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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?
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%.
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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 Administra-

cions, 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.

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.

“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”
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 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 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.

“QUATRE ELEMENTS CLAU MARQUEN EL NEGOCI D’APARCAMENTS
EL 2013: EFICIÈNCIA, REINVENCIÓ COMERCIAL, INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA I CREIXEMENT”
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.
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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.

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 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.

Quins reptes afronta Saba a partir del 2014?
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 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
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. També impulsarem el desenvolupament i dotarem de nous serveis l’App de Saba, actualment en marxa.

“DIMENSIÓ ADEQUADA, PORTAFOLI DE CONTRACTES BALANCEJAT,
DIVERSIFICACIÓ GEOGRÀFICA I EFICIÈNCIES OPERATIVES PER
ACONSEGUIR L’OBJECTIU ÚLTIM, QUE ÉS LA SORTIDA A BORSA”
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

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 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 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,
vinculant-los 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.

i des de diferents perspectives per aconseguir millorar el
servei que oferim als ajuntaments i als ciutadans. Estic
pensant en la 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.
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Extracte de l’entrevista inclosa en l’Informe Anual 2013
de Saba. Pot accedir al document a través del següent
link: www.saba.eu/documentacion/ca
O bé, escanejant el següent codi
amb el seu dispositiu mòbil:

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, arrenda una superfície de 10.400 me-

tres 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 pe-

ríode 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 dis-

posa 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 a la gestió i explotació de 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.
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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 mitjana 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.

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.
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Operacions de creixement: Aena i Adif
XARXA AENA (LOT MEDITERRANI)

XARXA ADIF

Adjudicació de la gestió integral dels
aparcaments de 14 aeroports.

Adjudicació de la gestió i explotació de 72
aparcaments en 51 estacions de ferrocarril.

57.000 places.

22.700 places.

Contracte de gestió de 5 anys amb
2 pròrrogues addicionals.

Contracte d’arrendament de 10 anys.

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:
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