anterior. El 49% d’aquests actius corresponen a immobilitzat material, actius revertibles i altres actius intangibles (excloent-ne el
fons de comerç), bàsicament concessions, en línia amb la naturalesa dels negocis del Grup, dedicat a la gestió d’infraestructures. De la seva banda, un 22,4% equival a immobles d’inversió,
capítol que inclou terrenys, edificis i altres construccions necessàries per al desenvolupament
de l’activitat del negoci de parcs logístics.
El patrimoni net consolidat a 31 de desembre del 2012 arriba a 503 milions d’euros, mentre que
el deute financer brut se situa en 511 milions d’euros, que representa el 38,5% del passiu total,
en línia amb l’exercici anterior.
A tancament de l’exercici 2012, els ingressos de les operacions arriben als 195,7 milions
d’euros. Del total, el 77% de l’activitat procedeix de l’activitat d’aparcaments, mentre que el negoci de parcs logístics representa el 23%. El 62,5% dels ingressos d’explotació es generen a
Espanya, el 23,5% a Itàlia i el 14,1% procedeix, principalment, de Xile i Portugal. Per la seva
banda, l’Ebitda registrat durant l’exercici 2012 arriba als 78,5 milions d’euros.
El 2012, les inversions dutes a terme per Saba representen prop de 20 milions d’euros, de les
quals un 83% corresponen al sector d’aparcaments i el 17% restant a l’àrea de negoci de parcs
logístics. Del total, un 60% està destinat a projectes d’expansió, principalment a Itàlia, Espanya
i Xile, mentre que el 40% és inversió operativa en gestió i conservació, o en sistemes i equips,
entre altres àrees.
Balanç consolidat a 31 de desembre del 2012
Milions €

Actiu

Passiu

503

Patrimoni
net

314

Altres
creditors

1.150
122

Tresoreria i
equivalents

56

56

Altres
actius

Actiu
llarg
termini

511

Deute
financer
brut

389

Deute
financer net

-122

Compte de resultats consolidats a 31 de desembre del 2012
Milions €

195,7*

Ingressos d’explotació

78,5*

Ebitda

(*) Inclou l’operació de venda de Saba Parcs Logístics Xile durant el 2012.

Àmbit generació ingressos a 31 de desembre del 2012
Milions €

Països

Aparcaments

Parcs Logístics

Espanya

80,9

Itàlia

46,2

-

7,6

-

14,8

-

Andorra

0,9

-

França

2,1

1,3

152,5

45,5

Portugal
Xile

Total (inclou càrrecs intragrup)

44,2*

Ebitda a 31 de desembre del 2012
Milions €

Espanya

33,2

21,3**

Itàlia

10,7

-

Portugal

3,4

-

Xile

8,7

-

Andorra

0,2

-

França

1,4

0,8

57,7

22,1

Total

(*) Inclou l’operació de venda de Saba Parcs Logístics Xile i negoci durant el 2012.
(**) Inclou Portugal, sense activitat, i el negoci de Saba Parcs Logístics Xile durant el 2012 fins a la seva venda el maig.
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Estructura financera i política de finançament
Saba gestiona de manera rigorosa i prudent els diferents mecanismes
al seu abast per dotar-se de la solidesa i estabilitat necessària
Les activitats de Saba estan potencialment exposades a diversos riscos financers. La Direcció
Financera del Grup té com a política cobrir totes les exposicions significatives, sempre que existeixin instruments adequats i el cost d’aquesta protecció sigui raonable amb els riscos coberts.

Risc de tipus de canvi
El Grup opera en l’àmbit internacional i posseeix actius en moneda estrangera únicament a Xile,
per tant està exposat a risc de tipus de canvi per operacions amb divises, especialment el pes
xilè, així com per la inversió realitzada. A pesar d’aquesta exposició, una variació d’un 10%
en el tipus de canvi euro/pes xilè respecte al tancament de 31 de desembre del 2012, suposaria un impacte poc significatiu en resultats —un 2% del resultat consolidat— i un impacte en
patrimoni no significatiu per diferències de conversió sorgides en el procés de consolidació.
D’altra banda, s’ha reduït l’exposició de la inversió mitjançant la contractació de deute financer
denominat en pesos xilens.

Risc de tipus d’interès
El risc de tipus d’interès de la Societat sorgeix dels recursos aliens utilitzats. El Grup utilitza permutes financeres per gestionar fluctuacions en els tipus d’interès, canviant deute a interès variable per deute a tipus fix, mantenint així un equilibri entre deute a tipus variable i fix. Aquests
instruments financers derivats es designen en tots els casos com de cobertura eficaç.

Risc de crèdit
El risc de crèdit sorgeix d’efectiu i equivalents a l’efectiu, així com de deutors comercials o altres
deutes, incloent comptes a cobrar pendents i transaccions compromeses. En relació amb els
bancs i institucions financeres, només es treballa amb institucions financeres de solvència creditícia contrastada. Aquesta solvència creditícia es revisa periòdicament.
En relació als deutors comercials, el Grup avalua la qualitat creditícia del client, tenint en compte
la seva posició financera, l’experiència passada i altres factors econòmics.

Risc de liquiditat
Saba realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat de suficient
efectiu i actius realitzables, així com disponibilitat de fons per un import suficient, a través de
facilitats de crèdit, per assegurar el compliment dels compromisos de pagament adquirits.
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Deute financer
A tancament de l’exercici 2012, el deute financer brut ascendia fins els 511 milions d’euros (525
milions d’euros el 2011), essent el deute més significatiu el corresponent a un crèdit sindicat per
part de Saba Aparcaments, S.A. amb diverses entitats financeres per un import de 340 milions
d’euros. Aquest crèdit es composa d’un primer tram de 290 milions (íntegrament disposat) i
un altre tram anomenat “revolving”, amb un límit de 50 milions d’euros, disposat parcialment.
A 31 de desembre del 2012, el 58% del deute financer és a tipus d’interès fix o fixat a través de
cobertures.
Pel que fa al venciment del deute, a tancament de l’exercici 2012, el deute a llarg termini representava el 91%.
Venciment del deute
a 31 de desembre del 2012

9%

Inferior a 1 any

Entre 1 i 2 anys

3%
24%

Entre 2 i 5 anys

64%

Superior a 5 anys
0%

100%

El venciment mitjà del deute bancari no corrent és el 2018.
Distribució del deute
a 31 de desembre del 2012

Tipus Fix: 58 %
Tipus Variable: 42 %

Taula Ràtio Deute 2012
Ràtio apalancament financer:

Deute financer net/
Patrimoni net:

0,77
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Oficina de l’accionista
Saba ha reforçat el 2012 les seves línies d’actuació per complir amb el
compromís de transparència amb els seus accionistes
Capital social i autocartera
A 31 de desembre del 2012, Saba Infraestructures manté un capital social de 739.037.783
accions ordinàries, pertanyents a una única classe i sèrie, representades en anotacions en
compte, de 0,10 euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades.
El Consell d’Administració està autoritzat per a l’adquisició derivativa d’accions pròpies de
la Societat, així com dels drets de subscripció preferent. No obstant, a data de tancament de
l’exercici, la Societat no té accions pròpies en autocartera.
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Saba amb els seus accionistes
L’Oficina de l’accionista de Saba ha reforçat aquest 2012 les seves línies d’actuació per continuar i ampliar el compromís de transparència assumit el 2011, any de la posada en marxa del
departament, i establir de manera efectiva punts d’accés i trobada de la realitat de Saba amb
tots els seus accionistes. Actualment, Saba compta amb 3.500 accionistes, que representen
l’1,22% de l’estructura accionarial.

La companyia compta
amb 3.500 accionistes
que representen l’1,22%
de la seva estructura

Amb una gestió clarament orientada a la qualitat de servei i a dotar de valor afegit totes les prestacions ofertes, l’Oficina de l’accionista va donar resposta a més de 400 sol·licituds durant el
2012. Les qüestions que van generar una major demanda d’informació per part dels accionistes
van ser les relacionades amb l’actualitat i evolució de la companyia; aspectes sobre la celebració de la Junta General d’Accionistes i, així mateix, qüestions referides al tractament fiscal dels
títols.
L’Oficina de l’accionista compta amb una sèrie de canals i eines que permeten, a més de mantenir el contacte regular amb els accionistes, proveir-los d’informació rellevant de la companyia,
especialment en aquells aspectes sobre activitats, resultats o novetats que puguin resultar del
seu interès. Els canals per accedir a aquesta informació o contactar amb l’Oficina són la pàgina web de la companyia, www.saba.eu, l’e-mail exclusiu per accionistes, accionistas@saba.eu,
i el telèfon habilitat per accionistes, +34 93 557 55 28.
Sol·licituds Oficina de l’Accionista
a 31 de desembre del 2012

Petició recepció informació: 40 %
Informació JGA: 29 %
Compravenda accions: 17 %
Dividend: 10 %
Fiscalitat: 4 %
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