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Entrevista

Salvador Alemany,
President de Saba
Josep Martínez Vila,
Conseller Delegat de Saba

El President i el Conseller Delegat de Saba fan balanç en
aquesta entrevista de l’exercici 2011 i de les perspectives
per al 2012. Des de dues òptiques: la de la creació de Saba
Infraestructures, sota el concepte de “refundació”, i la del
creixement, com el gran repte a assumir.
Així mateix, aborden el futur de Saba i la seva aposta per ser un
operador industrial de referència en la gestió d’aparcaments i
parcs logístics: “Tenim projecte, il·lusió
i recursos”, en paraules del President.
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" Tenim la capacitat de gestió, les oportunitats
en el mercat i l’ambició dels nostres
accionistes per convertir aquesta companyia
en un gran Grup”

1. El 2011 es va dur a terme el procés
de reorganització dels negocis del grup
Abertis, un projecte batejat com a Duplo i
que es va concretar en la creació de Saba
Infraestructures (Saba). Quina és la raó que
va impulsar el projecte?
Salvador Alemany: L’última raó va ser i segueix essent,
el creixement. El 2011 ens trobàvem ja en el quart any
d’una crisi que, dia a dia, constatem que és de cicle
llarg. Veníem, en el cas d’Abertis, d’un període de forta
diversiﬁcació geogràﬁca i sectorial que fou especialment
intens entre el 2004 i el 2008. Les primeres etapes
d’aquesta fase recessiva del cicle econòmic les vam
afrontar gairebé com una oportunitat per consolidar i
reforçar la important expansió i creixement que havíem
experimentat, aplicant també mesures destinades a
millorar les nostres ràtios d’eﬁciència, estructura de
costos i marges operatius.
Tanmateix, no podíem perdre de vista que el nucli dels
nostres negocis és de matriu concessional i que per això
el nostre valor i atractiu a mitjà i llarg termini radica en
bona mesura en la qualitat dels actius que gestionem i en
la seva vida mitjana. És a dir, els anys de concessió que
tenim per davant. Així que les preguntes que ens fèiem
eren: Com afrontar el creixement futur en un context
econòmic i ﬁnancer més restrictiu i exigent? Com fer-ho
sense condicionar o penalitzar el recorregut i oportunitats
de cada negoci amb independència del seu pes relatiu
en el conjunt? Havíem d’assegurar-nos que cada una
de les activitats que integraven el Grup tingués aquesta
oportunitat de creixement i volíem, a més, assegurar-nos
que ho fèiem mantenint els centres de decisió i el talent
d’uns equips preparats i amb capacitat de gestió. La
resposta va ser el Duplo: la reordenació dels cinc negocis
al voltant de dues societats plenament independents,
Abertis Infraestructures, amb les activitats d’autopistes,
telecomunicacions i aeroports, i Saba Infraestructures,
amb les unitats d’aparcaments i parcs logístics.

2. Una reordenació amb perspectives
de futur?
Salvador Alemany: Sovint, quan ens referim a aquest procés,
ho fem en termes de “refundació”, de crear dues companyies
amb la dimensió relativa i organització adequades a les
necessitats del seu negoci. En síntesi, reinventar-se per
seguir mirant al futur amb l’ambició de seguir creixent i
donant recorregut a un projecte, en aquest cas, el de Saba.
Un projecte que, sota el lideratge de Criteria CaixaHolding
com a accionista majoritari, va ser capaç d’atreure l’interès
i el compromís accionarial de rellevants fons d’inversió,
capital risc i fons d’infraestructures com Torreal, ProA i
KKR, que acompanyats de Criteria CaixaHolding, conformen
una estructura accionarial de primer nivell per a Saba.
Som un projecte jove, nascut el 2011, però ancorat en
la història: integra la trajectòria de més de 40 anys de
Saba Aparcaments, aportant solucions que faciliten la
gestió de la mobilitat a les nostres ciutats, i la del negoci
de Parcs Logístics, que el 1999 es va incorporar a Acesa
Infraestructures, i que, ara com a Saba Parcs Logístics, ens
vincula fortament al territori i a les Administracions amb les
que treballem.

3. Quin és el recorregut de la “refundada”
Saba?
Salvador Alemany: Aquest és un projecte que, com deia,
és de refundació. De reinvenció en una nova companyia
que té convicció i convenciment respecte del paper que la
col·laboració entre el sector públic i privat suposa en termes
de desenvolupament de les infraestructures o els serveis
necessaris per al desenvolupament competitiu del teixit
econòmic i empresarial i amb això, per al progrés de la
societat. Incorporem una visió de llarg termini i de compromís
amb els actius que gestionem i amb les Administracions amb
les que col·laborem. El nostre cicle de vida és el dels actius
que gestionem, en molts casos sota concessió, en d’altres en
propietat, però en tots, oferint un servei públic i a llarg termini.
És a dir, la nostra visió és industrial.
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" Saba aspira a ser un gestor d’infraestructures
de referència en l’àmbit de la mobilitat a les
ciutats i dels ﬂuxos logístics”

Partim d’una dimensió suﬁcient i amb un negoci
internacionalitzat, però el nostre principal repte és créixer.
Crec que tenim la capacitat de gestió, les oportunitats en
el mercat i l’ambició dels nostres accionistes per convertir
aquesta companyia en un gran Grup. Tenim projecte, il·lusió
i recursos per afrontar-ho. I no més enllà del moment en
el que haguem reforçat la nostra posició en el mercat i la
conjuntura ho aconselli, volem passar a formar part del
nucli de companyies cotitzades en el mercat de valors.

4. Com es plasma aquesta voluntat de
creixement de manera més concreta en les
dues àrees de negoci de la companyia?
Josep Martínez Vila: Saba aspira a ser un gestor
d’infraestructures de referència en l’àmbit de la
mobilitat a les ciutats i dels ﬂuxos logístics, amb
orientació al creixement, l’excel·lència en la qualitat
de servei, l’eﬁciència en la gestió i la iniciativa en
el desenvolupament d’actuacions conjuntes amb
l’Administració. En aparcaments, l’estratègia se centrarà
en el desenvolupament i consolidació del lideratge al
sud d’Europa i en impulsar el creixement en mercats
estratègics, com Llatinoamèrica. A això, s’hi ha de sumar
la innovació, l’aplicació de les noves tecnologies i la
concepció de l’aparcament com un element fonamental
per a la gestió de la mobilitat i l’accés als nuclis urbans i
àrees metropolitanes.
Pel que fa a parcs logístics, la companyia se centrarà en
la consolidació del lideratge a Espanya i en una gestió
orientada a l’optimització dels actius del portafoli, en
col·laboració permanent amb les Administracions per a
la gestió d’infraestructures logístiques. Sense oblidar, en
aquest terreny, una de les majors prioritats, que passa
per privilegiar la relació amb els clients: buscant la seva
ﬁdelització i proporcionant les millors solucions a les
seves necessitats, apostant per tant per la ﬂexibilitat, la
localització de la nostra xarxa de parcs logístics en els
principals nodes de comunicació, i la qualitat dels serveis
que s’ofereixen dintre dels mateixos.

5. Com descriuria 2011 en xifres?
Josep Martínez Vila: Tanquem un exercici marcat
encara pel llast del context de crisi i incertesa que, com
ha comentat el President, s’està demostrant de cicle
llarg. És en aquest context que vull ubicar els meus
comentaris respecte els nostres principals indicadors
d’activitat i magnituds. Des del punt de vista de l’activitat
operativa, apuntar que, en el negoci d’aparcaments,
s’ha contingut el ritme de descens dels ingressos
d’explotació (-2%) registrat durant l’exercici, mentre que
s’ha intensiﬁcat l’esforç en la contenció de les despeses.
La internacionalització, major presència a Itàlia, Portugal
i Xile, i el factor perímetre expliquen aquestes xifres en
un marc de caiguda generalitzada de la demanda. En
el negoci de parcs logístics, no només podem parlar
d’estabilitat, sinó que s’ha registrat un creixement
positiu dels ingressos, al voltant d’un 1%, que respon a la
fortalesa dels actius gestionats per la companyia.
En conjunt, i tenint en compte que la capçalera del Grup
es va constituir l’abril del 2011, els ingressos de Saba
aquest 2011 van arribar ﬁns els 119,8 milions d’euros,
corresponent-ne un 79% a l’explotació d’aparcaments i
un 21% a l’explotació de parcs logístics. De la seva banda,
les despeses d’explotació es van situar en els 72,4 milions
d’euros i el resultat brut d’explotació, en 47,4 milions
d’euros, representant un percentatge del 40% sobre els
ingressos del període.

6. I quin ha estat el comportament de
l’activitat d’aparcaments i parcs logístics?
Josep Martínez Vila: En aparcaments, la
internacionalització i l’aposta per la innovació i els avenços
tecnològics han marcat el 2011. Així, Saba ha reforçat el
seu lideratge a Itàlia amb la posada en marxa de nous
aparcaments a Trieste, Cremona i Milà, arribant en aquest
país a una xifra propera a les 30.000 places. A Portugal, la
companyia també va inaugurar a la ciutat d’Oporto el seu
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" Saba és i seguirà essent un projecte
compartit. Tots hem de ser conscients de la
responsabilitat que tenim amb el Grup”

primer aparcament en propietat, As Cardosas, fent que el
Grup sumi prop de 20.500 places en aquest país. A Xile,
país en el qual Saba és el primer operador d’aparcaments,
es va renovar per 35 anys el contracte de concessió de
l’aparcament de Santa Rosa. Així mateix, la companyia
ha seguit treballant en el desenvolupament de solucions
per a la millora de la mobilitat, aplicant noves tecnologies
i preocupant-se per donar resposta a objectius de major
eﬁciència i sostenibilitat mediambiental. En aparcaments no
voldria passar per alt, encara que correspongui a l’exercici
del 2012, la consecució d’un dels reptes més importants
per a la companyia en els pròxims anys: la signatura del
conveni amb l’Ajuntament de Roma per a l’ampliació de
l’aparcament de Villa Borghese, a la capital italiana, que
representarà un important “hub” urbà per a la mobilitat.
Sens dubte, el projecte més innovador del sector a Europa i
en qual Saba invertirà 141,6 milions d’euros.
En parcs logístics, Saba ha seguit consolidant la seva
aposta per la gestió de parcs logístics intermodals, adaptats
a les necessitats dels seus clients i situats en les ubicacions
més estratègiques. La xarxa de 15 parcs gestionats per
Saba el 2011 ha arribat a una ocupació mitjana del 78%,
en un moment de forta correcció tant en ocupació com en
preus i, en aquest sentit, destaca el tancament d’operacions
signiﬁcatives com la instal·lació al Parc Logístic de la Zona
Franca de Barcelona del primer centre logístic propi de
Privalia, destinat a abastir a la seva xarxa de distribució
a Espanya i Itàlia, i la incorporació a la llista de clients
de Saba d’empreses internacionals com LTK, Logista,
Nacex, Compass Transworld, Fagor, Incedere, Comercial
Nahomedic i, ja el 2012, Michelin. De la mateixa manera,
l’Autoritat Portuària de Barcelona i Saba Parcs Logístics
segueixen endavant amb el projecte de col·laboració
público-privada CPL (Consorci de Parcs Logístics). Per
últim, ja en aquest 2012, recordar el tancament de la
venda del parc logístic de Xile, un actiu que, des de la seva
inauguració, es va consolidar com un referent en oferta de
qualitat a la regió metropolitana de Santiago de Xile. Amb la
materialització d’aquesta transacció, el grup Saba es dota
de recursos addicionals que li permetran afrontar el seu
creixement a curt termini amb major capacitat.

7. Podria concretar les referències, en
l’àrea d‘aparcaments, al desenvolupament
de solucions per a la millora de la mobilitat,
les noves tecnologies i la major eﬁciència i
sostenibilitat mediambiental?
Josep Martínez Vila: L’aposta de Saba per oferir solucions
que afavoreixin la millora de la mobilitat es materialitza
en noves iniciatives tecnològiques, entre les quals destaca
el centre de Gestió a Distància d’Aparcaments (GEDA),
projecte pioner en el control d’aparcaments a Espanya,
o el VIA T (sistema de pagament basat en el telepeatge),
però també la senyalització per il·luminació de les places
lliures, el sistema de guiatge de vehicles, cobertura de
telefonia mòbil, sistema de pagament en el dispositiu
de sortida amb targetes de crèdit i punts de consulta
interactiva que, a través de connexió àudio i/o vídeo
permeten oferir assistència remota al client. Quant a la
gestió mediambiental, podem referir-nos, per exemple, a
la instal·lació de places de recàrrega de vehicles elèctrics
en els nostres aparcaments. Finalment, destacar la
posada en marxa de nous canals, amb una web adaptada
per a Smartphones i funcions bàsiques que van des de
la geolocalització a l’itinerari, passant per la informació
d’aparcaments, productes i serveis.
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8. De quina manera es concreten les
oportunitats que poden venir de la
col·laboració público-privada?
Salvador Alemany: No hi ha cap dubte que la col·laboració
público-privada en el desenvolupament de projectes
d’infraestructures viables i sostenibles representa una
contribució positiva a la sortida de la crisi. Saba, com a
gestor d’infraestructures, és conscient que la interrelació
entre les infraestructures i el seu entorn físic ha d’estar
marcada per la seva sostenibilitat, tant des de la
perspectiva social i econòmica, com també mediambiental
i d’encaix coherent en l’entramat del territori. Col·laborant
amb les Administracions en l’aplicació de criteris d’anàlisi
cost-beneﬁci que ajudin a construir models de decisió
objectius sobre quines infraestructures prioritzar, com
ﬁnançar-les i cóm gestionar-les. Exemples pràctics

d’aquestes oportunitats i reptes per a Saba poden
trobar-se, per exemple, en la gestió de les societats
concessionàries que exploten aparcaments municipals i,
des d’aquestes, en el desenvolupament de projectes que
poden comportar la reordenació integral d’espais urbans
i la deﬁnició de nous usos com el que desenvoluparem a
Villa Borghese, a Roma. En parcs logístics, no hi ha millor
exemple que CPL, una societat mixta en la qual capital
públic i privat hem conﬂuït per conformar un projecte
destinat a la promoció d’infraestructures logístiques
competitives que potencien el posicionament de l’arc
Mediterrani com a localització logística principal d’Europa.
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9. Com s’encara a Saba el repte que suposa
gestionar equips, cultures i maneres
d’actuar diferents?
Salvador Alemany/Josep Martínez Vila: Saba és i ha
de seguir essent un projecte compartit. Tots els seus
integrants hem de ser conscients de la responsabilitat
que tenim amb el Grup. Crec que si ho som, serà la millor
garantia de la continuïtat en la nostra manera de fer,
actuar i ser en aquesta nova etapa. Les nostres actituds
han de traduir-se en un estil propi de treballar a Saba: en
una cultura de servei al client; en l’ambició per satisfer les
expectatives dels accionistes i la comunitat en general;
en una sincera implicació amb les institucions dels països
en els quals operem i, en general, en un generós esforç
per ser part activa en el progrés de la societat. “Pensar
en global per actuar en local” és un concepte que també

assumim per a referir-nos als fonaments que haurien
de suportar els nostres projectes de futur. Ara més que
mai, aplicar aquest principi ha de ser per a nosaltres la
prioritat que guiï les nostres relacions amb clients, entorn
i empleats. 1
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Què és SABA?
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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 1.300
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.
Saba gestiona prop de 140.000 places d’aparcament
distribuïdes en més de 200 aparcaments i participa en la
gestió de 14 parcs logístics amb una superfície bruta de
gairebé 700 hectàrees i una superfície ediﬁcable de més
de 3 milions de metres quadrats.
La companyia, creada després del procés de reordenació
dels negocis del grup Abertis anunciat el febrer del 2011,
es marca com a objectiu la cotització en Borsa en un
termini de cinc anys en condicions òptimes de mercat.
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.

Saba es marca com
a objectiu la cotització
en Borsa en un termini de cinc
anys en condicions òptimes
de mercat

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
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:

Visió, el nostre objectiu:

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.

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.
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Govern corporatiu

A Saba Infraestructures, la responsabilitat, eﬁciència
i transparència constitueixen els principis bàsics
d’un model de gestió basat en l’observança de les
recomanacions sobre Bon Govern i normativa connexa.
En la Junta General Extraordinària de la Societat
celebrada el 14 de desembre del 2011, es va aprovar el
canvi d’òrgan d’administració passant a estar conﬁgurat
per un Consell d’Administració. A partir d’aquesta data,
l’òrgan de govern de la companyia està format per un
Consell d’Administració, una Comissió Executiva i el
Conseller Delegat.

Interès social
El Consell d’Administració té els més amplis poders
per regir i administrar la Societat. Es reuneix quan ho
requereix l’interès social, i almenys, una vegada cada
tres mesos, segons es preveu en els estatuts. Consta de
tretze membres de dilatada experiència professional:
el President, el Vicepresident, el Conseller Delegat
i deu vocals. A la vegada, consta d’un Secretari i un
Vicesecretari no consellers.
De la seva banda, la Comissió Executiva està integrada
per cinc membres que, a la vegada, ho són del Consell.
El President, el Secretari i el Vicepresident del Consell
d’Administració ho són, així mateix, de la Comissió
Executiva.
La Comissió Executiva es reuneix almenys mensualment i
quan ho requereixi l’interès social.
De conformitat amb el previst estatutàriament, el càrrec
d’administrador és retribuït. La retribució, en tot cas, ha
d’estar degudament ratiﬁcada per la Junta General de la
Societat.
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Estructura accionarial

En el moment de la seva constitució l’11 d’abril del
2011, Saba Infraestructures, S.A. formava part del grup
Abertis, la societat capçalera de la qual era Abertis
Infraestructures, S.A. (d’ara endavant, Abertis) que va
subscriure el 100% del capital de Saba Infraestructures,
S.A.
El 18 de maig es va aprovar en el Consell d’Administració
d’Abertis l’aportació a la societat Saba Infraestructures
de la totalitat de les accions que aquesta ostentava
a Saba Aparcaments, S.A. i a Abertis Logística, S.A.
(posteriorment redenominada Saba Parcs Logístics, S.A.).
Aquest acord fou ratiﬁcat després en la Junta General
d’Abertis celebrada el 21 de juny del 2011, aprovant-se el
repartiment d’un dividend extraordinari que els accionistes
van poder optar per percebre en efectiu o bé en accions de
Saba Infraestructures.

Repartiment del dividend opcional
Una vegada efectuat el repartiment de l’esmentat dividend
el mes de juliol del 2011, la composició de l’accionariat
de Saba Infraestructures, S.A. va passar a ser: Abertis,
amb un 78,1%, Criteria CaixaHolding, amb un 20,7%, i
minoritaris, amb un 1,2%.
L’octubre del 2011, Grupo Torreal i Fondos ProA van
materialitzar el seu ingrés en el capital social de la
Societat, mentre que el desembre del 2011, European
Parking BV (KKR) va entrar en el capital de Saba
Infraestructures. D’aquesta manera, l’estructura

accionarial a data de tancament de l’exercici 2011 queda
de la següent manera: Criteria CaixaHolding, amb un
55,8%; Grupo Torreal i Directius, amb un 20%; European
Parking BV (KKR), amb un 12,5%: Fondos ProA i entitats
relacionades, amb un 10,5%, i minoritaris, amb un 1,2%.
Saba Infraestructures és la capçalera del seu Grup,
posseint el 99,50% de Saba Aparcaments, S.A. i el
100% de Saba Parcs Logístics, S.A. El Grup opera a 6
països (Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra)
mitjançant diverses societats mercantils, domiciliades en
aquests països.
La societat dominant última del grup Saba
Infraestructures, S.A. és la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (“la Caixa”), amb domicili social a Barcelona.

Accionariat de Saba
a 31 de desembre del 2011
Criteria CaixaHolding: 55,8 %
Grupo Torreal i Directius: 20 %
European Parking BV (KKR):
12,5 %
Fondos ProA: 10,5 %
Accionistes Minoritaris: 1,2 %
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Òrgans de govern:
Consell d’Administració

President:
Salvador Alemany Mas

Data de Nomenament
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:
MiralverSpi, S.L. (en repres. Cristian Abelló Gamazo)

14/12/2011

Josep Manuel Basáñez Villaluenga

14/12/2011

Viana Spe, S.L. (en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)

14/12/2011

Ruhrheim, S.L. (en repres. Fernando Elio Dolz de Espejo)

14/12/2011

Gonzalo Gortázar Rotaeche

14/12/2011

María Dolores Llobet María

14/12/2011

Jesús Olmos Clavijo

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

Luis Rullán Colom

14/12/2011

José Vilarasau Salat

14/12/2011

Secretari no conseller:
José Manuel Martín García
Vicesecretària no consellera:
Carlota Masdeu Toffoli
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Òrgans de govern:
Comissió Executiva

President:
Salvador Alemany Mas

Data de Nomenament
14/12/2011

Vicepresident:
Viana Spe, S.L.
(en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)

14/12/2011

Vocals:
Gonzalo Gortázar Rotaeche

14/12/2011

Josep Martínez Vila

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

Secretari no conseller:
José Manuel Martín García
Vicesecretària no consellera:
Carlota Masdeu Toffoli
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Equip directiu
President
Salvador Alemany
Conseller Delegat
Josep Martínez Vila

Economicoﬁnancer: Josep Maria García
Desenvolupament de Negoci: Miguel Ángel Rodríguez
Control de Gestió i Eﬁciència : Joan Viaplana
Secretaria General i Assessoria Jurídica: Carlota Masdeu
Persones i Organització: Albert Sanantón
Tecnologia i Sistemes: José Antonio López
Tècnica: Amadeu Martí
Comunicació i Relacions Institucionals: Elena Barrera

Aparcaments: Direcció General: Jordi Díez
Aparcaments Itàlia: Giovanni Centurelli
Promoció i Sistemes Urbans: Lorenzo Bannerman
Operacions: Piero Ercoli
Suport de Negoci: Julius Corella
Aparcaments Xile: Jean François Mousset
Màrqueting i Comercial: Marcelo Civilo
Operacions: Bruno Martin
Aparcaments Ibèria & França: Jordi Díez
Màrqueting i Comercial: Alberto Perreau
Gestió Territorial Est & França: Joan Manel Espejo
Gestió Territorial Centre: Alfred Morales
Gestió Territorial Oest & Portugal: Jordi Pujol-Xicoy
Parcs Logístics: Direcció General: Josep Oriol
Comercial: Sylvia Rausch
Estratègia de Negoci: Alfonso Martínez
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Equip humà
A Saba, les persones són la base per al desenvolupament
i el creixement de la companyia. A 31 de desembre del
2011, l’equip estava integrat per 1.281 persones, essent la
plantilla mitjana equivalent de 1.208 professionals, repartits
entre els diferents països en els que Saba té presència i
el compromís dels quals és clau per a la consecució dels
objectius i projectes de la companyia. Prop del 60% de la
plantilla de Saba es troba a Espanya mentre el que el 40%
restant es distribueix geogràﬁcament entre Itàlia, Portugal,
Xile, Andorra i França.
La cultura corporativa, en línia amb els valors de Saba i en
relació als seus equips, va orientada a:
• Facilitar a les persones un entorn de treball basat en la
conﬁança i el compromís mutu, que permeti construir
una relació professional enriquidora i de llarga durada,
proporcionant credibilitat als nostres grups d’interès.
• Afavorir un entorn que promogui el diàleg i la
col·laboració.
• Facilitar oportunitats de creixement i desenvolupament
professional (carreres professionals, mobilitat interna
tant horitzontal com vertical, etc.)
• Tractar la diversitat com una font de riquesa i una
oportunitat per a la innovació i l’aprenentatge personal i
organitzatiu.
• Contribuir a l’eﬁciència i millora contínua de
l’organització a través d’equips de treball professionals i
capacitats.
La franja d’edat majoritària entre els empleats està situada
entre els 30-45 anys.

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, Saba fomenta la incorporació
de la dona en l’àmbit laboral. El percentatge de dones
de la plantilla se situa en un 29%. Un 41% dels llocs de
comandament intermedi estan ocupats per dones, essent
del 14% en el cas dels càrrecs directius.
En el seu compromís amb la societat, Saba impulsa
polítiques i plans destinats a la integració de persones
amb especial diﬁcultat d’incorporació al mercat laboral.
Actualment, al voltant del 3% del personal de Saba integra
aquest col·lectiu.

Plantilla mitjana equivalent

1.100

1.200
900
600
300
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Plantilla mitjana per àmbit geogràﬁc

Espanya: 59,80 %
Itàlia: 24,4 %
Xile: 10,46 %
Portugal: 3,67%
Andorra: 1,09 %
França: 0,94 %

Així mateix, durant el 2011 s’han mantingut un total de
663 reunions amb els diferents comitès d’empresa i
representants legals del treballadors.
Durant l’any 2011 s’han invertit un total de 161.252€ en
formació, arribant a les 10 hores de formació per persona.
El 83% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió
de riscos laborals implantat d’acord amb l’estàndard
internacional OHSAS 18001.
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Parcs logístics
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Radiograﬁa del grup Saba el 2011
Saba és un operador de referència internacional en la
gestió d’aparcaments i parcs logístics. Té presència a 6
països: Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra.
En el negoci d’aparcaments, l’estratègia de Saba se
centrarà en el desenvolupament i consolidació del
lideratge al sud d’Europa i en impulsar el creixement en
mercats estratègics, com Llatinoamèrica, mentre que en
l’activitat de parcs logístics, es dirigirà a la consolidació
del lideratge a Espanya i en una gestió destinada a
l’optimització dels actius del portafoli.

XI
7
PT
Distribució d’ingressos per activitat de negoci
a 31 de desembre del 2011

Sector Aparcaments: 79 %

Sector Parcs Logístics: 21%

Distribució d’ingressos per àmbit geogràﬁc
a 31 de desembre del 2011

Espanya: 66,5 %
Itàlia: 21 %
Xile: 7 %
Portugal: 4%
França: 1 %
Andorra: 0,5 %

6

3
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Saba disposa d’una estructura ﬁnancera
equilibrada i un portafoli d’actius de qualitat
que combinen maduresa i desenvolupament

FR

5
4
AND

ES
PT

1

2

6

IT
3

Xifres a tancament del 2011

SABA APARCAMENTS*

SABA PARCS LOGÍSTICS

ES

ESPANYA: 75.714 places

1

Catalunya: 275 ha

IT

ITÀLIA: 29.694 places

2

Madrid: 30 ha

PT

PORTUGAL: 20.490 places

3

Sevilla: 54 ha

XI

XILE: 8.928 places

4

Àlaba: 188 ha

AND

ANDORRA: 865 places

5

Toulouse: 20 ha

FR

FRANÇA: 541 places

6

Lisboa: 100 ha

7

Santiago de Xile: 63 ha**

*

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 dos aparcaments de França.

**

Saba va tancar el maig del 2012 la venda del parc logístic a Santiago.
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Aparcaments
Saba Aparcaments, divisió
d’aparcaments de Saba
Infraestructures, és l’operador
líder a Espanya i un dels
més grans d’Europa, amb
experiència des del 1966
en la gestió d’aparcaments

Indicadors d’activitat 2011
203 aparcaments operatius: 136.232 places
6 països d’operació: Espanya, Itàlia, Portugal,
França, Andorra i Xile
Rotació: 53,2 milions de vehicles
Abonats: 34.587
Ingressos d’explotació: 150 milions d’euros
EBITDA: 59 milions d’euros

Actualment, està present a més de 80 municipis
d’Espanya, Itàlia, Portugal, França, Andorra i Xile. La
companyia disposa de prop de 140.000 places distribuïdes
en més de 200 aparcaments. A més, està executant nous
projectes que aportaran una dimensió a la xarxa de 213
aparcaments i prop de 150.000 places gestionades.
En aparcaments, la internacionalització i l’aposta per la
innovació i els avenços tecnològics han marcat el 2011.
Així, Saba ha reforçat el seu lideratge a Itàlia i Xile, i
augmentat la seva presència destacada a Portugal. En
total, la companyia va incrementar en 4.000 el nombre de
places gestionades.

De la mateixa manera, Saba ha seguit treballant en el
desenvolupament de solucions per a la millora de la
mobilitat, aplicant noves tecnologies i preocupant-se
per donar resposta a objectius de major eﬁciència i
sostenibilitat mediambiental.
Les prioritats de Saba passen per la consolidació del
lideratge a Europa i l’expansió a Xile, així com per afermar
el posicionament com a empresa d’avantguarda en el
desenvolupament tecnològic i en serveis de valor afegit
per al client. Així mateix, l’estratègia anirà dirigida a la
millora de l’eﬁciència de les actuals explotacions, un
aspecte vital en situacions de conjuntura econòmica
adversa. Finalment, Saba treballarà en aconseguir un
paper de referència en el desenvolupament de conceptes
i arguments sobre la gestió de la mobilitat en entorns
urbans i metropolitans.

Places per tipologia de contracte

País

Propietat

Concessió

Parquímetres concessió

Gestió

Lloguer

Total

Espanya
Itàlia
Portugal
Xile
Andorra
França

3.663
1.665
327
-

25.260
19.712
4.865
5.065
541

5.974
7.536
1.967
-

38.883
548
12.334
3.863
570
-

1.934
233
997
295
-

75.714
29.694
20.490
8.928
865
541

Total

5.655

55.443

15.447

56.198

3.459

136.232

* 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 dos aparcaments de França.
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Aparcaments Ibèria i França

A tancament del 2011, Saba gestionava un total de 97.610
places distribuïdes en prop de 60 ciutats d’Espanya,
Portugal, Andorra i França. La internacionalització, la
innovació, els avenços tecnològics i el servei al client han
estat els eixos prioritaris de la companyia.
A Portugal, Saba va inaugurar a la ciutat de Porto el seu
primer aparcament en propietat, de 332 places, i va ﬁrmar
el contracte de gestió de l’aparcament de l’hospital de
Braga, amb 2.079 places. Amb aquestes operacions, Saba
suma prop de 20.500 places en aquest país.

Innovacions tecnològiques
En el capítol d’innovació i servei al client, l’aposta de Saba
per contribuir a la millora de la mobilitat es materialitza
en iniciatives tecnològiques, entre les quals destaca
el centre de Gestió a Distància d’Aparcaments (Geda),
projecte pioner en el control d’aparcaments a Espanya.
D’altra banda, el 2011 es va posar en marxa la web de
Saba Aparcaments adaptada a entorns Smartphone, amb
servei de geocalització de tota la xarxa d’aparcaments, així
com informació sobre productes i serveis.
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Així mateix, s’han activat serveis addicionals en els
aparcaments: punts de rentat de vehicles i màquines
de vending que, juntament amb els serveis ja existents:
cobertura de telefonia mòbil, pagament mitjançant VIA T,
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, sistema de
guiatge de vehicles i pagament amb targeta en el punt de
sortida, contribueixen a incrementar la cartera de serveis
oferts als clients, així com a millorar la imatge de les
instal·lacions.
Fruit d’aquest treball en el decurs del 2011, el 2012
s’ha posat en marxa a Espanya, concretament a Mataró
(Barcelona), el primer projecte pilot de la companyia per
implantar el VIA T d’entrada en els aparcaments de la
xarxa. Aquest sistema suposa una millora en el servei que
Saba ofereix als seus clients. Agilitza l’accés a l’aparcament
i permet entrar i sortir del mateix sense recollir tiquet ni
passar posteriorment pel caixer.

L’experiència permetrà, una vegada validat el sistema,
estendre’l el 2012 als aparcaments de la ciutat de
Barcelona.
Anualment es realitzen enquestes de satisfacció al client,
amb la voluntat de conèixer la seva opinió sobre el servei
prestat, així com la de detectar possibles millores. El
2011, el resultat d’aquesta enquesta va ser de 7,6 (sobre
10), d’acord amb la puntuació obtinguda durant l’anterior
exercici.
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Puigcerdà
Cadaqués
Figueres

Girona
Platja d’Aro

Vic

Blanes

La Garriga

Terrassa

Mataró

Sabadell
El Masnou

Santa Perpètua

Igualada

Reus

Castellbisbal

Cerdanyola

Sant Vicenç dels Horts
Molins de Rei Badalona
Sant Feliu de Ll. Esplugues Barcelona
Sant Sadurní d’Anoia Sant Joan Despí
Cornellà
El Prat
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Salou

Cambrils

Barcelona Ciutat
CosmoCaixa
VIA
GU
AU

Barcelona Ciutat

ST
A

H. Sant Pau

CosmoCaixa
VIA
AU

AL

A
ST

GU

GON
DIA

H. Sant Pau
P. de Gràcia I

IESE

P.

T. de Gràcia 43
Pau Claris
T. de Gràcia 17
P. de Gràcia III
Pau Casals
Diputació
NAL
P. de Gràcia II
AGO
Av. Diagonal, 545 (l’Illa)
LluísDICompanys
H. Clínic
Pl. Urquinaona
P. de Gràcia I
Constanza
R. Catalunya
T. de Gràcia 43
Pau Claris
Pl. Catalunya
T. de Gràcia 17
Av. Catedral
P. de Gràcia III
Rivadeneyra
CI

A

IESE

À
GR

Av Diagonal, 611-615
(Joan Güell)

Pau Casals

Lluís Companys
Pl. Urquinaona

A

I
ÀC

Constanza

H. Clínic

GR

Ronda del Mig

P.

Av Diagonal, 611-615
(Joan Güell)

Diputació

P. de Gràcia II

Av. Diagonal, 545 (l’Illa)

R. Catalunya
Pl. Catalunya
Av. Catedral

Rivadeneyra

Ronda del Mig
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CATALUNYA
SABA concessió
SABA propietat
SABA lloguer
SABA gestió
SATSA concessió
Santa Caterina concessió
Badalona
Pl. la Plana
Barcelona
Av. Catedral
Diputació
Hospital Clínic
Lluís Companys
Pau Casals
Passeig de Gràcia I
Passeig de Gràcia II
Passeig de Gràcia III
Pl. Catalunya
Pl. Urquinaona
Rambla Catalunya
Ronda del Mig
Pau Claris
Rivadeneyra
Travessera de Gràcia 17
Travessera de Gràcia 43
Av Diagonal, 611-615 (Joan Güell)
Hospital de Sant Pau
Constanza
CosmoCaixa
AV. Diagonal 545 (L’Illa)
IESE
Blanes
P. de Mar
Zona Regulada
Cadaqués
Riera de Sant Vicenç
Cambrils
Port Cambrils

Mataró
Pl. de Santa Anna
Rda. Rafael Estrany
Hospital de Mataró
Can Xammar
La Riera
Molins de Rei
Pl. del Mercat
Zona Regulada
Zona Regulada
Igualada
Pl. Cal Font
Platja d’Aro
Pl. d’Europa
Puigcerdà
Pl. del Call
Zona Regulada
Salou
Corona d’Aragó
Sabadell
Pl. Doctor Robert
Mercat Central
Sant Feliu
Zona Regulada
Sant Joan Despí
Zona Regulada Residencial
Zona Regulada
Santa Perpètua
C.I.M. Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Zona Regulada
Sant Vicenç dels Horts
Zona Regulada

Castellbisbal
Zona Regulada

Terrassa
Pl.Doctor Robert
Pl. Vella
Raval Montserrat

Cerdanyola del Vallès
Zona Regulada

Vic
Pl. Major

Cornellà
Lluís Companys
Zona Regulada

Vilafranca del Penedès
Cal Rondina
Pl.del Penedès
Zona Regulada

El Masnou
Zona Regulada
El Prat
Aeroport de Barcelona
Esplugues
Hospital Sant Joan de Déu
Figueres
El Garrigal
Rda. Firal
Pl.Catalunya
Girona
Berenguer i Carnicer
Aeroport de Girona
Santa Caterina
La Garriga
Zona Regulada

Vilanova i la Geltrú
Pl. Soler i Carbonell
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SABA concessió
SABA propietat
SABA lloguer
SABA gestió
SABA Levante concessió
Aparcamientos
de Getxo concessió

ESPANYA
A Coruña
Pl. Palloza
Pl. Pontevedra
Àlaba
Arasur
Alacant
Av. Maisonnave
Almería
Aeropuerto
Elx
Poeta Miguel Hernández
Porta Morera
Traspalacio
Castelló de la Plana
Av. Rey Don Jaime
Pl. Cardona Vives
Getxo
Las Mercedes
Romo
Las Palmas de Gran Canaria
Pl. de España
León y Castillo
Ediﬁcios Múltiples
Madrid
Mostenses
Avda. Bucaramanga
Marbella
Puerto Banús
Palma de Mallorca
Sa Gerreria
Pamplona
Pl. del Castillo
Aeropuerto
Santa Cruz de Tenerife
Aeropuerto

SABA Portugal concessió
SABA Portugal lloguer
SABA Portugal gestió
SABA Portugal propietat

PORTUGAL
Braga
Hospital
Leiria
Fonte Luminosa
Zona Regulada
Lisboa
As Cardosas
Estadio Universitario
Zona Regulada
Centro Comercial Colombo
Vila Lambert
Vasco da Gama
Matosinhos
Marisqueiras
Mercado
Piscinas
Zona Regulada
Portimao
1º de Maio
Zona Regulada
Porto
Silo Auto
Pl. Lisboa
Pl. do Infante
Cordoaria
Via Catarina
Troia
Lagoa
Shopping
Marina
Mar & Rio
Viseu
Mercado 21 Agosto
Hospital Viejo
Sta.Cristina
Zona Regulada

PRINCIPAT
D’ANDORRA
SPASA Principat d’Andorra gestió
SPASA Principat d’Andorra lloguer

Sevilla
Pl. Concordia
San Juan de Ribera

Andorra la Vella
Cèntric.ad

Saragossa
Aragonia

Escaldes-Engordany
L’Illa Carlemany (Sub. i Superf.)

FRANÇA
SANEF sabafrancia concessió
París
Lagrange (Notredame)
François I
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París

FR

A Coruña

Getxo
Braga
Matosinhos
Porto

AND
Àlaba
Andorra
Pamplona
Saragossa
Madrid

Leiria

Viseu

ES

PT
Lisboa
Troia

Castelló

Palma
Sevilla

Portimao

Alacant

Elx

Marbella
Almeria

Tenerife

Tenerife

Las Palmas de
Gran Canaria

Las Palmas de
Gran Canaria
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Aparcaments Itàlia
Saba és el principal operador d’aparcaments d’Itàlia, amb
29.694 places distribuïdes en 22 ciutats.
Saba va reforçar el 2011 la seva posició a Itàlia, país clau
dins l’objectiu de creixement de l’activitat d’aparcaments.
El 2011 es van posar en marxa els aparcaments de Trieste
(590 places) i Cremona (162 places), a més de l’inici
d’activitat de l’aparcament de Cardenal Ferrari, a Milà, de
200 places.
Trieste

Itàlia és l’exemple de l’estratègia empresa per la
companyia en el sector d’aparcaments en el decurs del
2011: a la internacionalització i el consegüent reforç amb
l’obertura de nous centres, s’hi afegeix l’aposta per la
innovació i els avenços tecnològics, que han enfortit el
factor diferenciador de la qualitat de Saba.

Venezia

Milano
Verona

Genova

Cremona

El 2011, la companyia va treballar en l’impuls de la que
és, ﬁns el moment, la major operació d’inversió a realitzar
per Saba en tota la seva història: l’acord aconseguit amb
l’Ajuntament de Roma en el primer trimestre del 2012 per

San Remo

Bologna
Vignola
Macerata

Pisa
Perugia

Foligno

Todi
Assissi

Ascoli-Piceno
Rieti

IT

Roma

Bari
Sassari

Brindisi

Cosenza
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ITÀLIA
a la reformulació del projecte d’ampliació de l’aparcament
del parc de Villa Borghese, que la companyia ja gestionava
ﬁns a la data, i que inclou un conjunt d’actuacions que, en
els seus termes ﬁnals, contemplen una inversió estimada
de 141,6 milions d’euros.
Saba gestionarà en règim de concessió tot el complex
d’estacionaments durant un període de 54 anys, ﬁns el
2061.

Conjunt d’actuacions a Villa Borghese
• El projecte suposa l’ampliació de l’actual aparcament
subterrani per a vehicles que, amb 200 noves places
incloses en aquesta reforma, arribarà a un total de
2.000 places distribuïdes en tres plantes. Saba també
desenvoluparà un nou aparcament per autobusos
turístics, amb connexió al sistema de transport públic de
Roma, de 81 places, així com l’ampliació de la superfície
comercial i d’emmagatzematge del complex ﬁns els
19.540 metres quadrats (actualment disposa d’11.030
metres quadrats).
• Així mateix, es contempla la construcció d’una terminal
d’operacions i manteniment d’autobusos elèctrics
amb capacitat per a 125 vehicles que donarà servei a
l’agència municipal de transport públic. A banda, també
s’inclou la gestió d’un aparcament per a motocicletes, ja
existent, amb una capacitat de 206 places.
• Finalment, es construirà un aparcament per a residents
amb 360 places, ubicat a la tercera planta del complex.
Aquesta acció anirà acompanyada de la construcció
d’una passarel·la que connectarà aquest aparcament
amb la Piazza del Popolo, a través d’un transport
de persones subterrani. Aquesta construcció està
condicionada a la precomercialització del 80% de les
places per a residents en un període de prevenda de 6
mesos de durada.

SABA concessió
SABA propietat
SABA lloguer
SABA gestió
Ascoli-Piceno
Torricella
Ex Gil
Zona Regulada
Assissi
Matteotti
Giovanni Paolo II
Porta Nuova
San Vetturino-Poste
Bus
Sta.Maria degli Angeli
Bari
Porto
Guadagni
Bologna
S.Orsola
Brindisi
Aeroporto
Zona Regulada
Cosenza
I Due Fiumi
Ospedale
Tribunale
Zona Regulada
Cremona
Marconi
Zona Regulada
Foligno
Zona Regulada

Pisa
Vittorio Emanuele
Rieti
Rieti Oberdan
Zona Regulada
Roma
Villa Borghese
Piazzale dei Partigiani
San Remo
San Remo
Sassari
Fiume
Emiciclo
Zona Regulada
Todi
P.Orvietana
Zona Regulada
Trieste
Il Silos
Terminal
Il Giulia
Foro Ulpiano
San Giacomo
Ospedale
Zona Regulada
Venezia
Venezia-Mestre
Verona
P. Isolo
Arsenale
Arena
Università
Vignola
Corso Italia
Zona Regulada

Génova
Gaslini
Canevari
Milano
Card. Ferrari
Macerata
Giardini Diaz
Perugia
Partigiani
Ripa di Meana
San Antonio
P. le Europa
Mercato coperto
Pian di Massiano
Elce di Sotto
Zona Regulada
Via Pellini

XILE
SABA Xile concessió
SABA Xile gestió
Santiago de Xile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucia
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadania
Parque Forestal
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Aparcaments Xile
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XILE
SABA Xile concessió
SABA Xile gestió

Saba és el principal operador d’aparcaments de Xile, amb
un total de 8.928 places a tancament del 2011, la majoria
d’elles ubicades a la capital Santiago de Xile.

Santiago de Xile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucia
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadania
Parque Forestal
Clínica Las Condes
Universidad Católica

Dins de l’exercici del 2011, marcat per l’evolució positiva
de l’activitat registrada a Xile, destaca la renovació de la
concessió per un període de 35 anys de l’aparcament de
Santa Rosa a Santiago de Xile, amb 288 places.
Les millores i modernització dels centres dutes a terme el
2011 reforcen la posició de la companyia en aquest país,
estratègic per a Saba i en el qual es manté una presència
rellevant. Xile, a més, constitueix la plataforma d’expansió
del Grup a la zona.

Implantació del TAG
Dins d’aquestes mesures d’innovació i aplicació de
noves tecnologies, Saba ha reforçat el 2011 l’impuls
en la implantació del TAG, sistema similar al VIA T. El
desenvolupament efectuat en el decurs de l’exercici ha
donat els seus fruits, ja el 2012, amb la introducció del
TAG a l’aparcament de Plaza de la Ciudadanía de Santiago
de Xile. La implantació d’aquesta tecnologia, en un període
pilot que durarà dos mesos i en el qual està previst que
participin uns 1.000 clients, permetrà estalviar temps
als usuaris, evitant els desplaçaments ﬁns els caixers.
Una vegada validat el seu funcionament, es preveu que
el pagament mitjançant el TAG s’estengui a tota la xarxa
d’aparcaments de la companyia a Santiago de Xile.

Concepción
Catedral
Valparaíso

Santiago de Xile

XI

Concepción

Valparaíso
Bellavista
Tribunales
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Parcs logístics
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Saba Parcs Logístics, divisió de logística de
Saba Infraestructures, és una companyia de
referència en la gestió de parcs logístics des
del 1999

La superfície bruta dels parcs logístics de Saba Parcs
Logístics és d’aproximadament 700 hectàrees, amb una
superfície ediﬁcable de prop de tres milions de metres
quadrats. Avui dia, Saba Parcs Logístics compta amb un
milió de metres quadrats construïts i 128.000 metres
quadrats de serveis associats a la logística. Present a
Espanya, Portugal i França, Saba Parcs Logístics gestiona
una xarxa de 14 parcs a Madrid, Barcelona, Sevilla, Àlaba,
Lisboa i Toulouse.
El 2011, Saba Parcs Logística ha mantingut el seu objectiu
de consolidar la seva aposta per la gestió de parcs
logístics intermodals, adaptats a les necessitats dels seus
clients i situats en les ubicacions més estratègiques. Una
estratègia que s’ha vist conﬁrmada amb una ocupació
mitjana del 78%, en un moment de forta correcció tant en
ocupació com en preus, i la incorporació de nous clients
de dimensió internacional.
Així, per exemple, destaca l’operació tancada el primer
trimestre del 2011 al Parc Logístic de la Zona Franca, amb
la instal·lació d’un centre logístic de Privalia de 13.599
metres quadrats que servirà per donar servei als prop de 4
milions de socis que l’empresa té a Espanya i Itàlia.

Consolidació del lideratge a Espanya
A curt termini, les prioritats de Saba Parcs Logístics se
centren en l’optimització dels actius així com en privilegiar
la relació amb els clients, en col·laboració permanent
amb les Administracions per a la gestió d’infraestructures
logístiques. L’estratègia de futur de la companyia també
passa per la consolidació del lideratge a Espanya.
Els parcs logístics que promou Saba Parcs Logístics es
caracteritzen per oferir naus d’alta qualitat constructiva
i funcional, en les quals s’han utilitzat les tècniques
més modernes, s’han complert les normatives i se
n’ha assegurat la màxima durabilitat, la seguretat, el
confort i l’estalvi energètic. Es desenvolupen sempre
en localitzacions estratègiques, dotades d’accessos
excel·lents i ubicades en grans extensions de terreny que
permetin la màxima concentració d’empreses logístiques
en un mateix entorn.
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Incorporació de clients internacionals
Els clients de Saba Parcs Logístics són operadors
logístics als quals s’ofereixen serveis integrals per
al desenvolupament de la seva activitat en zones
estratègiques per al seu negoci, interconnectades amb
infraestructures de transport i mobilitat que facilitin la
transferència modal i la ràpida distribució i l’accés dels
productes i les mercaderies a les seves destinacions
ﬁnals. En el decurs del 2011, s’han incorporat a la llista de
clients companyies internacionals de pes com LTK, Nacex,
Logista, Compass Transworld, Fagor, Incedere o Comercial
Nahomedic, entre d’altres.
El 2011, el Consorci de Parcs Logístics (CPL) inicia la
seva marxa. Es constitueix el seu Consell d’Administració
i es procedeix a l’aportació d’actius. Participat per Saba
Parcs Logístics i el Port de Barcelona, CPL és un projecte
de col·laboració publicoprivada destinat a la promoció
d’infraestructures logístiques competitives que potenciïn
el posicionament de l’Arc Mediterrani com a localització
logística principal d’Europa.
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Operació per créixer
El maig del 2012, Saba va tancar amb la companyia xilena
Bodenor Flex Center, especialitzada en desenvolupaments
immobiliaris industrials i centres de distribució, la venda
del parc logístic que Saba tenia a Santiago de Xile. Situat
a la Comuna de Pudahuel, al nord-oest de la Regió
Metropolitana de Santiago de Xile, aquest parc compta
amb una superfície total de 63 hectàrees i en el seu
desenvolupament podria arribar a allotjar ﬁns a 320.000
metres quadrats de naus, dels quals ja se n’han ediﬁcat
44.100 metres quadrats.
L’operació de compravenda suposarà el pagament per part
de Bodenor Flex Center de prop de 56 milions d’euros.
Inaugurat el novembre del 2010, el parc està integrat en la
zona de negocis ENEA, un complex de 1.000 hectàrees, i
compta amb accessos directes des de les autopistes més
importants de la Regió Metropolitana, Costanera Norte i
Vespucio Express. Des de l’entrada en funcionament de
la instal·lació, es va consolidar com un referent d’oferta
de qualitat, tant pels accessos i connexions amb les
principals infraestructures de transport i mobilitat, com
pel seu elevat nivell constructiu i funcionalitat: utilització
de les més modernes tècniques, complint totes les
normatives i assegurant la màxima durabilitat, seguretat,
confort i estalvi energètic.
Des de la seva inauguració, el parc ha registrat 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 y Dialog.
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Voluntat de creixement
Indicadors d’activitat 2011
Amb la materialització d’aquesta transacció, el grup
Saba es dota dels recursos addicionals que li permetran
afrontar el seu creixement a curt termini amb major
capacitat, amb el propòsit de convertir-se en un actor de
referència en la gestió d’infraestructures, tant en parcs
logístics com en aparcaments. La voluntat de creixement
constitueix un dels eixos estratègics de la companyia,
sumat a l’eﬁciència en la gestió, l’excel·lència en la
qualitat dels serveis i la iniciativa en el desenvolupament
d’actuacions conjuntes amb l’Administració.

Més de 730 hectàrees de parcs logístics operatius o
en construcció
Prop d’1 milió de metres quadrats construïts, amb
una ocupació mitjana del 78% i 128.000 metres
quadrats de serveis associats a la logística
4 països d’operació: Espanya, Xile*,
Portugal i França
Xarxa de parcs logístics a Madrid, Barcelona, Sevilla,
Àlaba, Santiago de Xile*, Lisboa i Toulouse
Ingressos d’explotació: 42 milions d’euros
EBITDA: 17 milions d’euros

* Saba va tancar el 2012 la venda del parc logístic de Santiago de Xile.
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Actius 2011
Actius

Superfície (has.)

2

Sup. Ediﬁcable m

2

Sup. Prevista m

Sup. Contruïda m

ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II

213

1.403,130

441,185

345,433

Parc Logístic de la Zona Franca
Parc Logístic Penedès
Facilities Area Cim Vallès
Parque Logístico Coslada
Parque Logístico Henares
Parque Logístico Camarma

41
14
7
11
11
8

245,931
89,061
66,980
62,633
69,291
24,445

164,907
89,061
6,233
62,633
60,000
24,445

164,907
89,061
6,233
62,634
-

ZAL Sevilla I
ZAL Sevilla II

35,48
18,48

108,093
113,167

215,595

104,030

Arasur
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Parque Logístico Santiago*

188
20
100
63

671,361
99,220
491,553
341,643

85,004
84,220
273,849
327,799

85,004
20,710
22,538

Total

730

3.786,508

1.834,931

900,550

* Saba va tancar el maig del 2012 la venda d’aquest actiu.

2
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3

Responsabilitat
Social Corporativa
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Saba treballa en la identiﬁcació d’aquells
àmbits clau de millora i de desenvolupament
en matèria de RSC que constitueixen un punt
de partida per gestionar la relació
amb els seus grups d’interès

En aquest primer any de vida, encara que amb una
trajectòria ancorada en la història, Saba ha volgut
continuar amb l’exercici de millora contínua i anàlisi
del triple compte de resultats de l’organització, de tal
manera que aquest primer balanç permeti identiﬁcar
aquells àmbits clau en els quals treballar en matèria de
Responsabilitat Social Corporativa i constitueixi un punt
de partida per gestionar la relació amb els diferents grups
d’interès de Saba.
L’impacte ambiental de l’activitat de Saba inclou
principalment els consums de materials i recursos i, per
tant, la gestió de l’empremta de carboni. En aquest sentit,
l’empremta de carboni ha arribat a les 72,59 tones de CO2
per cada milió d’euros de xifra de negoci, fet que indica
que encara hi ha recorregut per implantar noves accions
enfocades a treballar sobre aquest impacte, entre les
que destaquen el full de ruta d’eﬁciència energètica per
a l’activitat d’aparcaments i les accions implantades en
aquesta línia als parcs logístics.

La participació dels empleats en aquest procés resulta
clau, i en aquest sentit s’encaminen les accions enfocades
al desenvolupament professional i la gestió de la
diversitat, la igualtat d’oportunitats, així com la gestió de
la seguretat i salut a la feina. Són les principals línies de
treball que permeten a la companyia afavorir un entorn de
diàleg i col·laboració basat en la conﬁança i el compromís
mutu.
La relació amb la societat, incloent-hi els diferents
grups d’interès com són les empreses proveïdores, les
associacions, les administracions públiques i els mitjans
de comunicació, entre d’altres, conformen un mapa de
públics objectius enfocat a atendre les necessitats dels
clients.
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Enfocament de gestió excel·lent

El Sistema Integrat de Gestió (SIG) de Saba es fonamenta
en una visió sistèmica, alineant l’activitat amb les
expectatives dels diferents grups d’interès i assegurant el
compliment dels aspectes relacionats amb Qualitat, Medi
Ambient i Riscos Laborals.

L’enfocament aplicat en el disseny del SIG està alineat
amb criteris establerts per Models d’Excel·lència en la
Gestió, sent-ne els pilars bàsics:
• Lideratge: Amb l’objectiu d’assegurar la direcció de les
persones i facilitar l’obtenció dels resultats desitjats,
Saba s’organitza jeràrquica i territorialment en base a
una única estructura organitzativa, dirigida per persones
líders que desenvolupen la missió, visió i valors de la
companyia, impulsen la millora contínua, asseguren
que l’organització sigui ﬂexible i gestionen el canvi de
manera eﬁcaç.
• Gestió per processos: Consisteix en la modelització del
sistema com un conjunt de processos interrelacionats
mitjançant vincles causa-efecte, de manera que
es facilita l’estructuració i optimització contínua de
l’activitat.

Sistema Integrat de Gestió (SIG)

Accionistes
Productivitat
Rendibilitat
Creixement
Costos

Societat
Respecte al Medi Ambient
Impacte en la societat
Imatge corporativa

Clients

Clients

Qualitat
Fidelitat
Satisfacció

Persones

Proveïdors

Seguretat laboral
Aliances estratègiques
Desenvolupament
Qualitat concertada
personal i professional
Satisfacció del
personal

Emmarcat en la gestió per processos, s’han deﬁnit
indicadors de processos que, sumats a d’altres
mecanismes de control (desviacions d’auditoria,
suggeriments de clients, riscos, etc.), faciliten la
implantació d’una sistemàtica de millora contínua,
permetent avaluar l’eﬁciència dels processos incorporant
mesures de rendiment, percepció i Responsabilitat Social
Corporativa. A partir de l’anàlisi sistemàtic de resultats,
s’estableixen accions enfocades a assegurar que tots els
processos de l’organització es desenvolupen de forma
coordinada, millorant l’efectivitat /eﬁciència i la satisfacció
de tots els grups d’interès, en un cicle de millora contínua.

46

Principals magnituds del 2011

La prestació d’un servei integral
El 85% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió
de la qualitat implantat i certiﬁcat segons l’estàndard
internacional ISO 9001. Els serveis oferts als clients
inclouen prestacions addicionals entre les que hi trobem la
seguretat i el manteniment integral en els parcs logístics,
així com cobertura de telefonia mòbil, punts de descans,
punts de recàrrega elèctrica i punts de recollida selectiva
de residus en els aparcaments.

Índex de satisfacció
dels clients
Grup Saba

7,5

Saba Aparcaments

7,6

Saba
Parcs Logístics

7,2

Durant l’any 2011, s’han atès un total de 9.226 consultes,
amb un nivell d’atenció proper al 100%.
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Magnituds ambientals
El 85% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió
ambiental implantat i certiﬁcat d’acord amb els requisits
establerts per l’estàndard internacional ISO 14001. Els
consums de recursos, l’empremta de carboni i la gestió
de les emissions, vessaments i residus són els principals
temes rellevants identiﬁcats.

Consum de materials

Consum d’aigua

Tipus de material

Consum total 2011

Granulats

9.554 t

Aglomerat asfàltic

3.250 t

Formigó

2.952 t

Metalls

604,6 t

Pintures

87,52 t

Paper

7,66 t

Cartutxos d’impressió

2.042 unitats

El consum d’aigua ha arribat a un total de 170.428 m3, dels
quals un 70% correspon a l’activitat d’aparcaments i un
30% a la de parcs logístics. En relació a l’activitat de l’any,
el consum d’aigua arriba als 2,23 m3 per cada mil vehicles
que surten de l’aparcament, i 0,65 m3 per cada metre
quadrat de superfície logística llogada.

Consum d’aigua en relació a la xifra de negoci

1.096,63

0,00

200,00

m3 / milió d’€ de xifra de negoci

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00
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Consum d’energia

El consum energètic total ha arribat als 32.705 MWh, sent
el consum d’electricitat la principal despesa registrada.
L’activitat d’aparcaments consumeix el 86% del total
d’energia elèctrica i quant a l’activitat, el consum elèctric
suposa 0,5 MWh per cada mil vehicles que surten de
l’aparcament, sent aquesta intensitat de 0,05 MWh per
cada metre quadrat de superfície logística arrendada.
En el cas dels combustibles líquids, aquesta intensitat
equival a 3,19 litres per cada mil vehicles que surten
de l’aparcament i 0,083 litres per cada m2 de superfície
logística llogada.

Electricitat: 94 %
Combustibles líquids: 5 %
Fonts renovables pròpies: 1 %

Consum d‘electricitat en relació a la xifra de negoci

199,40

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

MWh / milió d’€ de xifra de negoci

Consum de combustibles líquids en relació a la xifra de negoci

1.092

0

200

400

Litres / milió d’€ de xifra de negoci

600

800

1.000

1.200
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En aquest punt, cal destacar el full de ruta d’eﬁciència
energètica 2012-17 desenvolupat als aparcaments, les
línies d’actuació del qual inclouen la identiﬁcació de les
millors pràctiques en termes d’eﬁciència energètica, la
identiﬁcació de les mesures concretes d’estalvi amb el
consegüent estudi de viabilitat per a la seva implantació
i el disseny d’un sistema de medició, control i seguiment
dels beneﬁcis obtinguts. Així mateix, s’han dut a terme
als parcs logístics els estudis per a l’eﬁciència de la
il·luminació a l’interior de les naus i l’exterior dels parcs
logístics i els estudis d’eﬁciència de les instal·lacions
fotovoltaiques instal·lades en els mateixos.

Residus
El total de residus generats durant l’any 2011 ha estat
de 10 tones, de les que en destaquen els residus de
ﬂuorescents, piles i acumuladors entre els residus
perillosos i els residus de paper, els equips elèctrics i
electrònics rebutjats entre els residus no perillosos. El
89% dels residus generats han estat valoritzats.

Empremta de carboni
Els combustibles líquids (abast 1) i el consum d’electricitat
(abast 2) constitueixen la principal font d’emissions
de l’activitat de Saba. Les emissions derivades dels
desplaçaments dels empleats, el consum d’aigua i els
consum d’altres materials formen l’abast 3.
Les dades relatives a l’activitat mostren una intensitat de
carboni en aparcaments de 0,18 tones de CO2e per cada
mil vehicles que surten de l’aparcament, mentre que
en el cas de l’activitat logística ha suposat 0,02 tones de
CO2e per cada m2 de plataforma logística llogada. A nivell
agregat, la intensitat de carboni de l’any 2011 ha estat
de 72,59 tones de CO2e per cada milió d’euros de xifra de
negoci.

Empremta de carboni (Tones de CO2)

Saba
Aparcaments

Total
de CO2
502,53

10.485,85

293,28
11.281,67

Saba
Parcs Logístics

Abast 1

484,95

Abast 1

Abast 2

9.148,78

Abast 2

Abast 3

237,62

Abast 3

Total

9.871,35

Total

17,58

1.337,07

55,66
1.410,32

Abast 1

Abast 2

Abast 3
Total
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4

Informació
economicoﬁnancera
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Magnituds consolidades
Els actius totals de Saba a 31 de desembre del 2011
arriben als 1.344 milions d’euros. El 49% d’aquests
corresponen a immobilitzat material i altres actius
intangibles (excloent fons de comerç), bàsicament
concessions, d’acord amb la natura dels negocis del Grup,
dedicat a la gestió d’infraestructures. Per la seva banda,
un 27% 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 puja a 506 milions d’euros
mentre que l’endeutament ﬁnancer brut se situa en 525
milions d’euros, que representa el 39% del passiu total.
A tancament de l’exercici 2011, els ingressos de les
operacions arriben als 190,7 milions d’euros*. Del total, el
79% prové de l’activitat d’aparcaments, mentre que el 21%
restant ho fa del negoci de parcs logístics.
El 66,5% dels ingressos d’explotació es genera a Espanya i
el 33,5% procedeix, principalment, d’Itàlia i Xile.

* Els ingressos d’explotació en comptes anuals
consolidats del grup Saba per a l’exercici 2011 arriben
a 120 milions d’euros i l’Ebitda, a 47,3 milions d’euros.
Aquests comptes anuals consolidats comprenen
el període que va des de l’11 d’abril del 2011, data
de constitució de la societat hòlding del grup Saba
Infraestructures, S.A., ﬁns el 31 de desembre del 2011,
i l’activitat dels negocis d’aparcaments i parcs logístics
des del 18 de maig del 2011, data de la seva integració
mitjançant aportació a la societat hòlding.

Balanç consolidat a 31 de desembre del 2011
Dades en M €

Actiu
Actiu
llarg termini

Passiu
Patrimoni
net
506

1.227

Altres actius

62

Tresoreria
i equivalents
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Altres
creditors

313

Deute
ﬁnancer
brut

525

}

Deute
ﬁnancer
net
470
-55
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Estructura ﬁnancera
i política de ﬁnançament
Les activitats de Saba estan potencialment exposades a
diversos riscos ﬁnancers.
L’estructura ﬁnancera del Grup té com a política cobrir
aquelles exposicions signiﬁcatives sempre que existeixin
instruments adequats i el cost de cobertura sigui raonable
per als riscos coberts.

Risc de tipus de canvi

Risc de crèdit

El Grup opera dins 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. Malgrat aquesta
exposició, una variació d’un 10% en el tipus de canvi euro/
pes xilè respecte al tancament de 31 de desembre del
2011, suposaria un impacte poc signiﬁcatiu en resultats
–un 4% del resultat consolidat- i un impacte en patrimoni
no signiﬁcatiu per diferències de conversió sorgides en el
procés de consolidació.

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.

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.

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.
Els límits individuals de crèdit s’estableixen en funció de
les qualiﬁcacions internes.

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, mitjançant facilitats de crèdit, per assegurar el
compliment dels compromisos de pagament adquirits.
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Quant al venciment del deute, a tancament de l’exercici
2011, el deute a llarg termini representava el 95% del total
del deute i la seva distribució per anys és la següent:

Venciment del deute

100 %
77 %
75 %

50 %

25 %
11 %

7%

5%
0
Inferior a 1 any

Entre 1 i 2 anys

Entre 2 i 5 anys Superior a 5 anys

El venciment mitjà del deute és 2018.

Deute ﬁnancer
A tancament de l’exercici 2011, el deute ﬁnancer brut
arribava a 525 milions d’euros i es correspon bàsicament
a la contractació d’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
a tancament d’any) i un altre tram anomenat “revolving”,
amb un límit de 50 milions d’euros.

Tipus Fix: 38 %

A 31 de desembre del 2011, el 38% del deute ﬁnancer és a
tipus d’interès ﬁx o ﬁxat mitjançant cobertures.

Tipus Variable: 62 %

Distribució del deute

Ràtio deute 2011

Deute financer net/
Patrimoni Net

0,93

56

Oﬁcina de l’accionista

Saba informe anual 2011 | Informació economicofinancera

Capital social i autocartera

Saba amb els seus accionistes

A 31 de desembre del 2011, 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

Derivat del procés de reorganització dels negocis, els
accionistes d’Abertis van optar, el 2011, per percebre
el dividend opcional en efectiu o en accions de Saba, a
raó d’una acció per cada acció d’Abertis. Després del
repartiment del dividend, 3.500 accionistes van escollir
entrar a Saba.

La Junta General Extraordinària d’Accionistes celebrada el
passat 14 de desembre del 2011, va autoritzar el Consell
d’Administració per a l’adquisició derivativa d’accions
pròpies de la Societat, així com dels drets de subscripció
preferent. A data de tancament de l’exercici la Societat no
té autocartera.

En aquest sentit, Saba va posar en marxa el 2011 l’Oﬁcina
de l’Accionista, amb l’objectiu prioritari de treballar per
aconseguir la màxima transparència entre l’entitat i els
seus accionistes.
Així, per reforçar aquesta ﬂuïdesa que la companyia pretén
establir amb els seus accionistes, l’Oﬁcina de l’Accionista
ha posat en marxa una sèrie de canals i eines que
permeten, a més de mantenir un contacte regular amb els
accionistes, proveir-los d’informació relacionada amb la
companyia, 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 societat:
www.saba.eu, l’e-mail exclusiu per a accionistes:
accionistas@saba.eu, així com el telèfon habilitat
per a accionistes: +34 93 557 55 28.
Amb ocasió de la Junta General d’Accionistes, l’Oﬁcina de
l’Accionista atén totes les sol·licituds d’informació i dóna
suport a les qüestions relatives a l’organització de l’acte.

Edita:
Saba Infraestructures, S.A.

Disseny:
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