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La companyia gestiona 48.500 places repartides en 56 nuclis de la província de Barcelona

Saba obté la gestió del nou aparcament de l’Hospital Sant Joan de
Déu
 L’aparcament està ubicat a sota del nou edifici de consultes externes, urgències i rehabilitació
de l’Hospital Sant Joan de Déu.
 Compta amb 151 places destinades a rotació, que se sumen a les a les 368 places de
l’aparcament ja existent en el recinte hospitalari, a sota de l’edifici docent, també gestionat
per Saba.
 Saba gestionarà tota la infraestructura d’aparcament del centre hospitalari amb un contracte
d’arrendament fins l’any 2024.
Barcelona, 7 de novembre del 2012
Saba Aparcaments, la divisió d’aparcaments de Saba Infraestructures, ha obtingut la gestió d’un nou
estacionament a Esplugues de Llobregat (Barcelona), situat a sota del recentment inaugurat edifici de
consultes externes, urgències i rehabilitació de l’Hospital Sant Joan de Déu. La companyia, que ja
gestionava una instal∙lació de 368 places en el mateix centre, a sota de l’edifici docent, incorpora així
151 places més, distribuïdes en una planta i destinades totes a rotació. Saba gestionarà tota la
infraestructura d’aparcament del centre hospitalari amb un contracte de lloguer fins l’any 2024.
L’Hospital Sant Joan de Déu és un centre universitari especialitzat en els camps de la pediatria,
l’obstetrícia i la ginecologia. Situat a Esplugues de Llobregat, rep a l’any més de 200.000 visites per
consultes externes i atén 115.000 urgències. Amb 1.600 empleats, l’Hospital Sant Joan de Déu és un
referent a nivell nacional i internacional en l’àrea maternoinfantil.
Amb la incorporació d’aquest nou espai a la xarxa de Saba Aparcaments, la companyia gestiona al
voltant de 48.500 places d’aparcament a la província de Barcelona, repartides en 56 nuclis. Saba
Aparcaments és l’operador líder a Espanya i un dels més importants d’Europa. Actualment, està
present en més de 80 municipis d’Espanya, Itàlia, França, Portugal, Xile i Andorra. L’empresa té
aproximadament 130.000 places distribuïdes en uns 200 aparcaments. També contempla projectes
que representen, a la xarxa, un total de 214 aparcaments i més de 145.000 places gestionades. 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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