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La companyia gestiona 24 nuclis i més de 13.500 places a la capital catalana

Saba reforça la seva posició a Barcelona amb la gestió de
l’aparcament de l’Hospital Sanitas CIMA
• La infraestructura, que compta amb 267 places distribuïdes en tres plantes, està ubicada al
barri de Sarrià Sant Gervasi, prop de l’Avinguda Diagonal i l’Avinguda Pedralbes. Saba gestiona
la instal∙lació amb un contracte inicial de cinc anys, prorrogable fins a 15 anys.
• En total, Saba disposa d’unes 132.000 places en 197 aparcaments d’Espanya, Itàlia, Portugal,
Xile, França i Andorra.
Barcelona, 18 de setembre del 2013
Saba Aparcaments, divisió d’aparcaments del grup Saba Infraestructures, ha obtingut la gestió de
l’aparcament de l’Hospital Sanitas CIMA de Barcelona, situat al número 29‐33 del Passeig Manuel de
Girona. La nova instal∙lació de la companyia a la capital catalana compta amb 267 places repartides
en tres plantes, destinades a rotació i abonats. Saba gestionarà la infraestructura amb un contracte
de lloguer per un període de cinc anys, prorrogables fins a 15 anys.
L’Hospital Sanitas CIMA, situat al districte de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona disposa de servei
d’Urgències, Unitat de Cures Intensives (UCI) i un equip de 150 metges en un edifici d’11.000 metres
quadrats de superfície. El centre hospitalari s’ubica en una zona molt ben comunicada prop de
l’Avinguda Diagonal i l’Avinguda de Pedralbes. També compta amb un accés a la Ronda de Dalt
(Sortida 9), a través de l’Avinguda Foix.
Amb la incorporació d’aquest nou emplaçament a la xarxa de Saba Aparcaments, la companyia
gestiona més de 13.500 places d’aparcament a la capital catalana, repartides en 24 nuclis. Saba
Aparcaments és l’operador líder a Espanya i un dels més importants d’Europa. Present en més de 80
municipis d’Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra, l’empresa té al voltant de 132.000 places
distribuïdes en 197 aparcaments. 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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