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Entrevista
“El creixement i la diversificació són determinants per a l’èxit futur
del grup Saba”
El 2011 es va referir al procés de creació de Saba Infraestructures (Saba) en termes
de refundació, i destacava la voluntat i ambició de creixement com un catalitzador per
al Grup. Com s’ha concretat aquesta visió el 2012?

“Ens mantenim fidels al
nostre compromís de
construir un projecte
empresarial sòlid”

Salvador Alemany: Aquesta visió és, sens dubte, un element central de la nostra estratègia.
D’alguna manera, podem afirmar que durant el 2012 hem treballat —en un context econòmic i social extremadament complex— en les condicions necessàries per aquest impuls de
creixement que ha de consolidar Saba com un operador de referència ineludible en la gestió
d’aparcaments i parcs logístics, amb un perfil, a més, marcadament global i internacional. Ens
fixem, doncs, uns objectius centrats en la gestió del dia a dia, en la materialització d’uns processos
i una estructura de costos més eficients. Sense oblidar l’objectiu de maximitzar els ingressos
procedents de l’explotació dels actius que constitueixen la nostra cartera actual. Ens hem centrat en una certa transformació interna que ens permeti disposar d’una organització preparada
per millorar aquesta gestió del negoci i que sigui capaç, en el moment oportú, d’integrar els projectes de creixement que tenim identificats i en els quals treballem activament. No oblidem que
la crisi és asimètrica, en el sentit que no afecta a tots els països amb la mateixa intensitat. Per
això, són determinants del nostre èxit futur el creixement i la diversificació de la nostra presència
geogràfica, la qual cosa significa una moderació del risc i una menor exposició a les fluctuacions
del cicle econòmic.
Ens mantenim fidels als nostres compromisos, centrats en satisfer les expectatives dels nostres
clients, i en construir un projecte empresarial sòlid que respongui a la confiança que els accionistes han dipositat en nosaltres, així com les Administracions amb les quals col·laborem, els
nostres proveïdors o tots aquells que professionalment conformen l’equip de la companyia. No
podem anticipar en quin moment sortirem de la crisi en els països que, a dia d’avui, concentren
la nostra activitat. En canvi, sí que podem i hem d’afirmar que, com a organització, estarem en
les millors condicions per aprofitar les oportunitats de creixement que se’ns presentin i que disposarem d’una estructura i uns processos àgils i eficients.

En què s’ha traduït aquesta aposta per una organització més àgil i eficient?
Salvador Alemany: Hem centrat l’atenció de tots els nivells de l’organització en la identificació
de fonts de reducció i contenció de la despesa: renegociació de contractes amb proveïdors i
subministraments, simplificació i homogeneïtzació d’eines de suport, o l’optimització de processos amb un èmfasi especial en la integració del potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació als processos de gestió i al desenvolupament de noves aplicacions que es
tradueixin en una millora de la nostra oferta de serveis. Tot això, tenint com a base una premissa
de caràcter previ i excloent; garantir en tot moment la qualitat de servei als nostres clients i la
marca d’excel·lència que, crec, se’ns reconeix en el sector i entre les Administracions amb les
que treballem diàriament. També, com assenyalava, en maximitzar la línia d’ingressos a partir
dels actius que conformen la nostra cartera. Alguns exemples els tenim en la implantació i extensió del VIA T, o en els projectes en fase de disseny al voltant de la logística urbana o microdistribució.

Com ha sigut l’exercici 2012 de Saba en xifres?
Josep Martínez Vila: L’exercici 2012 ha afegit un any més a una crisi de cicle llarg i de sortida,
ara com ara, incerta. D’aquí la rellevància del que ha assenyalat el President en termes d’adequar
els processos i l’estructura de la companyia per assegurar la nostra competitivitat. Malgrat això,
i a pesar d’aquesta conjuntura desfavorable, en el negoci d’aparcaments s’ha contingut el ritme
de descens dels ingressos d’explotació, un -2,4% en relació amb l’any anterior. En l’àmbit dels
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parcs logístics, s’ha confirmat la tendència positiva amb la que vam finalitzar el 2011, reflectint
un increment dels ingressos d’explotació del 4% el 2012 i un augment de l’ocupació consolidada del 82% respecte del 78% del 2011. En síntesi, els ingressos consolidats de Saba el 2012
van arribar als 195,7 milions d’euros, corresponent-ne un 77% a l’explotació d’aparcaments i
un 23% a l’explotació de parcs logístics. De la seva banda, les despeses d’explotació es van
situar en 117,1 milions d’euros i el resultat brut d’explotació, en 78,5 milions d’euros, que representa un percentatge del 40,2% sobre els ingressos del període. En termes geogràfics, el
62,4% dels nostres ingressos provenen dels actius que gestionem a Espanya, mentre que el
37,6% prové principalment d’Itàlia, Xile i Portugal. Destacar, així mateix, que hem acompanyat
els resultats d’un intens esforç per la contenció de la despesa, assolint resultats significatius en
productivitat.

Què destacaria de l’àrea de negoci d’aparcaments durant el 2012?
“Hem acompanyat els
resultats del 2012 d’un
intens esforç per la
contenció de la despesa”

Josep Martínez Vila: En aparcaments, de la mateixa manera que en el conjunt del Grup, les línies principals han apuntat cap a la millora de l’eficiència interna dels processos, la integració de
la tecnologia, la millora de la qualitat i el servei al client, sense oblidar que Saba segueix apostant
per l’anàlisi continu de projectes que doten de creixement la companyia, sempre sota paràmetres estrictes de selectivitat.
Entre les operacions més destacades, podem assenyalar l’adjudicació de la gestió d’un nou
aparcament a la Gran Via de Carles III de Barcelona, amb una capacitat de 1.097 places. Així
mateix, Saba va obtenir la gestió de l’aparcament de l’Hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 151 places, i es va adjudicar la concessió de la zona blava de
Blanes (Girona), amb 2.643 places, per un període de 10 anys. També cal recordar, que el 2012
es va signar l’acord per a l’ampliació de l’aparcament de Villa Borghese amb l’Ajuntament de
Roma, que convertirà aquest emplaçament en un hub urbà, constituint el projecte més innovador
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del sector a Europa. Aquest 2013, Saba ha tancat diverses operacions com l’adjudicació del
contracte de gestió, durant 9 anys, de l’aparcament de l’Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), amb un total de 800 places, fet que permet a la companyia sumar més de 20.000 places
d’aparcament a Portugal. Castellar del Vallès (Barcelona), amb la concessió de dos aparcaments per 15 anys, i la Seu d’Urgell (Lleida), amb l’adjudicació de la zona regulada per 9 anys,
han sumat 1.000 places més al conjunt de la xarxa d’aparcaments.

I pel que fa a parcs logístics?

“El projecte més innovador
de Saba és el desplegament
del VIA T com a sistema
d’accés i pagament”

Josep Martínez Vila: En parcs logístics, el 2012 representa un exercici de posicionament de
la nova marca i d’un esforç intens per associar-la a una qualitat de servei que es plasma en
l’adaptació a les necessitats dels clients i en la ubicació estratègica dels actius de Saba. En un
entorn macroeconòmic deprimit i en el cinquè any consecutiu de reduccions de rendes en el
sector immologístic espanyol, Saba ha aconseguit incrementar l’ocupació dels seus parcs. Així,
el 2012 vam tancar un total de 44 contractes amb nous clients, entre els quals destaca la incorporació de la multinacional francesa Michelin, amb 25.000 metres quadrats, al parc logístic
CPL Penedès (Barcelona). De la mateixa manera, 51 clients que representen una superfície de
150.000 metres quadrats, van ampliar els seus contractes en durada o més espai. D’aquests,
en destaca Zeleris, BrightPoint, Norbert Dentressangle o Rhenus Logistics. Subratllar també
l’ampliació de la ZAL Toulouse en 10.000 metres quadrats, que s’afegeixen als 20.000 ja
construïts. I per últim, recordar el tancament de la venda del parc logístic de Xile durant el 2012,
que permetrà a Saba afrontar el seu creixement a curt termini amb una major capacitat financera.

Quan parlem, en l’activitat d’aparcaments, d’integració de la tecnologia i millora de la
qualitat i el servei al client, què se’n pot destacar?
Josep Martínez Vila: En referència a aquests dos apartats, podem parlar de la gestió remota
dels aparcaments, de les noves tecnologies d’il·luminació, molt més sostenibles, i de l’adequació
dels sistemes d’informació al negoci i a la gestió. Així mateix, dels serveis addicionals que oferim en les nostres infraestructures i d’un portafoli de productes adaptats a les necessitats dels
nostres clients. Però, sens dubte, el projecte més innovador des del punt de vista del desenvolupament tecnològic i de més valor afegit en el servei al client, és la implantació del sistema
electrònic d’accés i pagament VIA T en tots els aparcaments de la xarxa de Saba. A finals del
2012, vam iniciar la primera fase d’aquest desplegament a la ciutat de Barcelona, que durant
el 2013 i una vegada comprovat l’èxit dels resultats, Saba estendrà al conjunt de la seva xarxa
d’aparcaments. La companyia va posar en marxa el 2012, i de forma paral·lela a la implantació
del VIA T, una campanya de promoció i fidelització d’aquest nou sistema, que continua el 2013
i es reforça amb el llançament de nous productes de comerç electrònic, vinculats a bonificacions
i aplicats, de la mateixa manera, a les operacions amb VIA T.
Si parlem de xifres, des de la posada en marxa d’aquest projecte, l’ús del VIA T en rotació i
abonats s’ha situat per sobre del 30% del total de transaccions en els emplaçaments que ja
compten amb aquest sistema. Pel que fa als avantatges, hem de referir-nos a la major capacitat
i agilitat en l’accés a l’aparcament, ja que permet l’entrada i la sortida sense tiquet, sense necessitat d’aturar el vehicle i sense passar pel caixer, amb l’opció de rebre el rebut electrònic de
manera senzilla. Crec que aquest projecte és un bon exemple de com des de totes les àrees de
l’organització s’ha treballat en equip i de forma transversal en la recerca de millors pràctiques i
de consolidar la marca Saba com a referent del sector.

Podem parlar d’objectius concrets per al 2013?
Josep Martínez Vila: En termes generals, dirigim els nostres objectius en tres direccions: ser
millors, ser més grans i ser referents en el nostre sector. I ho fem sabent que el context de crisi, especialment al sud d’Europa, és un llast per a la nostra activitat i que ens obliga, per tant,
a reaccionar i emprendre certes transformacions, en estructures internes i en el propi negoci,
que ens ajudin a consolidar el creixement i afrontar amb èxit un període de canvi. Ser millors
implica donar continuïtat al pla d’eficiència impulsat per la companyia el 2012, i a la vegada,
incidir en l’augment dels ingressos, atorgant la màxima prioritat a l’acció comercial que ens
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permeti llançar nous productes. En eficiència, parlem de simplificació, identificació de millors
pràctiques, reducció de costos i recerca de sinergies. I més concretament, citar la integració
de sistemes de les filials de tots els països on opera Saba o el desplegament del pla d’eficiència
energètica. En el reforç de nous productes, fer referència a la posada en marxa de les proves
pilot en self storage o la implantació d’un pla de màrqueting digital, que inclou una nova plataforma d’e-commerce. Destacar, també, el desenvolupament d’apps (aplicacions mòbils) específiques que ofereixin geolocalització de la xarxa d’aparcaments de Saba i una major agilitat en
l’accés a descomptes digitals.
Ser més grans és insistir en el nostre principal repte, que és el de créixer, sempre de forma selectiva i sostenible. Mantenim i creiem en el mateix discurs inicial: tenim voluntat per guanyar
dimensió, comptem amb un equip preparat per fer-ho, tresoreria que ens permet fer front a
aquests nous projectes de desenvolupament i una ambició compartida amb els nostres accionistes de referència: Criteria CaixaHolding, Torreal, KKR i ProA. Finalment, ser referents implica
diferenciar la marca Saba, associant-la a qualitat de servei, rigor, sostenibilitat i innovació tecnològica.

Passen algunes d’aquestes oportunitats de creixement de Saba per la col·laboració
público-privada?

“El conjunt de l’organització
participa en la implementació
d’una cultura de RSC”

Salvador Alemany: Les oportunitats de Saba, per la seva pròpia naturalesa, passen fonamentalment per aquesta col·laboració amb les diferents Administracions públiques. Ara més que
mai, pot afirmar-se que la col·laboració público-privada, en les diferents fórmules que poden
plantejar-se actualment, és una de les claus que poden contribuir a una certa recuperació de
l’activitat econòmica. I més si tenim en compte que ens movem en un escenari de limitació de la
capacitat d’endeutament de les Administracions i d’escassa disponibilitat de recursos públics.
Totes les parts implicades necessitem la capacitat de treballar amb una visió dinàmica i de llarg
termini, que vagi més enllà de cicles pressupostaris i polítics, amb l’objectiu d’arribar a acords
beneficiosos per al conjunt d’actors. Identificar projectes amb un adequat racional en termes de
retorn econòmic i social, i que resultin atractius per captar l’interès inversor del sector privat.
Saba té les credencials per seguir presentant-se com un partner lleial davant les Administracions, identificant solucions que responguin a un adequat equilibri d’interessos. Hi ha dos principis vertebradors d’una relació fructífera entre sector públic i sector privat. Primer, confiança
mútua basada en la consciència del soci privat de la naturalesa pública dels actius i serveis que
gestiona, i en l’acceptació, per part del soci públic, d’un adequat retorn sobre la inversió compromesa. Segon, un marc regulador i jurídic que aporti seguretat i estabilitat.

Com encaixa en l’objectiu de creixement de Saba la integració de la sostenibilitat en
les estratègies de negoci de la companyia?
Salvador Alemany: A la pregunta de com integrar la sostenibilitat, només puc respondre que
l’hem de considerar com un factor inherent a la presa de decisions, incorporada als processos
de gestió interna, al mateix nivell de factors com l’anàlisi de la rendibilitat dels projectes, el cost
de finançament, l’estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre altres aspectes.
El conjunt de l’organització participa i col·labora, en diferents graus, en la implementació d’una
cultura de RSC a Saba, que té alguns dels seus principals pilars en la transversalitat i el compromís amb les comunitats locals en les que desenvolupem la nostra activitat, amb la implicació de
tots els equips humans del conjunt de països on opera la companyia; en la mobilitat sostenible
i la qualitat del servei ofert al client, com a identitat de marca; i en el medi ambient i els aspectes
socials i ètics, com elements diferenciadors de la companyia. La integració i consolidació de la
RSC en el negoci ens permetrà enfortir la transparència, l’apropament i la correcta gestió dels
grups d’interès.
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Fets significatius 2012
1r Trimestre 2012
Logista, companyia de referència en el sector logístic europeu, lloga una superfície de 8.384 metres quadrats al Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF).
Saba acorda amb l’Ajuntament de Roma el desenvolupament i la nova ampliació de l’aparcament
de Villa Borghese per convertir-lo en un hub urbà. Saba gestionarà en règim de concessió tot el
complex d’estacionaments fins el 2061.
Saba obté la gestió d’un nou aparcament a Barcelona, BCN II, en ple districte financer i comercial
de la capital catalana, amb una capacitat de 1.097 places.

2n Trimestre 2012
Saba tanca la venda del seu parc logístic a Santiago de Xile a la companyia Bodenor Flex Center
per un import de 56 milions d’euros. L’operació permet al grup Saba dotar-se de recursos addicionals per afrontar el seu creixement a curt termini amb major capacitat financera.
El grup multinacional Michelin lloga 25.000 metres quadrats al parc logístic de Saba al Penedès.
Es tracta d’una de les operacions més importants del sector a Espanya durant el 2012.

3r Trimestre 2012
Norbert Dentressangle i Rhenus Logistics amplien la superfície llogada a la ZAL Sevilla, centre
logístic de referència del sud d’Espanya, sumant un total de 8.500 metres quadrats.

4t Trimestre 2012
Aprovació del projecte d’ampliació de la ZAL Toulouse. La infraestructura, gestionada per CPL,
sumarà 10.000 metres quadrats als 20.000 ja construïts, que es troben en plena ocupació.
Saba obté la gestió del nou aparcament de l’Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat
(Barcelona), amb una capacitat de 151 places, que se sumen a les 368 places de les que la companyia ja disposava en el mateix recinte. Saba gestionarà tota la infraestructura d’aparcament
fins l’any 2024.
Saba inicia la implantació del sistema d’accés i pagament VIA T a la majoria dels seus aparcaments de la ciutat de Barcelona, que continuarà en fases posteriors al conjunt de la seva xarxa.
El dispositiu permet l’entrada i sortida de la infraestructura sense tiquet, sense passar pel caixer
i sense necessitat d’aturar el vehicle. La companyia consolida així el seu posicionament com
a empresa d’avantguarda en el desenvolupament tecnològic i de serveis de valor afegit per al
client.
Saba s’adjudica la concessió de la zona regulada de Blanes (Girona), de 2.643 places, per un
període de 10 anys.

Fets posteriors al tancament de l’exercici 2012
1r Trimestre 2013
Saba obté la concessió de dos aparcaments a Castellar del Vallès (Barcelona), amb un total de
507 places, per als propers 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
Saba s’adjudica la concessió de les 550 places de la zona regulada de la Seu d’Urgell (Lleida) per
un període de 9 anys.
Saba gestionarà els aparcaments del nou Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), amb 800 places, per als propers 8 anys. La companyia disposa de més de 20.000 places en 24 nuclis de
Portugal.
Bimbo Iberia, líder mundial en el sector de la panificació, arrenda 5.300 metres quadrats al parc
de Saba a Coslada (Madrid), la infraestructura de referència al centre de la Península.
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Radiografia del grup Saba el 2012
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 1.200 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. Transparència, eficiència, responsabilitat i sostenibilitat
són els principis bàsics de Saba.

Saba Aparcaments*
129.548 places
Saba Parcs Logístics
667 ha

Europa

Xifres a tancament de 2012
(*) 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 aparcaments de França.

Amèrica del Sud

Espanya
Portugal

Accionariat de Saba

Xile

19.479 places
aparcament

8.928 places
aparcament

Parc logístic
Lisboa 100 ha

69.579 places
aparcament
Parcs logístics
Catalunya 275 ha
Madrid 30 ha
Sevilla 54 ha
Àlaba 188 ha

Distribució de la xifra d’ingressos per
activitat de negoci

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal i
Directius: 20 %
European Parking
BV (KKR): 18,2 %

França
Andorra
865 places
aparcament

Itàlia

30.176
places
Parc logístic
Toulouse 20 ha aparcament

Distribució de la xifra d’ingressos per
àmbit geogràfic
Espanya: 62,4 %

Sector
Aparcaments: 77 %
Sector Parcs
Logístics: 23 %

Itàlia: 23,5 %
Xile: 8 %
Portugal: 3,9 %

Fondos ProA: 10,5 %

França: 1,7 %

Accionistes Minoritaris: 1,2 %

Andorra: 0,5 %

Xifres a tancament de 2012

521 places
aparcament

Saba en xifres
Ingressos d’explotació 195,7 milions d’euros.
Ebitda 78,5 milions d’euros.
Aparcaments 129.548 places i 195 aparcaments operatius.
Parcs Logístics 667 hectàrees i 82% d’ocupació mitjana.
Magnituds ambientals El 91,4% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió
ambiental implantat i certificat d’acord amb l’estàndard internacional ISO 14001.
Qualitat de servei El 91,4% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió de la
qualitat implantat i certificat segons l’estàndard internacional ISO 9001.
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Accedeixi a l’Informe Anual 2012 complet a: www.saba.eu/documentacion/ca
O bé, escanejant el següent codi amb el seu dispositiu mòbil:

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

www.saba.eu

