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Saba en xifres 2013
Ingressos d‘explotació
190 milions d’euros.
Ebitda
77 milions d‘euros.
Plantilla mitjana
1.123 persones.
Països d’actuació
Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra.
Aparcaments*
180.091 places i 327 aparcaments operatius.
Parcs Logístics
667 hectàrees i 84% d’ocupació mitjana.
Mobilitat sostenible
1,2 milions d’operacions amb VIA T.
Gestió mediambiental responsable
39 aparcaments amb tecnologia LED implantada: 12.409 punts de llum.
Objectiu: 2.000 tones menys de CO2 amb el desplegament de LEDs a
tota la xarxa.

(*) Inclou places i aparcaments d’Adif adjudicats el desembre del 2013
i incorporats a la xarxa el 2014.

DISTRIBUCIÓ DE LA XIFRA D’INGRESSOS
PER ACTIVITAT DE NEGOCI
a 31 de desembre del 2013

Sector
Aparcaments: 78 %
Sector
Parcs logístics: 22 %

DISTRIBUCIÓ DE LA XIFRA D’INGRESSOS
PER ÀMBIT GEOGRÀFIC
a 31 de desembre del 2013

Espanya: 63 %
Itàlia: 22 %
Xile: 8 %
Portugal: 4 %
França: 2 %
Andorra: 1 %

Europa

Espanya
118.755 places
d’aparcament
Parcs logístics
Catalunya 275 ha
Madrid 30 ha
Sevilla 54 ha
Àlaba 188 ha

Portugal

Itàlia

20.728 places
d’aparcament
Parc logístic
Lisboa 100 ha

França
Andorra
861 places
d’aparcament

521 places
d’aparcament

30.298 places
d’aparcament

Parc logístic
Toulouse 20 ha

Xile
8.928 places
d’aparcament
Amèrica del Sud

Aparcaments*
Parcs logístics

180.091 places
667 ha

Xifres a tancament del 2013
(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’hi inclouen places de
motos. Es té en compte el 50% de les places dels aparcaments de França. Inclou places i
aparcaments d’Adif adjudicats el desembre del 2013 i incorporats a la xarxa el 2014.

Fets signiﬁcatius 2013
1r Trimestre 2013
— Saba obté la concessió de dos aparcaments a Castellar del Vallès (Barcelona), amb un total de

507 places, per un període de 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
— Airfarm, companyia logística líder en el sector químic i farmacèutic, lloga una superfície de

10.400 metres quadrats al Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) de Barcelona.
— 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 assumeix la gestió dels aparcaments del nou Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa),

amb 800 places, per als pròxims 8 anys.
— Bimbo Iberia lloga 5.300 metres quadrats al parc logístic de Saba a Coslada (Madrid).

3r Trimestre 2013
— Saba reforça la seva posició a Barcelona amb la gestió de l’aparcament de l’Hospital Sanitas

CIMA, de 267 places, per un període de 5 anys.

4t Trimestre 2013
— Aena adjudica a Saba la gestió integral dels aparcaments dels 14 aeroports del Lot Mediterrani.

L’operació, per un període de 5 anys amb possibilitat de dues pròrrogues addicionals, suma
més de 30.000 places a la xarxa de la companyia.
— Saba adquireix a Barcelona la propietat de l’aparcament de Carles III, que ja gestionava des del

2012 i disposa d’una capacitat de 1.096 places.
— Creixement a Itàlia, Xile i Portugal: Saba inaugura a Verona un aparcament de 400 places, en

concessió durant 60 anys; a Santiago de Xile, assumeix la gestió de l’aparcament del Centro
de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica, amb 399 places, i obté la gestió
de l'aparcament del Parque Titanium, de 2.256 places. A Porto, guanya la gestió per 3 anys
de l’aparcament de l’Escola de Negocis Porto Business School, de 400 places.
— Saba i la promotora immobiliària Gazeley signen un acord per impulsar i desenvolupar

conjuntament la plataforma logística Lisboa Norte (Portugal), principal corredor logístic del
país i propietat de Saba.

Fets posteriors al tancament de l’exercici 2013
1r Trimestre 2014
— Adif i Saba signen el contracte per gestionar i explotar 72 aparcaments situats en 51 estacions

de ferrocarril. Amb el tancament d’aquest acord, que tindrà una durada de 10 anys, Saba
afegeix més de 22.000 places d’aparcament a la seva cartera.
— L’operador logístic Supergroup (Logista France) s’instal·la a la ZAL Toulouse en una nova

nau de 6.000 metres quadrats. És la primera operació signada després del projecte d’ampliació
d’aquest parc logístic en més de 10.000 metres quadrats.

BALANÇ CONSOLIDAT

a 31 de desembre del 2013

Milions €

Passiu

Actiu

495
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net

295
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ﬁnancer
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380
Deute
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(*) Deute ﬁnancer comptable, sense passiu per derivats.

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT

a 31 de desembre del 2013

Milions €

190

Ingressos d’explotació

77

Ebitda

ÀMBIT GENERACIÓ D’INGRESSOS

a 31 de desembre del 2013

Milions €

Països

Aparcaments

Parcs Logístics

Espanya i Andorra

79

40

Itàlia

42

-

8

-

14

-

5

2

148

42

32

20 *

Itàlia

7

-

Portugal

4

-

Xile

8

-

França

5

1

56

21

Portugal
Xile
França
Total
EBITDA a 31 de desembre del 2013
Milions €

Espanya i Andorra

Total
(*) Inclou Portugal (sense activitat).

ACCIONARIAT DE SABA
a 31 de desembre del 2013

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 2013

Espanya: 61 %
Itàlia: 24 %
Xile: 10 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
França: 1 %
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“Estem preparats per integrar els nous actius
que el mercat pugui oferir”
SABA MANTÉ EL CREIXEMENT COM A REPTE PRINCIPAL,
I AENA I ADIF ÉS EL REFLEX D’AQUESTA AMBICIÓ
En l’Informe Anual anterior va assegurar que
el creixement era determinant per a l’èxit futur del Grup. Respon l’exercici del 2013 de
Saba a aquesta voluntat?

PRESIDENT

Salvador Alemany
CONSELLER DELEGAT

Josep Martínez Vila
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Salvador Alemany: Des de la constitució del nou
projecte de Saba, hem mantingut el creixement com
a repte principal i, sens dubte, sí que podem aﬁrmar
que el 2013 ha estat un reﬂex d’aquesta ambició:
assumim 57.000 places, després d’aconseguir
l’adjudicació dels aparcaments dels 14 aeroports
del lot mediterrani de la xarxa d’Aena, que se sumen
a les 22.000 noves places dels 72 aparcaments
situats a les 51 estacions de ferrocarril de la xarxa
d’Adif. Amb totes dues operacions, Saba passa a
gestionar un total de 327 centres, un 68% més,i
180.000 places d’aparcament, xifra que representa
un increment del 40%.

Aquest èxit respon, d’alguna manera, a la “capitalització” d’una combinació de factors que passen per
la capacitat de gestió, l’aproﬁtament dels recursos
disponibles i l’ambició dels accionistes per convertir
la companyia en un gran Grup. De vegades, el sector de les infraestructures no és un negoci d’oferta,
sinó de demanda, i s’ha d’estar preparat per al moment en què les Administracions, o els organismes
dependents —com ara Aena i Adif —decideixen
posar en el mercat uns actius, en aquest cas aparcaments, i que aquests actius els gestioni una empresa amb capacitat i coneixement. Davant l’aparició
d’aquests dos projectes estratègics i d’encaix industrial perfecte, Saba estava preparada per identiﬁcar aquests processos de creixement i assumir-los,
ja que havíem culminat la transformació interna que
ens ha permès disposar d’una organització competitiva capaç de garantir una gestió òptima del negoci
i d’integrar els nous actius que el mercat pugui oferir.
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Els processos d’Aena i d’Adif constitueixen
les màximes ﬁtes del 2013 pel que fa a creixement. Quines altres claus de l’exercici podria destacar?
Salvador Alemany: Cal trobar les claus, d’alguna
manera, en la “refundació” que vam iniciar el
2011. Èxits en processos interns com ara el pla
d’eﬁciència, l’adequació de l’estructura per assegurar-nos competitivitat, la reformulació comercial
i tecnològica encetada, la disciplina i el rigor aplicats en la gestió, en un moment, a més, de recessió
econòmica amb l’impacte consegüent en la nostra
activitat. Tot ha estat possible gràcies a l’esforç, la
professionalitat i el treball conjunt de l’equip Saba.
Si ens centrem en el 2013, hem de parlar de continuïtat en el desplegament del pla d’eﬁciència, que
podríem considerar com una assignatura assumida amb caràcter permanent en la nostra manera
de treballar. Així mateix, i dins dels èxits més signiﬁcatius en matèria operativa i d’eﬁciència, faria
referència, per exemple, a l’extensió a tota la nostra
xarxa d’aparcaments a Espanya de la gestió remota
i la implantació de la tecnologia LED, sense oblidar
el desplegament dels sistemes de gestió a tots els
països on operem, amb el resultat de la simpliﬁcació
“LA IMPLANTACIÓ DEL VIA T ÉS UNA REALITAT CONSOLIDADA,
AMB MÉS D’1,2 MILIONS D’OPERACIONS EL 2013. SOM ELS ÚNICS
OPERADORS DEL MERCAT QUE OFERIM AQUEST SERVEI”
i l’homogeneïtzació de les eines de suport. Pel que
fa a estratègia comercial, l’extensió de la implantació del VIA T com a mitjà d’accés i pagament ja és
una realitat consolidada, amb més d’1,2 milions
d’operacions el 2013 als nostres aparcaments. Som
els únics operadors del mercat que oferim aquest
servei. En creixement, a més de les operacions
d’Aena i Adif, que suposen un salt qualitatiu i quantitatiu de primer ordre, cal destacar que Saba ha
tancat operacions a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile.

Com ha estat l’exercici 2013 de Saba en xifres?
Josep Martínez Vila: L’exercici 2013, i especialment l’evolució que hem vist sobretot a Espanya
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durant la segona meitat del mateix, es podria considerar el primer any des de l’eclosió de la crisi el
2008 en què podríem estar albirant una tímida recuperació de l’activitat. Una inﬂexió que des de Saba
observem amb prudència i monitoritzem amb cautela. En conjunt, considero que el 2013 es pot qualiﬁcar, de la mateixa manera que ho va ser el 2012,
d’un any molt llastrat per la crisi de cicle llarg que ens
ha acompanyat els últims exercicis i la sortida de la
qual continuarà sent, molt probablement, lenta i amb
alts i baixos.

Així i tot, i malgrat aquesta conjuntura desfavorable, en el negoci d’aparcaments s’ha mantingut la
contenció en el ritme de descens dels ingressos
d’explotació, que van disminuir el 2,9% amb relació
a l’any anterior, mentre que en l’àmbit dels parcs logístics es manté la tendència positiva, amb un increment del 2,5% el 2013 dels ingressos d’explotació
i un augment de l’ocupació consolidada de ﬁns al
84%, lleugerament superior a la del 2012. En resum, els ingressos consolidats de Saba el 2013 van
arribar als 190 milions d’euros; el 78% correspon a
l’explotació d’aparcaments i el 22%, a l’explotació
de parcs logístics. D’altra banda, les despeses
d’explotació es van situar en 113 milions d’euros i
el resultat brut d’explotació en 77 milions d’euros, fet
que representa un percentatge del 40,5% sobre els
ingressos del període. En termes geogràﬁcs, el 63%
dels ingressos prové dels actius que gestionem a
Espanya, mentre que el 37% restant té el seu origen
principalment a Itàlia, Xile i Portugal. Cal destacar,
així mateix, que els resultats els hem acompanyat,
un any més, de la intensiﬁcació dels esforços per
contenir la despesa, aconseguint resultats signiﬁcatius en productivitat.

Què subratllaria del 2013 en l’àrea de negoci
d’aparcaments?
Josep Martínez Vila: A part de les operacions
d’Aena i Adif, destacaria quatre elements clau que
han marcat l’exercici: eﬁciència, reinvenció comercial, innovació tecnològica i creixement.
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Pel que fa a l’eﬁciència, cal subratllar que Saba ha
desplegat en més de 30 aparcaments noves tecnologies d’il·luminació (LED) més sostenibles i que
reverteixen en una reducció d’entre el 50 i el 60%
en el consum elèctric. Quant a l’estratègia comercial
i tecnològica, hem treballat perquè descansi sobre la
base de la diferenciació i la ﬁdelització: així, el 2013
s’ha mantingut el reforç en els serveis addicionals
oferts en les infraestructures i un portafoli de productes adaptats a les necessitats dels clients, com
ara punts de rentatge de vehicles i màquines de
“QUATRE ELEMENTS CLAU MARQUEN EL NEGOCI D’APARCAMENTS EL
2013: EFICIÈNCIA, REINVENCIÓ COMERCIAL, INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
I CREIXEMENT”
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. Però si hi ha un element que reﬂecteix més que
cap altre la diferenciació respecte d’altres companyies, la innovació des del punt de vista tecnològic,
el valor afegit per al client i que permet, per tant, potenciar la ﬁdelització, és el VIA T, que ha aconseguit
un ús del 30%, tant en rotació com en abonats. En
altres paraules, el 30% dels nostres clients entren
i surten dels nostres aparcaments sense aturar-se,
amb l’impacte positiu consegüent en el medi ambient, ja que es redueixen les emissions de CO2.
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En aquesta mateixa línia d’innovació i servei, la companyia ha treballat, així mateix, dins de les seves polítiques i accions comercials, en la creació i la posada
en marxa de nous productes electrònics aplicats a
operacions amb VIA T. En una primera fase, s’han
llançat boniﬁcacions associades als vals lliurats pels
comerços als clients dels aparcaments de Saba, que
es poden validar o bé a través d’Internet (Web/mòbil) o mitjançant l’App especíﬁca per a Smartphones creada per Saba i que també inclou serveis de
geolocalització. Així mateix, també s’han posat en
marxa nous avantatges associats al VIA T, vinculats
per exemple als descomptes per consum. Quant al
creixement, cal recordar que Saba va tancar el 2013
amb les adjudicacions dels aparcaments de la zona
mediterrània d’Aena i els aparcaments d’Adif, que
reforcen la posició de la companyia a Espanya.

Juntament amb Adif i Aena, quines han
estat les operacions més destacades en
aparcaments?
Josep Martínez Vila: A més del reforç de la posició
a Espanya, Saba manté el lideratge a Itàlia i Xile, país
en el qual la companyia es va adjudicar el 2013 la
gestió de l’aparcament del Centro de Innovación
Anacleto Angelini de la Universidad Católica de
Chile, a la capital, amb 399 places. També a Santiago de Xile, Saba gestionarà, ja el 2014, l’aparcament
subterrani de 2.256 places del Parque Titanium,
centre de negocis encara en construcció. A Portugal, s’hi ha ampliat la presència després d’adjudicarse la gestió, durant nou anys, de l’aparcament de
l’Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), amb un
total de 800 places. Ja el 2014, la companyia ha
aconseguit la gestió per tres anys de l’aparcament
del nou campus de l’Escola de Negocis Porto Business School, a Porto, amb una capacitat de 400
places.
Entre les operacions més importants endegades per
Saba el 2013, destaca l’adquisició en propietat, a la
ciutat de Barcelona, d’un aparcament a la Gran Via
de Carles III amb l’Avinguda Diagonal, que la companyia ja gestionava des de l’abril del 2012 i que té
una capacitat de 1.096 places. Així mateix, Saba va
aconseguir la gestió de l’aparcament de l’Hospital
Sanitas CIMA, també a la capital catalana, que té 267
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places. A aquestes operacions, cal sumar-hi la concessió de la zona regulada de Blanes (Girona), amb
3.000 places, per un període de deu anys; la de la
Seu d’Urgell (Lleida), amb 550 places, durant nou
anys, i l’adjudicació de la concessió de dos aparcaments a Castellar del Vallès (Barcelona), que sumen
500 places en total.

l’ampliació del contracte de Decathlon a la ZAL Sevilla, plataforma on aquesta companyia ocupa una
superfície de 30.000 metres quadrats. També destacaria l’acord al qual es va arribar l’any passat amb
el líder del sector, Gazeley, per impulsar i desenvolupar el parc logístic de Saba a Lisboa (Portugal), que
té una superfície total d’un milió de metres quadrats.

I pel que fa a parcs logístics?

Quins reptes afronta Saba a partir del 2014?

Josep Martínez Vila: L’exercici passat, Saba va
tancar ﬁns a 30 contractes amb nous clients, que
representen aproximadament 62.000 metres quadrats. Dins d’aquest grup hi ha companyies internacionals de primer nivell com ara Airbus, Bimbo i Airfarm, que van llogar una superfície conjunta superior
a 24.000 metres quadrats. De la mateixa manera,
durant el 2013, 40 clients van optar per ampliar els
seus contractes en durada o superfície per un valor
de 175.000 metres quadrats. El 2014, Saba ha tancat operacions signiﬁcatives com la incorporació de
Supergroup (Logista France) a la ZAL Toulouse i

Josep Martínez Vila: Els reptes principals han de
passar per aconseguir una dimensió adequada,
un portafoli de contractes balancejat, diversiﬁcació
geogràﬁca i uns nivells òptims d’eﬁciències operatives per aconseguir l’objectiu últim, que és la sortida
a borsa. Si hi ha un repte de debò que cal afrontar pel
que fa a gestió, justament és la integració dels projectes d’Aena i Adif a la xarxa d’aparcaments de Saba
i a l’estructura de gestió. En aquest punt, només em
puc referir a l’èxit absolut assolit per l’organització
de Saba entre els mesos de febrer i abril del 2014,
quan es van integrar de manera progressiva i eﬁcaç
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els 72 aparcaments de 51 estacions de ferrocarril
d’Adif. És un exemple de coordinació en la gestió
i d’esforç per part de tots els equips implicats. Altres reptes operatius que destacaria serien els que
suposen mantenir les polítiques de contenció de la
despesa i promoure la identiﬁcació d’estalvis addicionals, com també adaptar l’estructura ﬁnancera
òptima del Grup que permeti fer front als reptes de
creixement. Pel que fa a objectius comercials, els
resumiria en reconversió, impuls a la innovació i el
“DIMENSIÓ ADEQUADA, PORTAFOLI DE CONTRACTES BALANCEJAT,
DIVERSIFICACIÓ GEOGRÀFICA I EFICIÈNCIES OPERATIVES PER
ACONSEGUIR L’OBJECTIU ÚLTIM, QUE ÉS LA SORTIDA A BORSA”
desenvolupament de noves tecnologies aplicades
als aparcaments, amb la incorporació de noves accions de màrqueting digital. Ens plantegem desplegar el sistema VIA T d’accés i pagament a la xarxa
d’aparcaments de Xile i Itàlia, després de la implantació a Espanya. De fet, a Xile ja és operatiu en gairebé tota la xarxa d’aparcaments de la capital andina.

10

També impulsarem el desenvolupament i dotarem
de nous serveis l’App de Saba, actualment en marxa. Finalment, el creixement, amb la consecució de
nous contractes i renovacions; l’operació dels aparcaments municipals de Barcelona és l’objectiu principal de la companyia. De la mateixa manera, continuarem explorant noves oportunitats d’inversió
que suposin diversiﬁcar geogràﬁcament la cartera
d’aparcaments del Grup.

Quin paper assumeix Saba en el debat sobre
la mobilitat urbana?
Salvador Alemany: Som plenament conscients de
la ﬁgura de l’aparcament com un element clau en la
cadena de valor de la mobilitat urbana, la sostenibilitat i l’ordenació del trànsit. Assumim, sense cap
dubte, el paper de col·laboradors amb les Administracions en la cerca de millores i solucions, aplicant
noves tecnologies, entre les quals hi ha el VIA T.
Treballem en molts àmbits i des de diferents perspectives per aconseguir millorar el servei que oferim
als ajuntaments i als ciutadans. Estic pensant en la
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informació que podem oferir, incloent-hi sistemes
dinàmics i d’última tecnologia tant a la calçada com
a l’interior de l’aparcament, a més de la connexió
amb mitjans telemàtics (dispositius Smartphone,
GPS, Web), de manera conjunta amb l’aplicació de
sistemes de tarifació variable i dinàmics.
Així mateix, destacaria els esforços per dissenyar
actuacions de mobilitat que incentivin la intermodalitat entre vehicle privat, mitjans sostenibles i la
xarxa de transport públic. Aquí és important el potencial que ofereixen els aparcaments com a “hubs”
de vehicles elèctrics pensats per a una mobilitat urbana. En resum, penso en solucions Smart City i en
el desenvolupament de nous serveis i aplicacions
intel·ligents al servei d’una mobilitat que maximitzi
el que podríem anomenar la capacitat disponible de
les nostres ciutats.

Es refereix a la mobilitat com un element
clau en la política de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) de la companyia…
Salvador Alemany: Ho tenim a l’ADN, a la nostra
raó de ser. Quan incidim en la missió, la visió i els
valors de Saba, que constitueixen els pilars bàsics
i els principis orientadors de gestió del Grup, assegurem que el nostre objectiu és donar resposta
“SOM PLENAMENT CONSCIENTS DE LA FIGURA DE L’APARCAMENT
COM UN ELEMENT CLAU EN LA CADENA DE VALOR DE LA MOBILITAT
URBANA, LA SOSTENIBILITAT I L’ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT”
a les necessitats d’infraestructures al servei de la
mobilitat de persones i mercaderies, i harmonitzar
la satisfacció dels clients, els accionistes i els treballadors amb el desenvolupament de la societat.
Parlem, per tant, de mobilitat sostenible i d’assolir
un paper de referència en el desenvolupament de
conceptes i solucions als quals m’acabo de referir.

Però, més enllà, incorporem la RSC com a element
central de la nostra gestió, sabent que ens permet
reduir riscos i millorar la competitivitat, diferenciant-nos d’altres companyies i marques, a la vegada que generem la conﬁança dels nostres grups
d’interès i la societat en general. No puc deixar de
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reiterar que Saba s’ha d’esforçar per integrar la
sostenibilitat com un factor inherent a la presa de
decisions. Incorporar-la als processos de gestió
interna, al mateix nivell de factors com ara l’anàlisi
de rendibilitat dels projectes, el cost de ﬁnançament, l’estratègia comercial o les tecnologies de
la informació, entre altres aspectes. Només així
s’aconsegueixen els millors resultats, vinculantlos sempre a les millors maneres d’operar. És
avançant cap a una competitivitat sostenible i
socialment compromesa i responsable que aconseguirem el nivell d’excel·lència adequat per situar
Saba com la companyia de referència que ambicionem.
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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 mitjana de prop de 1.200 persones, el Grup té
una àmplia 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.
Saba té 180.000 places d’aparcament distribuïdes
en més de 300 centres, després de les operacions
d’Aena i Adif, i disposa d’un conjunt de parcs logístics que sumen aproximadament 700 hectàrees de
superfície bruta.
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 una cartera 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 voluntat de sortir a Borsa en unes condicions òptimes de mercat i, en aquest sentit, es marca com un dels seus objectius principals 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, per proporcionar solidesa a totes les activitats de la companyia. I tot, amb la ﬁta
posada en la generació de valor per a l’accionista.

15

LA FILOSOFIA DE GESTIÓ
I DESENVOLUPAMENT DE SABA
ES BASA EN:
— La perspectiva i la visió de permanència a llarg
termini en la gestió dels seus negocis i en el
desenvolupament de noves inversions.
— El manteniment d’un perﬁl industrial i amb compromís, responsabilitat i participació activa en
la gestió. No es preveuen, per tant, inversions
ﬁnanceres.
— La gestió eﬁcient. Optimitzar el know-how de la
gestió buscant les millors pràctiques i la consecució d’economies.
— L’excel·lència en la qualitat de servei i el servei
al client.
— La vinculació amb l’entorn i el territori: interacció
i sensibilitat amb les administracions públiques i
la possibilitat d’incorporació de socis locals.
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Missió, visió i valors
LA MISSIÓ, LA VISIÓ I ELS
VALORS CONSTITUEIXEN
ELS PILARS BÀSICS I ELS
PRINCIPIS ORIENTADORS
DE GESTIÓ DE TOT
EL 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, i harmonitzar la satisfacció dels clients, els accionistes i els
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 una administració eﬁcients.
— El diàleg i el compromís en les iniciatives de cerca
de solucions per a les necessitats d’infraestructures
al territori.

ELS VALORS, LA NOSTRA MANERA
D’ACTUAR:
— Diàleg i col·laboració.
— Credibilitat.
— Conﬁança en les persones.
— Servei al client.
— Proactivitat i responsabilitat.
— Eﬁciència.
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Govern corporatiu
L’ESTABILITAT I L’EQUILIBRI DESCRIUEN L’ESTRUCTURA DEL SISTEMA
DE BON GOVERN DE SABA
Saba continua treballant per implantar i difondre a
tota la seva estructura els compromisos derivats
del Codi Ètic.

Saba és una societat amb quatre principis bàsics
que en vertebren l’actuació: transparència, eﬁciència, responsabilitat i sostenibilitat. Aquestes
directrius es conjuguen a través dels Òrgans de
Govern de Saba, que tenen la conﬁança i el suport
dels seus grups d’interès principals: accionistes,
equip directiu, empleats i clients. En aquest sentit, la companyia treballa des de la seva creació
per implantar les millors pràctiques en matèria de
Govern Corporatiu en una doble direcció. D’una
banda, assegurar el compliment estricte de la
normativa, i, de l’altra, dotar tota l’estructura de
l’organització i els seus grups d’interès d’un sistema integrador de seguretat i valor.

L’estabilitat i l’equilibri descriuen l’estructura del
sistema de Bon Govern de Saba, amb el Consell
d’Administració —constituït per 13 membres—,
la Comissió Executiva —conﬁgurada per cinc
membres— i el Conseller Delegat com a peces
angulars que vetllen per la gestió de la companyia,
per convertir els valors que la caracteritzen en impuls i per acompanyar, en última instància, el procés de creixement en el qual està immersa Saba i
que constitueix un dels seus reptes principals.

De la mateixa manera, des de la creació de Saba,
els seus Òrgans de Govern mantenen com a
vectors d’actuació principals la vigilància de la
direcció i la supervisió de la societat, i es delega
en el Conseller Delegat la responsabilitat de les
operacions diàries. Aquesta continuïtat representa alinear i involucrar tota l’organització amb
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les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu,
establint vasos comunicadors amb la missió, els
valors, el Codi Ètic i l’estratègia de negoci i desenvolupament. És en aquesta línia que Saba continua treballant per implantar i difondre en tota
la seva estructura els compromisos derivats del
Codi Ètic; en aquest sentit, cal destacar l’esforç fet
per aconseguir una coordinació adequada amb
tots els països on està present la companyia.
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Estructura accionarial
SABA DISPOSA D’UN ACCIONARIAT DE
PRIMER NIVELL, AMB AMBICIÓ DE 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’atraure l’interès i el compromís accionarial de rellevants fons d’inversió i capital risc,
com ara Torreal, ProA i KKR, que, juntament amb
Criteria CaixaHolding i prop de 3.500 accionistes
minoritaris, conformen una estructura accionarial
de primer nivell.

El 31 de desembre de 2013, 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 2013

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

Data de nomenament

Salvador Alemany Mas

14/12/2011

VICEPRESIDENT

Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
(repres. Pedro del Corro García Lomas)

14/12/2011

CONSELLER DELEGAT

Josep Martínez Vila

14/12/2011

VOCALS

Estefanía Collados López de María

26/09/2012

Viana Spe, S.L. (repres. Juan Claudio Abelló Gamazo) *

14/12/2011

Fortuny Capital Advisory, S.L. abans denominada Ruhrheim, S.L.
(repres. Fernando Ortiz Vaamonde) **

14/12/2011

Jesús Olmos Clavijo

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(repres. Fernando Elío Dolz de Espejo) **

14/12/2011

María Dolores Llobet María

14/12/2011

José Vilarasau Salat

14/12/2011

Luis Rullán Colom

14/12/2011

Josep Manuel Basáñez Villaluenga
MiralverSpi, S.L. (repres. Alfredo Tennenbaum Casado) ***

14/12/2011

SECRETARI NO CONSELLER

José Manuel Martín García

14/12/2011

VICESECRETÀRIA NO CONSELLERA

Carlota Masdeu Toffoli

* 28/04/2014 ** 27/02/2013 *** 04/12/2013 data de nomenament representant.

22

14/12/2011

SABA
INFORME ANUAL
2013

PRESENTACIÓ
DE SABA

Òrgans de Govern: Comissió Executiva

PRESIDENT

Salvador Alemany Mas

Data de nomenament

14/12/2011

VICEPRESIDENT

MiralverSpi, S.L. (repres. Alfredo Tennenbaum Casado)*

14/12/2011

VOCALS

Estefanía Collados López de María

26/09/2012

Josep Martínez Vila

14/12/2011

Fortuny Capital Advisory, S.L. abans denominada Ruhrheim, S.L.
(repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

SECRETARI NO CONSELLER

José Manuel Martín García

14/12/2011

VICESECRETÀRIA NO CONSELLERA

Carlota Masdeu Toffoli

* 04/12/2013 data de nomenament representant.
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Equip directiu
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PRESIDENT

Salvador Alemany

CONSELLER DELEGAT

Josep Martínez Vila

ÀREA DE NEGOCI APARCAMENTS IBÈRIA

Jordi Díez

ÀREA DE NEGOCI APARCAMENTS ITÀLIA & XILE
I NEGOCI PARCS LOGÍSTICS

Josep Oriol

ECONOMICOFINANCER

Josep Maria García

TECNOLOGIA I SISTEMES

José Antonio López

TÈCNICA

Amadeu Martí

SECRETARIA GENERAL I ASSESSORIA JURÍDICA

Carlota Masdeu

PLANIFICACIÓ, CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

Miguel Ángel Rodríguez

PERSONES I ORGANITZACIÓ

Albert Sanantón

RISCOS, EFICIÈNCIA I PROJECTES

Joan Viaplana

COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Elena Barrera
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Equip humà
LES PERSONES SÓN EL PILAR PER AL DESENVOLUPAMENT
I EL CREIXEMENT DE LA COMPANYIA
Les persones són la base essencial per crear el que
es pot denominar “estil Saba”: cultura de servei al
client, compromís amb l’entorn, la responsabilitat i
l’honestedat amb els proveïdors i la implicació amb
la societat. En deﬁnitiva, són el pilar per al desenvolupament i el creixement de la companyia. El 31 de
desembre de 2013, l’equip de Saba estava integrat
per 1.123 professionals, distribuïts entre els diferents països en els quals la companyia té presència.
El 61% d’aquests es troba a Espanya, mentre que
el 39% 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. D’altra banda, els contractes ﬁxos
representen el 88% del total.

— Proporcionar a les persones un entorn laboral
adequat 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 a font de riquesa i una
oportunitat per a la innovació i l’aprenentatge
personal i organitzatiu.
— Disposar d’equips de treball professionals i capacitats per contribuir a l’eﬁciència i la millora
contínua de l’organització.

Igualtat d’oportunitats
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:

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, Saba fomenta la incorporació de la dona en l’àmbit laboral:
el percentatge de dones a la plantilla se situa en el
31%, mentre que prop del 22% dels llocs directius
i els comandaments intermedis estan ocupats per
dones.

En el seu compromís per a la societat, Saba impulsa
polítiques i plans destinats a la integració de persones amb una diﬁcultat especial d’incorporació
al mercat laboral. Actualment, al voltant del 3%
del personal s’integra dins d’aquest col·lectiu. En
aquest capítol, cal destacar que Saba ha participat
un any més en el Programa de la Fundación Inserta de l’ONCE, que té com a objectiu promocionar la
formació i l’ocupació a un grup de persones amb
discapacitat per facilitar-ne la integració sociolaboral. El programa es basa en una formació teòrica
especíﬁca per gestionar aparcaments, amb mòduls
com ara tècniques de comunicació, atenció al client
i informàtica, entre altres, i una part pràctica que es
fa als aparcaments de Saba de Barcelona i voltants
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durant un període de dues setmanes. Quan acaben
les pràctiques, els participants entren a formar part
de la borsa de treballadors de la companyia per a la
campanya de reforç de l’estiu. El 2013, Saba va contractar gairebé el 38% dels participants.

Així mateix, Saba també disposa d’un conveni de
col·laboració amb el Grup SIFU per contractar personal de serveis auxiliars als aparcaments. El Grup
SIFU té centres d’ocupació especialitzats en la inserció laboral i social de persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial. Durant l’any
2013, es va comptar amb 44 persones d’aquest
grup perquè prestessin serveis 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 què es concreta, es planiﬁca i es prio-

ritza l’activitat formativa que cal fer, amb l’objectiu
de donar resposta a les necessitats de capacitació,
integració i desenvolupament professional i personal de plantilla.

Aquestes necessitats s’estableixen tenint en compte
tant els projectes empresarials que afecten col·lectivament els 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 2013 es van impartir prop de 5.000 hores de formació al conjunt del
personal del Grup, entre les quals destaquen les destinades a prevenció de riscos laborals, però també
les incloses a formació inicial per a personal incorporat a aparcaments i zones regulades de la xarxa
de Saba. De manera addicional al pla anual de formació, es fan accions formatives per donar resposta
a projectes determinats, com ara el desplegament a
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 2013

Espanya: 61 %
Itàlia: 24 %
Xile: 10 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
França: 1 %
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Radiograﬁa de la companyia
EL CREIXEMENT, SELECTIU I SOSTENIBLE, CONSTITUEIX UN DELS
REPTES PRINCIPALS PER A SABA
El 2013, la companyia ha continuat la implantació
d’un pla d’eﬁciència, tant pel que fa al funcionament intern com a les operacions. Un pla ambiciós amb un doble enfocament: la contenció de la
despesa i l’obertura de negocis addicionals que
obren la porta a nous ingressos. Juntament amb
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 en tots els àmbits de negoci com a eix estratègic de futur.
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El creixement, selectiu i sostenible, també constitueix un dels reptes principals per a Saba. Així,
en el negoci d’aparcaments, l’estratègia de la
companyia se centrarà en el desenvolupament
i la consolidació del lideratge al sud d’Europa i
en l’impuls del creixement en mercats estratègics, com ara l’Amèrica Llatina. En l’activitat de
parcs logístics, es dirigirà cap a la consolidació
del lideratge a Espanya i una gestió destinada a
l’optimització dels actius de la cartera.
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Aparcaments
SABA REFORÇA LA SEVA APOSTA PER LA INNOVACIÓ I LA QUALITAT
DE SERVEI, EL CREIXEMENT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE
El 31 de desembre de 2013, Saba disposava d’unes
160.000 places distribuïdes en més de 200 aparcaments d’Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i
Andorra. L’últim trimestre del 2013, la companyia
va culminar els seus dos projectes de creixement
més signiﬁcatius: les adjudicacions de la gestió
dels aparcaments de 14 aeroports d’Aena, i de la
gestió i l’explotació dels 72 aparcaments de 51
estacions de ferrocarril d’Adif. L’impacte de totes
dues operacions, amb la incorporació progressiva
dels aparcaments a la xarxa de Saba, perﬁla el 2014
una radiograﬁa de la companyia que inclou més de
180.000 places i 327 aparcaments.

Eﬁciència, reformulació comercial, innovació tecnològica i creixement. Així es deﬁneixen, en síntesi, els eixos d’actuació de la companyia al llarg del
2013. En aquest sentit, Saba ha continuat la implantació del pla per desenvolupar la gestió remota
dels aparcaments. També ha desplegat en més de
30 aparcaments noves tecnologies d’il·luminació
(LED) més sostenibles i que reverteixen en una reducció d’entre el 50% i el 60% en el consum elèctric. Juntament amb això, l’adequació dels sistemes
d’informació al negoci i a la gestió, emmarcat en un
procés general de millora dels sistemes interns i de
negoci.

Saba opera en tots els àmbits del sector —concessió administrativa, propietat, gestió i lloguer— i disposa d’una cartera diversiﬁcada d’actius i serveis
amb un denominador comú: incloure els estàndards més alts 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 abasta àrees d’especialització com
ara els centres històrics, comercials, hospitalaris i
logístics; aeroports, zones turístiques o de residents, i
zones d’estacionament regulat en superfície.

ESTRATÈGIA COMERCIAL:
DIFERENCIACIÓ I FIDELITZACIÓ
L’estratègia comercial i tecnològica de Saba descansa sobre la base de la diferenciació i la ﬁdelització: representa, per tant, apostar per la qualitat
de servei, les instal·lacions de primer nivell, el desplegament del VIA T, els descomptes i les promocions, i l’oferta de nous productes. Així, el 2013 s’ha
mantingut el reforç en els serveis addicionals oferts
en les infraestructures i una cartera de productes
adaptats a les necessitats dels clients: punts de rentat de vehicles i màquines de vending, cobertura de

INDICADORS D’ACTIVITAT 2013
327 aparcaments operatius
180.091 places
6 països d’operació: Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra
Rotació: 50 milions de vehicles
Abonats: 31.804
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Catalunya

34

SABA
INFORME ANUAL
2013

ACTIVITATS
DEL GRUP SABA

Barcelona ciutat
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telefonia mòbil, punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, sistema de guiatge de vehicles i pagament
amb targeta al punt de sortida.

Si hi ha un element que reﬂecteix més que cap altre la diferenciació respecte d’altres companyies, la
innovació des del punt de vista tecnològic, el valor
afegit per al client i que permet, per tant, potenciar la
ﬁdelització, és el VIA T. Saba és, des del 2012, pionera en la implantació en les vies d’accés i sortida
d’aquest sistema de pagament dinàmic internacional, el mateix que actualment està operatiu en
la majoria de les autopistes. Amb el VIA T, s’agilita
l’accés a l’aparcament, ja que permet l’entrada i
la sortida sense tiquet —amb l’opció de rebre l’e-

36

rebut de manera senzilla a través del web—, sense
necessitat d’aturar el vehicle tant als accessos com
a les sortides de la infraestructura, i sense haver de
passar pel caixer, amb la qual cosa s’estalvia temps
i carburant alhora. El 2013, Saba va continuar la implantació d’aquest sistema: en va completar el desplegament a la ciutat de Barcelona i en va continuar
la implementació a la resta de Catalunya i el conjunt
d’Espanya. El resultat: el 2013 es van registrar 1,2
milions d’operacions amb VIA T, amb un percentatge d’ús del 30%, tant en rotació com en abonats. En
una segona fase, Saba està implantant el VIA T en
el conjunt de la seva xarxa, com és ara el cas, ja el
2014, dels aparcaments de la companyia a Xile, als
quals els seguiran els d’Itàlia.

Continuant 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 ha treballat, així mateix, dins de les seves polítiques i accions comercials, en la creació i la posada
en marxa de nous productes electrònics aplicats a
operacions amb VIA T. En una primera fase, s’han
llançat boniﬁcacions associades als vals lliurats
pels comerços als clients dels aparcaments Saba,
que es poden validar o bé a través d’Internet (web/
mòbil) o mitjançant l’app especíﬁca per a smartphones creada per Saba i que també inclou serveis de
geolocalització. Així mateix, també s’han posat en

SABA
INFORME ANUAL
2013

ACTIVITATS
DEL GRUP SABA

Espanya, Portugal, França i Andorra
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Aparcaments de la xarxa d’estacions
de ferrocarril d’Adif
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Aparcaments de la xarxa d’aeroports
d’Aena (Lot Mediterrani)
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Itàlia
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Xile

Santiago de Xile

Santiago de Xile
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contracte inclou 22.000 places d’aparcament ubicades en 51 estacions, utilitzades fonamentalment
pels usuaris del ferrocarril, com també per la població
dels voltants.

A més del reforç de la posició a Espanya, on disposa de prop de 120.000 places, Saba manté el lideratge a Itàlia, amb més de 30.000 places, i a Xile,
amb 9.000 places, país en el qual la companyia
es va adjudicar el 2013 la gestió de l’aparcament
del Centro de Innovación Anacleto Angelini de la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, a Santiago
de Xile, amb 399 places. També a la capital andina
Saba gestionarà, ja el 2014, l’aparcament subterrani de 2.256 places del Parque Titanium, centre de
negocis encara en construcció.

marxa nous avantatges associats al VIA T, vinculats
per exemple als descomptes per consum. Actualment, es treballa en la implantació de serveis com
la reserva de places o la venda creuada d’entrades
(aparcament + cinema/teatre), entre altres ofertes.

AENA I ADIF: REPTE DE GESTIÓ
Saba va tancar el 2013 dues operacions de creixement que han suposat un increment del 68% en el
nombre d’aparcaments i del 39% en el de places.
Les adjudicacions d’Aena i Adif reforcen la posició
de la companyia a Espanya, i la integració de totes
dues xarxes d’aparcaments representa un autèntic
repte de gestió per a Saba.

El novembre del 2013, Saba va assumir la gestió
integral dels aparcaments de 14 aeroports (Lot Mediterrani) de la xarxa d’Aena per un període de cinc
anys, amb possibilitat de dues pròrrogues addicionals, i que suposa sumar més de 30.000 places
a la xarxa de la companyia. D’altra banda, el Consell d’Administració d’Adif va adjudicar a Saba
el desembre del 2013 el contracte per arrendar i
explotar, per un període de 10 anys, 72 aparcaments situats en diferents estacions d’Espanya. El
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A Portugal s’ha ampliat la presència i Saba ja
hi disposa de més de 20.000 places, després
d’adjudicar-se el 2013 la gestió, durant 9 anys, de
l’aparcament de l’Hospital de Vila Franca de Xira
(Lisboa), amb un total de 800 places. Ja el 2014, la
companyia aconsegueix la gestió per tres anys de
l’aparcament del nou campus de l’escola de negocis Porto Business School, a Porto, amb una capacitat de 400 places.

Entre les operacions més importants que ha fet
Saba el 2013, destaca l’adquisició en propietat, a
la ciutat de Barcelona, de l’aparcament de Carles
III, que la companyia ja gestionava des de l’abril
del 2012 i que té una capacitat de 1.096 places. Així mateix, Saba va aconseguir la gestió de
l’aparcament de l’Hospital Sanitas CIMA, també a la
capital catalana, que disposa de 267 places.

Al llarg de l’exercici passat, Saba va aconseguir la
concessió de la zona regulada de Blanes (Girona),
amb 3.000 places, per un període de 10 anys, i la
de la Seu d’Urgell (Lleida), amb 550 places, durant
nou anys. Així mateix, es va adjudicar la concessió
de dos aparcaments a Castellar del Vallès, amb més
de 500 places en total.
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ROL DESTACAT EN LA MOBILITAT
SOSTENIBLE

Quines solucions en matèria de mobilitat aporta
Saba a l’entorn urbà real? ?

Tenint plena consciència de la ﬁgura de l’aparcament
com a element per gestionar la mobilitat, la sostenibilitat i la regulació del trànsit, Saba assumeix el
rol de col·laborador amb l’Administració local per
buscar-hi millores i solucions. En aquest sentit, el
2013 Saba ha reforçat la seva ﬁgura com a actor
de referència en el debat de la mobilitat urbana,
sorgit amb força els últims anys com a conseqüència de l’evolució de les ciutats: el creixement dels
desplaçaments que s’hi produeix i la problemàtica
associada a la mobilitat que deriva en congestió,
contaminació i accidents. Per això, la companyia
ha convertit la innovació en un dels seus eixos
d’estratègia prioritaris, a ﬁ de convertir la marca
Saba en referent de qualitat i desenvolupar actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat i millorar
el servei als seus clients i la cura del medi ambient.

Entre altres:
— Una correcta oferta d’aparcament: per exemple,
als centres urbans d’alta densitat i amb zones de
vianants, facilitant l’aparcament a la primera corona, prioritzant el subterrani, per alliberar així la via
pública de vehicles i maniobres.
— Acords amb les administracions per col·laborar
en projectes urbanístics: ampliació de l’aparcament de Villa Borghese (Roma).
— Elements que agilitin l’entrada i la 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 i
per mitjà de la integració d’aquesta informació
en sistemes de navegació GPS i smartphone.
— Senyalització d’aproximació.
— Gestió tarifària en funció de la saturació.
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Parcs logístics
SABA TANCA 30 CONTRACTES AMB NOUS CLIENTS
I SITUA L’OCUPACIÓ EN UN 84%
Saba Parcs Logístics ha mantingut el 2013 l’aposta
per la gestió de parcs intermodals adaptats a les
necessitats dels seus clients i situats a les ubicacions més estratègiques, de manera que posiciona la marca Saba com a referent del sector i
l’associa a qualitat de servei de primer nivell. Una
estratègia d’èxit que s’ha reﬂectit en l’increment
de l’ocupació mitjana ﬁns al 84% i en la signatura de 30 contractes nous amb la incorporació de
clients de dimensió internacional.

Els 11 parcs logístics que formen part de la xarxa
de Saba sumen una superfície bruta aproximada
de 700 hectàrees, amb una superfície ediﬁcable pròxima 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 Tolosa. 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 per al Grup.

Els parcs que promou Saba es caracteritzen per
oferir naus d’alta qualitat constructiva i funcional, ja que utilitzen les tècniques més modernes,
compleixen les normatives i asseguren la màxima
durabilitat, seguretat, confort i estalvi energètic.
Sempre es desenvolupen en localitzacions estratègiques, dotades d’accessos excel·lents i ubicats
en grans extensions de terreny que permetin la
màxima concentració d’empreses logístiques en
un mateix espai.
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OPERACIONS DESTACADES AMB NOUS
CLIENTS INTERNACIONALS
El 2013, Saba va tancar ﬁns a 30 nous contractes amb nous clients, que representen aproximadament 62.000 metres quadrats. Dins d’aquest
grup, hi ha companyies internacionals de primer
nivell com Airbus, Bimbo i Airfarm, que van llogar
una superfície conjunta superior a 24.000 metres
quadrats. De la mateixa manera, l’exercici passat,
40 clients van optar per ampliar els contractes en
durada o en superfície per un valor de 175.000
metres quadrats.

Una de les ﬁtes més rellevants per a la companyia
el 2013 va ser la incorporació d’Airfarm al Parc
Logístic de la Zona Franca (PLZF) de Barcelona.
La companyia logística, líder en el sector químic
i farmacèutic, va agrupar en una nova plataforma
de 10.400 metres quadrats totes les activitats
que desenvolupa a la demarcació de Barcelona. El
Parc Logístic de la Zona Franca, societat participada pel Consorci de la Zona Franca i Saba Parcs
Logístics, disposa de 130.000 metres quadrats
de naus logístiques d’última generació dividides
en 9 ediﬁcis i 35.000 metres quadrats d’oﬁcines.
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D’altra banda, la companyia Bimbo Iberia, líder a
escala mundial en el sector de la paniﬁcació, va
llogar una superfície de 5.379 metres quadrats
al parc logístic de Coslada (Madrid). El contracte
inclou l’arrendament d’una nau destinada a emmagatzematge i distribució, com també un espai
d’oﬁcines per als tres anys vinents. La ZAL Sevilla va sumar el febrer del 2013 a la seva llista de
clients la companyia Airbus. El líder mundial en
fabricació d’aeronaus va llogar una superfície de
més de 8.300 metres quadrats al parc logístic de
referència del sud d’Espanya. El contracte, per un
període inicial de dos anys, inclou l’arrendament
d’una nau, destinada a l’emmagatzematge de materials procedents de l’activitat aeronàutica, i un
espai d’oﬁcines.
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En el capítol d’ampliacions de contracte en termes
de superfície, cal destacar l’acord assolit l’abril del
2013 entre Saba i Egetra a la ZAL Toulouse, parc
propietat de CPL. La companyia logística francesa
va aconseguir amb aquesta operació una superfície total d’11.000 metres quadrats, de manera que
amplia en més de 4.000 metres les instal·lacions
que explota en aquest parc des del 2010.

ALIANÇA A PORTUGAL
Saba va impulsar el 2013 una aliança amb
Gazeley, promotora immobiliària especialitzada
en el desenvolupament d’espais logístics i
industrials, per dur a terme conjuntament projectes
logístics a Portugal. Aquest acord permet a totes
dues companyies oferir als seus clients noves
localitzacions prime al mercat lusità, concretament
400.000 metres quadrats a la plataforma logística
Lisboa Norte, principal corredor logístic del país
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i propietat de Saba Parcs Logístics. L’objectiu
d’aquesta aliança és dur a terme projectes
conjunts, sota criteris de sostenibilitat econòmica
i mediambiental, que consolidin el seu lideratge
a Portugal en el desenvolupament de projectes
logístics i industrials.

A les operacions del 2013, se sumen, ja el 2014,
altres acords signiﬁcatius com ara la incorporació
de Supergroup (Logista France) a la ZAL Toulouse i l’ampliació del contracte de Decathlon a la ZAL
Sevilla, parc en què aquesta companyia ocupa una
superfície de més de 30.000 metres quadrats.

La plataforma Lisboa Norte està ubicada a Vila
Franca de Xira, un enclavament estratègic a només 25 quilòmetres del centre de Lisboa. Disposa
d’accessos viaris directes a l’autopista A1 (LisboaPorto) i A10, que uneix Lisboa amb Espanya. Així
mateix, té una estació ferroviària al parc mateix i la
possibilitat de connexió ﬂuvial. Un dels avantatges
de la ubicació del sòl és que es troba totalment urbanitzat, fet que permet que els clients potencials,
siguin retail, operadors logístics o multinacionals, hi
puguin iniciar les obres immediatament.

APOSTA PELS PROJECTES DE SMART CITY
El grup Saba, compromès amb la cerca de solucions per millorar la mobilitat a les ciutats, explora
contínuament noves possibilitats de negoci que
uneixin les divisions d’aparcaments i parcs logístics. En aquest sentit, la companyia estudia iniciatives de logística urbana o microdistribució que
tenen en compte el mapa interconnectat vigent
actualment. D’aquesta manera, Saba col·labora
aquest 2014 amb l’Ajuntament de Barcelona en
una prova pilot de microdistribució al centre de la
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ciutat mitjançant l’ús de tricicles elèctrics de repartiment. L’auge de l’e-commerce, que ha desplaçat
la tradicional forma directa de venda, genera un
impacte més gran sobre els hàbitats urbans. Per
respondre a aquesta nova problemàtica, Saba estudia altres vies de negoci que passen per establir
punts de recollida de productes d’e-commerce als
aparcaments de la seva xarxa, sempre d’acord amb
les administracions concedents. Així s’aproﬁta la
immillorable situació dels aparcaments més cèntrics i se’ls dota de nous serveis. En aquest sentit,
l’aparcament de Ciudadanía que Saba gestiona
a Santiago de Xile és l’escenari d’una prova pilot
conjunta amb Correos Chile per a l’autorecollida
de paquets petits.

INDICADORS D’ACTIVITAT 2013
— Més de 660 hectàrees de parcs logístics
operatius o en construcció.
— Prop d’1 milió de metres quadrats construïts, amb una ocupació mitjana del 84%
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 Tolosa.

ACTIUS 2013
Dades a desembre del 2013

Superfície (ha)

Actius

Sup. Ediﬁcable (m2)

Sup. Prevista (m2)

Sup. Construïda (m2)**

ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II

213

1.403.130

441.185

375.535

Parc Logístic de la Zona Franca

41

245.931

164.907

165.626

Parc Logístic Penedès

14

89.061

89.061

89.061

Facilities Area Cim Vallès

7

66.980

6.233

6.687

Parque Logístico Coslada

11

62.633

62.633

62.634

Parque Logístico Henares

11

69.291

60.000

-

24.445

-

215.595

104.166

8

24.445

ZAL Sevilla I

35,48

108.093

ZAL Sevilla II

18,48

113.167

188

671.361

85.004

85.004

20

99.220

84.220

20.517 ***

Parque Logístico Camarma

Arasur*
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Total

100

491.553

273.849

-

667

3.444.865

1.507.132

909.230

(*) No s’hi inclou el total desenvolupament d’Arasur.
(**) La superfície construïda inclou l’àrea logística i oﬁcines. No s’hi inclouen altres terciaris (hotel, benzineres, tallers, etc.).
(***) No es preveu l’ampliació de 9.400 m2 duta a terme en aquest parc durant el 2013, ja que està ﬁnalitzada dins del 2014.
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La sostenibilitat, un factor inherent
a la presa de decisions
SABA ÉS CONSCIENT QUE LA COMPETITIVITAT SOSTENIBLE I SOCIALMENT
RESPONSABLE ÉS UN REPTE D’EXCEL·LÈNCIA PER A LES MILLORS EMPRESES
Saba encamina els seus objectius per situar la RSC
com un element central de la seva gestió: redueix
riscos, millora la competitivitat, permet la diferenciació i genera la conﬁança dels grups d’interès i de
la societat en general, a partir d’una capacitat més
gran per gestionar els actius intangibles que aporten valor a l’empresa. La companyia és plenament
conscient que els millors resultats van vinculats a
les millors maneres d’operar i que avançar cap a
una competitivitat sostenible i socialment responsable és un repte d’excel·lència per a les millors
empreses.

En aquest mateix sentit, la companyia integra la
sostenibilitat com un factor inherent a la presa
de decisions. Aquesta voluntat es tradueix en la
seva incorporació als processos de gestió interna, al mateix nivell de factors com ara l’anàlisi de
rendibilitat dels projectes, el cost de ﬁnançament,
l’estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre altres aspectes. Així, Saba focalitza la
seva activitat de RSC en cinc grans àrees: Impactes
Econòmics, Impactes Ambientals, Impactes Laborals, Impactes Socials i Bon Govern.

La RSC a Saba es vehicula mitjançant el Sistema
Integrat de Gestió (SIG), basat en la gestió per
processos i enfocat cap a una millora contínua global de l’organització. Saba integra dins d’aquest
sistema els diferents aspectes relacionats amb la
qualitat de gestió i de servei, el medi ambient i la
prevenció de riscos laborals.

Saba desenvolupa anualment una memòria de
responsabilitat en la qual es recullen aquells aspectes desenvolupats per la companyia pel que fa
al compliment social, ambiental i de bon govern,
directrius establertes per l’organització Global
Reporting Initiative (GRI). La memòria de sostenibilitat, que es publica a la pàgina web de Saba,
és el punt de partida a partir del qual s’ha de desenvolupar una estratègia completa de RSC dins de
l’organització, ja emmarcada en el cicle de millora
que Saba té implantat i que es reﬂecteix en els seus
processos.
Els criteris de sostenibilitat estan acreditats
mitjançant diferents certiﬁcacions:
APARCAMENTS
(Espanya, Itàlia, Portugal i Xile)

La RSC forma part de l’estratègia de negoci de Saba
des de la seva fórmula competitiva i de diferenciació, apostant per un model operatiu en què els
diferents eixos que deﬁneixen l’empresa queden
integrats en l’execució de l’activitat: la companyia
disposa de diferents canals de comunicació per
facilitar que accionistes, clients i proveïdors, a més
de l’equip humà de la companyia, puguin transmetre
als Òrgans de Govern de Saba les seves inquietuds,
i també les oportunitats de millora.
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
OFICINES PARCS LOGÍSTICS
(Parc Logístic de la Zona franca,
CIM Vallès i CPL Penedès)
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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VOCACIÓ DE SERVEI AL CLIENT
Saba busca la diferenciació respecte de la resta de
les empreses del sector amb la posada en marxa
de solucions que permetin interactuar amb el client
i satisfer-ne les necessitats de manera directa i eﬁcaç. D’aquesta motivació, en sorgeix l’interès per
conèixer l’opinió d’un grup d’interès tan rellevant,
que es recull en l’enquesta de satisfacció que es
fa anualment tant en aparcaments com en parcs
logístics. El 2013, els clients de Saba van situar
l’índex de satisfacció en el 7,7 de mitjana.

MEDI AMBIENT: PLA D’ACCIÓ
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Implantació d’il·luminació LED als aparcaments
Des de l’any 2011, la companyia ha treballat per
racionalitzar el consum energètic dels seus aparcaments, una estratègia que persegueix millorar
l’eﬁciència energètica en aquestes instal·lacions,
com també reduir les emissions de CO2 associades. L’anàlisi duta a terme per a la realització del
Pla d’Acció d’Eﬁciència Energètica ens mostra
com el consum de l’enllumenat dels aparcaments
representa, de mitjana, el 59% del consum elèctric
total de les instal·lacions.

ÍNDEX DE SATISFACCIÓ DELS CLIENTS
2013
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Aparcaments

7,8

Parcs logístics

7,5

Davant d’aquesta situació, Saba es va plantejar
substituir els sistemes d’il·luminació, formats per
lluminàries i llums convencionals, per tecnologia
LED en diferents aparcaments de la companyia.
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Amb aquest sistema, molt més eﬁcient, aconseguim un estalvi en el consum d’il·luminació d’entre
el 50% i el 60%. El 2013, Saba ha arribat a la xifra
de 39 aparcaments que disposen d’il·luminació
LED, xifra que representa la substitució de 12.409
punts de llum.

BALANÇ 2013
— Mobilitat sostenible: VIA T.
— Eﬁciència energètica: implantació de LEDs.
— Bones pràctiques ambientals: Sistema
Integrat de Gestió (SIG).

Amb aquesta actuació, la companyia ha aconseguit el 2013 una disminució del consum elèctric
anual de gairebé 2 milions de kWh, una xifra que
equival al 18% del consum elèctric anual de la
nostra xarxa d’aparcaments a Espanya. Durant
l’any 2014, s’estendran aquestes actuacions a la
resta dels països de l’àmbit de Saba, per assolir els
73 aparcaments amb il·luminació LED, fet que ens
permetrà reduir en 1.750 tones les emissions de
CO2 per any.
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— Petjada de carboni: reducció de les
emissions.
— Acció social: vinculació amb el territori.
— Transparència i compromís: Codi Ètic.
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Consums energètics: aplicació de millors
pràctiques

CONSUM D’ELECTRICITAT EN RELACIÓ
A LA XIFRA DE NEGOCI
174

Aparcaments

Parcs
logístics

139
0

100

200

MWh
MWh/milió d’euros de xifra de negoci

El 2013, el consum d’electricitat es manté com la
font principal d’emissió de CO2 de la companyia,
de manera que és responsable del 92% del total de la petjada de carboni del Grup. L’activitat
d’aparcaments consumeix el 81% de l’energia
elèctrica de tot el Grup, mentre que l’àrea de negoci
de parcs logístics capitalitza el 19% d’aquesta partida. Tot i aquest gran impacte, i gràcies a les accions
d’eﬁciència energètica dutes a terme, el consum
d’electricitat de totes dues àrees de negoci s’ha reduït una mitjana del 2% respecte del 2012.

El consum de combustibles líquids el 2013 ha registrat un descens del 5% respecte de l’any anterior.
L’ús del gasoli C, destinat a grups electrògens, representa el 42% del consum de combustibles líquids.

CONSUM DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS
EN RELACIÓ A LA XIFRA DE NEGOCI
174
851

Grup
0

500

1.00
1.000

Litres/milió d’euros de xifra de negoci

DISTRIBUCIÓ D’EMISSIONS DE CO2 PER FONTS D’EMISSIÓ

Energia elèctrica: 91,7 %
Combustibles ﬂota: 2,3 %
Gasoli C
(grups electrògens): 1,9 %
Viatges corporatius: 1,7 %
Altres: 2,4 %
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Petjada de carboni: esforç constant per reduir
les emissions
Els esforços fets durant aquest exercici en matèria de medi ambient, concretament en la reducció
d’emissions de CO2, es reﬂecteixen en el resultat
de la petjada de carboni del 2013 de Saba, que
per segon any consecutiu mostra una tendència
a la baixa. Les emissions totals del Grup van ser
de 10.658 tones de CO2, un 1,4% menys que el
2012.

Abast

Font d’emissió

Abast 1

Combustibles ﬂota pròpia
Combustibles ﬂota lísing 1
Gasoli C (grups electrògens)
Gasos refrigerants (aire condicionat)

t. CO2 eq.
Grup
Grup
Grup
Grup

140
108
204
38

Total Emissions Abast 1
Abast 2

Energia elèctrica

490
Aparcaments
Parcs logístics

8.366
1.394

Total Emissions Abast 2
Viatges corporatius
Abast 3

Paper
Tòners
Aigua
Residus

9.760
Aparcaments
Parcs logístics
Infraestructures
Aparcaments
Aparcaments
Aparcaments
Parcs logístics
Aparcaments

134
27
32
41
11
103
57
2

Total Emissions Abast 3
Emissions Totals

408

10.658

(1) En relació a les emissions d’Abast 1, en aquest exercici s’ha afegit la font d’emissió corresponent a “Combustibles flota lísing”.
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Magnituds consolidades
EL 63% DELS INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ ES GENERA A ESPANYA,
MENTRE QUE EL 37% RESTANT PROCEDEIX PRINCIPALMENT D’ITÀLIA, XILE
I PORTUGAL
Els actius totals de Saba el 31 de desembre de 2013
arriben als 1.289 milions d’euros. El 49% d’aquests
actius correspon a immobilitzat material 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.
D’altra banda, el 23% equival a immobles d’inversió,
capítol que inclou terrenys, ediﬁcis i altres construccions necessàries per desenvolupar l’activitat del
negoci de parcs logístics.

El patrimoni net consolidat a 31 de desembre de
2013 puja a 495 milions d’euros, mentre que el deute ﬁnancer brut se situa en 499 milions d’euros, que
representa el 38% del passiu total (disminueix en 12
milions d’euros respecte del 2012).

BALANÇ CONSOLIDAT

Actiu

a 31 de desembre del 2013
Milions €

Al tancament de l’exercici 2013, els ingressos de les
operacions assoleixen els 190 milions d’euros. Del
total, el 78% procedeix de l’activitat d’aparcaments,
mentre que el 22% restant correspon al negoci de
parcs logístics. El 63% dels ingressos d’explotació
es genera a Espanya, mentre que el 37% restant
procedeix principalment d’Itàlia, Xile i Portugal.
D’altra banda, l’Ebitda registrat durant l’exercici 2013
puja a 77 milions d’euros.

El 2013, les inversions dutes a terme per Saba representen 37 milions d’euros, el 84% de les quals
correspon al sector d’aparcaments, i el 16% restant
a l’àrea de negoci de parcs logístics. Del total, el 76%
està destinat a projectes en expansió, principalment
a Itàlia, Espanya, França i Xile, mentre que el 24% és
inversió operativa, en partides com ara gestió i conservació, o sistemes i equips, entre altres àrees.

Passiu

495
Patrimoni
net

295

Altres
passius

1.121
119
Inversions
ﬁnanceres
temporals,
efectiu i
equivalents

Actius
no
Altres corrents
actius

49

(*) Deute ﬁnancer comptable, sense passiu per derivats.
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499
Deute
ﬁnancer
brut*

380
Deute
ﬁnancer net
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT
a 31 de desembre del 2013
Milions €

Ingressos d’explotació

Ebidta
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190
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Estructura ﬁnancera i política
de ﬁnançament
SABA DISPOSA DE DIFERENTS MECANISMES DE GESTIÓ QUE
LI PERMETEN DOTAR-SE DE LA SOLIDESA I L’ESTABILITAT NECESSÀRIES
Les activitats de Saba estan exposades potencialment a diversos riscos financers. La Direcció
Financera del Grup té com a política cobrir totes
les exposicions signiﬁcatives, sempre que hi hagi
instruments adequats i el cost d’aquesta protecció
sigui raonable per als riscos coberts.

Risc de tipus de canvi
El Grup opera en l’àmbit internacional i té actius
en moneda estrangera únicament a Xile, per tant
està exposat a risc de tipus de canvi per operacions amb divises, especialment el peso xilè, com
també per la inversió feta allà. Tot i aquesta exposició, una variació del 10% en el tipus de canvi
euro / peso xilè respecte del tancament del 31
de desembre de 2013 suposaria un impacte en
resultats de +/- 158 milers d’euros i un impacte en patrimoni no significatiu per diferències de
conversió sorgides en el procés de consolidació.

als bancs i les institucions financeres, tan sols es
treballa amb institucions financeres de solvència
creditícia contrastada. Aquesta solvència creditícia es revisa periòdicament.

Amb 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 fa una gestió prudent del risc de liquiditat
que implica la disponibilitat de prou efectiu i actius realitzables, com també la disponibilitat de
fons per un import suficient, a través de facilitats
de crèdit, per assegurar el compliment dels compromisos de pagament adquirits.

Deute financer
Risc de tipus d’interès
El risc de tipus d’interès de la societat sorgeix dels
recursos aliens utilitzats. El Grup fa servir permutes financeres per gestionar fluctuacions en els
tipus d’interès, canviant deute a interès variable
per deute a tipus fix, per mantenir 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, com també de deutors comercials o altres deutes, incloent-hi comptes per cobrar pendents i transaccions compromeses. Amb relació
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Al tancament de l’exercici 2013, el deute financer
brut pujava a 499 milions d’euros (511 milions
el 2012), sense computar els passius per instruments financers de cobertura; el més significatiu
és el deute financer 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 compon d’un
primer tram de 290 milions (disposat íntegrament) i un altre tram anomenat “revolving”, amb
un límit de 50 milions d’euros.
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El 31 de desembre de 2013, el 51% del deute financer és a tipus d’interès fix o fixat per mitjà
de cobertures.

DISTRIBUCIÓ DEL DEUTE
a 31 de desembre del 2013

Tipus Fix: 51 %
Tipus Variable: 49 %

Pel que fa al venciment del deute, al tancament de l’exercici 2013, el deute a llarg termini representava
el 96%. El venciment mitjà del deute no corrent bancari és el 2018.

VENCIMENT DEL DEUTE
a 31 de desembre del 2013

Inferior a 1 any

4%

Entre 1 i 2 anys

6%
71%

Entre 2 i 5 anys

Superior a 5 anys

19%
0%

100%

TAULA RÀTIO DEUTE 2013
Ràtio de palanquejament ﬁnancer:
Deute ﬁnancer net/
Patrimoni net:
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Oﬁcina de l’accionista
LA COMPANYIA CONSOLIDA ANY RERE ANY LA RELACIÓ
AMB ELS ACCIONISTES PER MITJÀ D’UN DIÀLEG CONSTANT
I EL COMPROMÍS AMB LA TRANSPARÈNCIA
CAPITAL SOCIAL I AUTOCARTERA

SABA AMB ELS SEUS ACCIONISTES

El 31 de desembre de 2013, 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 cada una, subscrites i desemborsades totalment.

L’Oﬁcina de l’Accionista de Saba es va consolidant
any rere any, mirant de donar resposta a tots els
dubtes i suggeriments dels accionistes, mitjançant
un diàleg constant i una resposta ràpida a les seves consultes, inquietuds i suggeriments. Actualment, Saba té 3.500 accionistes, que representen
l’1,22% de l’estructura accionarial, accionistes que
tenen oberts canals directes amb la companyia.

El Consell d’Administració està autoritzat per a
l’adquisició derivativa d’accions pròpies de la societat, com també dels drets de subscripció preferent. No
obstant això, en la data de tancament de l’exercici la
societat no té accions pròpies en autocartera.
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L’Oﬁcina de l’Accionista disposa d’un seguit d’eines
que li permeten, a més de mantenir el contacte regular amb els accionistes, proveir-los d’informació
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SOL·LICITUDS OFICINA DE L’ACCIONISTA
a 31 de desembre del 2013

Compra-venda
d’accions: 50 %
Informació JGA*: 23 %
Petició de recepció
d’informació: 13 %
Dividend: 9 %
Fiscalitat: 5 %
(*) Junta General d’Accionistes.

rellevant de la companyia, especialment en aquells
aspectes sobre activitats, resultats o novetats que
els puguin resultar interessants. Els canals per accedir
a aquesta informació o per contactar amb l’Oﬁcina
són la pàgina web de la companyia, www.saba.eu,
el correu electrònic exclusiu per a accionistes,
accionistas@saba.eu, i també el telèfon habilitat per
a accionistes, +34 93 557 55 28.

Amb una gestió orientada clarament a la qualitat de
servei, l’Oﬁcina de l’Accionista va donar resposta el
2013 a més de 420 sol·licituds (+6,7% respecte del
2013). Les qüestions que van suscitar més demanda d’informació per part dels accionistes van ser
sobre com comprar i vendre accions de la companyia
(especialment rellevant pel fet de no cotitzar a borsa), consultes relacionades amb la celebració de la
Junta General d’Accionistes i els punts de l’ordre del
dia, sobre l’actualitat i l’evolució de la companyia,
juntament amb dubtes referits al tractament ﬁscal
dels títols.
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Edita Saba Infraestructures
Disseny Reinicia

Av. Parc Logístic, 22-26
08040 Barcelona
+34 93 557 55 00

www.saba.cat

Accedeixi a l’Informe Anual 2013 complet
a: www.saba.eu/documentacion/ca
O bé, escanejant el següent codi amb el seu
dispositiu mòbil:

cat

