Saba culmina dues noves operacions d’expansió a Xile i Itàlia amb una
inversió de 20 milions d’euros
Incorpora els aparcaments de Plaza Mekis, a la capital de Xile, i de Mojano, a la
ciutat italiana d’Assisi


Les dues operacions s’emmarquen en la voluntat de la companyia de seguir creixent i
d’ampliar la presència en els països on ja opera.



A Xile, Saba ha adquirit la societat concessionària de l’aparcament de Plaza Mekis, a la capital
del país, que disposa de 452 places. Amb 30.000 places, Saba és el primer operador d’aquest
mercat.



A Itàlia, ha obtingut la concessió de l’aparcament d’Assisi Mojano, amb 299 places. En el
conjunt d’Itàlia, Saba opera prop de 28.000 places i és el líder del seu sector.



El Grup està present en cinc països d’Europa i l’Amèrica Llatina i gestiona prop de 210.000
places distribuïdes en 400 aparcaments.

Barcelona, 5 de juny de 2018
Després de les operacions d’expansió tancades recentment per Saba en el conjunt de tots els països en els
que està present, i que van representar incorporar més de 14.500 places entre 2017 i principis de 2018,
Saba ha culminat de nou amb èxit dues noves transaccions que han suposat una inversió conjunta de 20
milions d’euros.
El President de Saba, Salvador Alemany, destaca que “la companyia segueix activa i reforça encara més la
seva voluntat de mantenir el creixement com a objectiu prioritari, a més de consolidar el seu rol d’operador
de referència internacional”. De la seva banda, el Conseller Delegat de Saba, Josep Martínez Vila, afegeix
que, juntament amb el creixement, “insistirem en la innovació, la qualitat en el servei al client i l’impuls del
canal digital com a eixos clau a l’hora de diferenciar-nos i incrementar la nostra competitivitat”.
A Xile, Saba ha adquirit la societat concessionària de l’aparcament ubicat a la Plaza Mekis, a la capital del
país. Amb 452 places, la infraestructura se situa en ple centre de Santiago de Xile, en un entorn consolidat i
amb nombrosos pols d’atracció, com són el Teatre Municipal o la Biblioteca Nacional. Saba, que ja compta
amb 7 de les 8 concessions d’aparcaments subterranis de Santiago Centre, gestionarà aquesta nova
concessió per un període de 28 anys.
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Aquesta operació dóna continuïtat a la que va culminar el 2017 amb la gestió dels aparcaments de tres
centres comercials propietat de la multinacional Cencosud i que van representar incorporar 12.300 noves
places. L’entrada en la gestió d’aparcaments en centres comercials de gran consum suposa un avanç en la
voluntat de la companyia de seguir creixent al país alhora que amplia l’activitat en tots els àmbits de
negoci. Amb 30.000 places, Saba es consolida com el primer operador en aquest país.
A Itàlia, Saba ha obtingut la concessió fins l’any 2046 de l’aparcament Assisi Mojano, de 299 places,
localitzat al centre històric de la ciutat. Amb la incorporació d’aquest nou emplaçament, Saba aconsegueix
un posicionament rellevant a Assisi, on ja disposa de 6 aparcaments, gestionant més de 1.000 places.
Aquesta transacció se suma a la recent inauguració de l’aparcament de Verona Arsenale, amb 209 places,
que Saba gestionarà en règim de concessió durant un període de 56 anys.
Saba està present en 21 ciutats d’Itàlia i gestiona 60 nuclis d’aparcament amb una capacitat propera a les
28.000 places. La companyia és el primer operador d’Itàlia, amb presència a les principals ciutats del país:
Roma, Milà, Verona, Trieste, Venècia-Mestre, Bolonya, Gènova, Pisa, Perugia, Assisi i Sassari, entre d’altres.
En aquest país, a més, Saba ha implantat en set dels seus aparcaments el sistema d’accés i pagament
electrònic Telepass, similar al VIA T a Espanya, després de la prova pilot efectuada el 2017 a l’aeroport de
Brindisi. Els percentatges d’ús en rotació d’aquest dispositiu s’emmarquen entre el 40% i el 50%. El projecte
global preveu arribar als 17 aparcaments en total.

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat
urbana, especialitzat en la gestió d’aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.500 persones, el Grup està
present en cinc països d’Europa i l’Amèrica Llatina i compta amb prop de 210.000 places distribuïdes en 400
aparcaments.
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http://www.saba.eu/ca/sala-premsa

2

Annexos

Aparcaments de Saba a Xile

3

Aparcaments de Saba a Itàlia
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