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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
VERSIÓ ABREUJADA

Carta del President de Saba,
Salvador Alemany
Estimats lectors, representants dels
grups d’interès de Saba,
Tenen a les seves mans l’informe abreujat de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de Saba corresponent
a l’any 2013, que aglutina de manera sintètica les principals actuacions desenvolupades per la companyia en
l’àmbit econòmic, social, mediambiental i de bon govern.
Aquest informe, el tercer des de la creació de Saba Infraestructures el 2011, s’elabora seguint les directrius del
Global Reporting Initiative (GRI), versió 3.1. En aquest
sentit, Saba treballa per adaptar-se durant el pròxim
exercici als nous estàndards d’elaboració d’informes de
sostenibilitat del GRI.

De la mateixa manera que la metodologia aplicada l’any
passat, l’abast de l’informe pretén englobar tot el territori d’actuació Saba —els sis països d’activitat; Espanya,
Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra—, identificant així
les qüestions clau en matèria de sostenibilitat a través de
diferents canals de comunicació amb els nostres principals grups d’interès.

Tanquem el 2013 amb un esforç significatiu per mantenir la transformació interna que vam iniciar el 2011,
adequant la nostra estructura per assegurar la competitivitat de la companyia, potenciant l’acció comercial,
d’innovació i qualitat de servei, i complint amb un dels
nostres objectius prioritaris, el creixement, especialment
amb l’adjudicació de les operacions d’Aena i Adif.

En referència a àmbits més concrets de l’informe de sostenibilitat, Saba ha treballat per la implantació i difusió
a tota la seva estructura dels compromisos derivats del
Codi Ètic, destacant l’esforç per aconseguir una adequada coordinació amb tots els països on operem. Aquesta actuació s’emmarca en la voluntat de la companyia
d’involucrar tota l’organització en l’aplicació de les millors pràctiques.

És aquesta mateixa voluntat de transparència i responsabilitat la que impulsa Saba a buscar la diferenciació respecte a la resta d’empreses del sector, amb la posada en
marxa de solucions que permeten interactuar amb el client
i satisfer les seves necessitats de forma directa i eficaç.

El 2013, s’ha redoblat l’esforç de la companyia per identificar les millors pràctiques en termes d’eficiència energètica, amb la introducció d’il·luminació eficient (LED), la
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millora dels sistemes de ventilació, el sistema de gestió
dinàmic i d’ocupació, que afavoreix una menor emissió
de gasos, i el compromís amb la reducció de la petjada
de carboni, amb l’objectiu explícit a l’horitzó d’emissions
zero en CO2.

A manera d’apunt, podran conèixer l’abast del pla
d’eficiència energètica dut a terme durant el passat exercici, amb la substitució de més de 12.000 punts de llum
a la nostra xarxa d’aparcaments d’Espanya i l’estalvi
aconseguit tant en consum elèctric com en CO2 no emès.
Destacar que es tracta d’una actuació que s’ampliarà al
conjunt d’aparcaments de Saba.

Tindran la possibilitat, així mateix, d’accedir als resultats
de les actuacions implementades per la companyia amb
l’objectiu de minimitzar l’impacte de la nostra activitat
diària sobre el medi ambient, amb la reducció de la petjada
de carboni, que se suma a l’assolida ja en el passat exercici.

Un capítol essencial de la nostra activitat és el que acull
la nostra proposta en matèria de mobilitat sostenible i
innovació. Al plantejament de conceptes, Saba hi suma
també solucions concretes, com poden ser la implantació
del VIA T com a sistema d’accés i pagament als aparcaments. El 2013, vam registrar 1,2 milions de transaccions
amb VIA T en prop de 40 aparcaments, amb la previsió
d’arribar als 2,5 milions d’operacions el 2014.

Des del punt de vista de l’acció social, subratllar que el
2013, la companyia va mantenir la seva línia d’actuació
centrada en la integració laboral de persones discapacitades, que ja representen el 3% de la plantilla.

En resum i per finalitzar, el 2013 vam seguir insistint en la
nostra manera d’actuar, sustentada en la cultura de servei
al client i l’ambició per satisfer les expectatives dels nostres accionistes i la comunitat en general. En exercitar, a
diari, una actitud que equilibri l’exigència, la responsabilitat i l’honestedat amb els proveïdors, en una sincera
implicació amb les institucions dels països on operem i,
en general, en un generós esforç per ser part activa en el
progrés de la societat.

Radiografia de la Companyia
Saba és un operador industrial de referència en la gestió d’aparcaments i parcs logístics. Amb presència a 6 països: Espanya, Itàlia, Xile,
Portugal, França i Andorra, la companyia té una plantilla propera a les 1.200 persones. Després d’incorporar els actius corresponents
a les operacions d’Aena i Adif, Saba disposa de més de 180.000 places d’aparcament distribuïdes en 327 centres, a més d’un conjunt
de parcs logístics que sumen gairebé 700 hectàrees de superfície bruta. Transparència, eficiència, responsabilitat i sostenibilitat són
els principis bàsics de Saba. La companyia es troba davant una nova fase en la que els principals reptes han de passar per assolir una
dimensió adequada, un portafoli d’actius balancejat, diversificació geogràfica i uns nivells òptims d’eficiències operatives.

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.

(*) Inclou places i aparcaments d’Adif adjudicats el desembre del 2013 i incorporats a la xarxa el 2014.
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Estratègia de RSC de Saba
Així, Saba focalitza la seva activitat de RSC en diferents àrees clau:
— Mobilitat sostenible: Implantació del VIA T en
entrada i sortida.
— Eficiència energètica i petjada de carboni: Canvi
de lluminàries per tecnologia LED.
— Sistema Integrat de Gestió (SIG): Gestió de
residus i reducció de consums.
— Acció social: Integració laboral de persones
amb discapacitat.
— Bon Govern: Codi Ètic.
— Desenvolupament de persones: Diàleg i
col·laboració.

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 major capacitat 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, 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 altres aspectes.
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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 on els diferents
eixos que defineixen l’empresa queden integrats en
l’execució de l’activitat: la companyia disposa, a més,
de diferents canals de comunicació per facilitar que
accionistes, clients i proveïdors, a banda de l’equip
humà de la companyia, puguin transmetre als Òrgans de Govern de Saba les seves inquietuds, així
com les oportunitats de millora.
El Sistema Integrat de Gestió (SIG), basat en la gestió
per processos i enfocat cap a una millora contínua
global de l’organització, vehicula la RSC de Saba. En
aquest sistema, s’hi integren els diferents aspectes
relacionats amb la qualitat de gestió i de servei, el
medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
L’acompliment de Saba en matèria de sostenibilitat
es recull i desenvolupa anualment en l’Informe de RSC
(document en el que ens basem per presentar aquesta
edició abreujada). Aquest, reuneix els principals aspectes mediambientals, socials, econòmics i de bon
govern derivats de les activitats de Saba durant l’any
2013. Un treball que es desenvolupa seguint les especificacions del marc del Global Reporting Initiative
(GRI) versió 3.1. La selecció dels temes d’anàlisi que
s’inclouen en l’Informe de RSC s’ha desenvolupat, un
any més, d’acord amb una enquesta realitzada a diferents grups d’interès de la companyia.

Principals indicadors de RSC el 2013
PERSONES*
Distribució de la plantilla per gènere

Equip humà

1.123

67%

persones

Càrrecs directius

anys

<30

48%

28%

31-45

46-55

88%

33%

Distribució de la plantilla per grups d’edat

11%

Contractes indefinits

78% 22%

13%
>56

(*) Es contempla la plantilla mitjana en el càlcul de l’Equip humà i la Distribució de la plantilla per gènere, mentre que es pren com a referència la
plantilla a 31/12/2013 per a la resta d’indicadors.

SATISFACCIÓ DELS CLIENTS
Índex de satisfacció

7,8

Aparcaments

Consultes ateses

7,5

Parcs
logístics

6.093

+35%
En comparació amb el 2012

MOBILITAT SOSTENIBLE
Utilització VIA T

1,2
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milions de
transaccions amb VIA T
(Estalvi d’emissions de CO2)

Mètode de pagament
38%
Targeta

32%
VIA T

30%
Efectiu

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Implantació d’il·luminació LED
Amb l’objectiu de racionalitzar el consum energètic dels seus aparcaments i reduir-ne les emissions
de CO2 associades, Saba ha engegat aquest 2013 una campanya de renovació dels sistemes existents
d’il·luminació per lluminàries amb tecnologia LED.
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-2.000.000

aparcaments
a Espanya

de kWh
en un any

12.409
punts de llum
substituïts

2014: Desplegament

LEDs

a Portugal i Itàlia

1.750

Equival al

18%

del consum elèctric anual
dels aparcaments de Saba
a Espanya

tones menys de
CO2 per any

Consums energètics

CONSUM D’ELECTRICITAT EN RELACIÓ
A LA XIFRA DE NEGOCI

CONSUM D’ENERGIA
ELÈCTRICA DEL GRUP
174

Aparcaments

81%
19%
Aparcaments

Parcs
logístics

139
0

100

200

Parcs logístics

MWh/milió d’euros de xifra de negoci

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

Grup
0

Litres/milió d’euros de xifra de negoci
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CONSUM DE
COMBUSTIBLES
LÍQUIDS

500

1.000

-5%
En comparació amb el 2012

PETJADA DE CARBONI

Els esforços realitzats 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 de 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 leasing 1
Gasoil C (grups electrògens)
Gasos refrigerants (aire condicionat)

t. CO2 eq.
Grup
Grup
Grup
Grup

Total Emissions Abast 1
Abast 2

490

Energia elèctrica

Aparcaments
Parcs logístics

Total Emissions Abast 2

8.366
1.394
9.760

Viatges corporatius
Abast 3

140
108
204
38

Paper
Cartutxos d’impressió
Aigua
Residus

Total Emissions Abast 3

Aparcaments
Parcs logístics
Infraestructures
Aparcaments
Aparcaments
Aparcaments
Parcs logístics
Aparcaments

134
27
32
41
11
103
57
2
408

10.658

Emissions Totals

(1) En relació a les emissions d’Abast 1, en el present exercici s’ha afegit la font d’emissió corresponent a “Combustibles flota leasing”.

DISTRIBUCIÓ D’EMISSIONS DE CO2 PER FONTS D’EMISSIÓ
Energia elèctrica: 91,7 %
Combustibles flota: 2,3 %
Gasoil C
(grups electrògens): 1,9 %
Viatges corporatius: 1,7 %
Altres: 2,4 %
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