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La RSC a Saba
Saba és conscient que els millors resultats sempre estan vinculats a les millors maneres d’operar.
Avançar cap a una competitivitat sostenible i socialment responsable és un repte d’excel·lència per a les
empreses de primer nivell. És caminant cap aquests
criteris sostenibles i socialment responsables que
Saba aconseguirà el nivell d’excel·lència adequat per
a consolidar-se com la companyia de referència que
és i que aspira a seguir sent.
Saba 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 l’anàlisi de
rendibilitat dels projectes, el cost del finançament,
l’estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre d’altres aspectes.

Presència
de Saba
Places

Xifres al tancament del 2015.
A 31 de desembre del 2015, Saba comptava amb els següents parcs logístics a la seva cartera d’actius: Parc Logístic de la Zona Franca, Facilities Area Cim Vallès,
ZAL Sevilla, Arasur i Lisboa.
(*) Inclou places gestionades per Saba a Andorra (291 places en règim de lloguer).
(**) Inclou places destiinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’inclouen places de motos.

Equip humà i integració laboral
Les persones que conformen Saba són la base essencial
per al desenvolupament, el creixement i el que podria
denominar-se com l’estil Saba: cultura de servei al
client, compromís amb l’entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la socieEquip humà
tat. Saba treballa per garantir la igualtat d’oportunitats
i la no discriminació per raó de gènere, raça, país
d’origen, religió o edat. Així mateix, continua amb
Persones
la implantació i difusió a tota la seva estructura dels
Personas
compromisos derivats del Codi Ètic, destacant l’esforç
per aconseguir una adequada coordinació en tots els Un altre dels eixos d’actuació passa pel treball conpaïsos on opera la companyia.
tinu de Saba cap a la integració laboral amb la signatura d’acords amb empreses i fundacions que
facilitin la inserció de col·lectius amb dificultats per
incorporar-se al món laboral. La capil·laritat i penetració territorial pròpia del negoci de la companyia
faciliten aquesta capacitat per intentar atendre les
Distribució de la plantilla per gènere
demandes en aquesta àrea. Destaquen aquí els
acords amb la Fundació Once i el Grup Sifu per a
la subcontractació de serveis auxiliars als aparcaments, en aquests casos, impulsant la integració
de persones amb discapacitat. Subratllar, també,
l’adhesió al Programa Incorpora de l’Obra Social
Contractes
“La Caixa”, una iniciativa basada en la intermediació
indefinits
laboral que té com a objectiu facilitar la integració al
mercat de treball a persones en risc d’exclusió social.
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Adhesió
al Programa
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Distribució de càrrecs directius per gènere

L’aparcament del futur
Per a Saba, l’aparcament és un hub de serveis sostenible que aprofita les localitzacions estratègiques d’unes
instal·lacions obertes 24 hores al dia al servei de les
ciutats. Precisament, és aquesta visió del nostre negoSaba entén l’aparcament com una part més de la cade- ci la que Saba va presentar en l’última edició del Mobile
na de la mobilitat de les ciutats. Creiem que el gran ob- World Congress.
jectiu d’aquestes ha de ser l’optimització de la gestió de Saba va participar en una iniciativa conjunta amb Seat,
la mobilitat, comptant amb una xarxa d’aparcaments Samsung i SAP per promoure l’experiència del cotxe
suficientment extensa, perseguint la sostenibilitat, connectat i l’aparcament intel·ligent. Els usuaris pobuscant l’eficiència del desplaçament i en general de dien reservar, accedir i pagar una plaça d’aparcament
la pròpia mobilitat, aprofitant la innovació tecnològica i des d’un vehicle. Així mateix, en convertir la instal·lació
apostant per la intermodalitat dels diferents mitjans de de Sants en un dels primers aparcaments intel·ligents
transport.
de la ciutat, també es podia recollir la compra feta en un

Mobilitat sostenible

supermercat gràcies al servei click & collect.

Qualitat de servei

Sostenibilitat

Menys vehicles estacionats
a la via pública.
Millor mobilitat, menys congestió.

Medi ambient

Accions en eficiència energètica
2011

Eficiència energètica

Establiment de bones pràctiques en la gestió
energètica dels aparcaments

Saba insisteix en un esforç continuat per identificar les
millors pràctiques en termes d’eficiència energètica
i, en aquest sentit, des del 2011 duu a terme una sèrie d’actuacions que reverteixen en més estalvi, en
l’optimització de la gestió i, en definitiva, en consolidar
la marca Saba com un operador de referència industrial, compromès amb la sostenibilitat.

Implantació de la tecnologia LED
als aparcaments
Estudi i ajust de les potències contractades
a la realitat dels consums

2015

Implantació d’un software de gestió
energètica: permet el seguiment i control
de consums i de facturació

Resultats

30.000 punts de llum
substituïts per LEDs
en 3 anys
Gestió en xarxa

74 aparcaments
d’Espanya,
Portugal i Itàlia

-2.000.000
de KWh en un any

55%
del consum elèctric
Reducció del

Intermodalitat

Petjada de carboni
El 2015, i amb la finalitat de seguir implementant
mesures d’eficiència i avançar cap a l’excel·lència
en sostenibilitat, Saba s’ha sotmès de forma voluntària a una verificació de la petjada de carboni per un
tercer independent, en un procés de transparència
i anàlisi exhaustiva de les dades. En aquest sentit,
les emissions totals de CO2 van augmentar en un
2,9% respecte el 2014, una xifra que contempla
l’increment de perímetre. En termes comparables,
les emissions van descendir en un 0,7% respecte
el 2014, xifra que reflecteix l’esforç per impulsar millores en aquest àmbit, de forma paral·lela al desenvolupament i creixement de la xarxa d’aparcaments.
Una tendència a la baixa que s’ha registrat per quart
any consecutiu.

Distribució d’emissions de CO2
per font d’emissió
2015

-0,7%
Emissions CO2
2015 (perímetre
comparable)
92,3 % Energia elèctrica
2,6 % Viatges corporatius
2,3 % Combustibles flota
1,5 %

Compra de béns i serveis

1,3 %

Altres

Saba amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Saba és membre del Pacte Mundial de les Nacions
Unides, recolzant els deu principis promoguts per
aquesta institució, una referència en drets humans,
drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. La companyia manté el seu compromís per fer del
Pacte Mundial i dels seus principis, part de l’estratègia,
la cultura i les accions quotidianes de la companyia,
així com a involucrar-se en projectes cooperatius que
contribueixen als objectius més amplis de desenvolupament de les Nacions Unides.

Així mateix, exerceix la seva activitat en el marc dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de les Nacions Unides, especialment els que estan
vinculats a l’acció climàtica, en la línia de les accions
d’eficiència energètica, i a les ciutats i comunitats sostenibles, amb el desenvolupament de solucions en
l’àmbit de la mobilitat urbana.

Adoptar mesures urgents
per combatre el canvi climàtic
i els seus efectes.
Aconseguir que les ciutats
i els assentaments humans
siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles.
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