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La companyia gestiona unes 55.111 places distribuïdes en 73 nuclis de tota Catalunya

Saba posa en marxa la zona regulada de la Seu d’Urgell després
d’adjudicar-se’n la seva gestió per un període de nou anys
• Saba inicia l’activitat després d’obtenir la concessió d’aquest emplaçament, que disposa de
550 places al centre de la ciutat, i en el que hi invertirà 200.000 euros per dur a terme
mesures de renovació.
• En total, Saba disposa d’unes 133.326 places distribuïdes en més de 200 aparcaments
d’Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra.
Barcelona, 1 de juliol del 2013
Saba Aparcaments, divisió d’aparcaments del grup Saba Infraestructures, ha posat en marxa la zona
regulada de La Seu d’Urgell (Lleida) després d’adjudicar-se’n la seva gestió el passat mes de març per
un període de 9 anys. Aquest nou aparcament, que disposa de 550 places al centre de la ciutat,
operatives durant tot l’any, és el primer emplaçament de Saba a la demarcació de Lleida, encara que
la companyia ja gestiona aparcaments en zones d’influència turística i comercial pròximes com
Puigcerdà (Girona) i Andorra.
En aquest sentit, La Seu d’Urgell, amb 13.000 habitants, és la principal confluència de les vies d’accés
a les comarques del Pirineu i un important nus de comunicació terrestre que connecta amb el
Principat d’Andorra. Saba assumirà inversions per valor d’uns 200.000 euros, destinats a la renovació
d’aquesta infraestructura, principalment per a la instal·lació de 23 nous parquímetres i la millora de
la senyalització, a banda dels sistemes i equips de gestió.
Amb la incorporació d’aquests nous emplaçaments a la xarxa de Saba Aparcaments, la companyia
gestiona al voltant de 55.111 places d’aparcament a tota Catalunya, repartides en 73 nuclis de 30
ciutats. Present en més de 80 municipis d’Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra, l’empresa
té al voltant de 122.326 places distribuïdes en 200 aparcaments. També contempla projectes que
representaran prop de 215 aparcaments i més de 136.833 places gestionades en la seva xarxa. Saba
Aparcaments és una empresa del grup Saba Infraestructures, companyia de referència en la gestió
d’aparcaments, des del 1966, i en la de parcs logístics, des del 1999.
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