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La companyia, que gestiona 193.000 places en cinc països, augmenta la seva presència a la
Comunitat de Madrid

Saba posa en marxa un nou aparcament a l’estació de Metro de
Nuevos Ministerios de Madrid
• L’aparcament disposa de 142 places en una única planta subterrània i estarà gestionat per
Saba en règim de lloguer durant els pròxims set anys.
• La instal·lació, reformada per Saba, compta amb els últims avenços tecnològics, com el
sistema d’accés i pagament electrònic VIA T o il·luminació LED.
• Saba ha implantat el VIA T en més de 40 aparcaments de tot Espanya, entre ells el de l’estació
de Puerta de Atocha i l’aparcament de Gran Vía-Mostenses a Madrid.
Madrid, 1 de juny del 2015
Saba compta des d’aquest dilluns amb un nou aparcament de 142 places a la ciutat de Madrid
(Aparcament Metro Nuevos Ministerios). La instal·lació —situada al número 100 del Passeig de la
Castellana— forma part de l’estació de Metro de Nuevos Ministerios, la tercera amb major afluència
de tota la xarxa de Metro de la capital. Saba gestionarà en règim de lloguer aquest aparcament,
propietat de l’empresa pública Metro Madrid, durant els pròxims set anys, amb possibilitat de tres
pròrrogues anuals.
L’aparcament, que inclou quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i diversos suports per a
bicicletes, ocupa una superfície de prop de 5.000 m2 distribuïts en una única planta subterrània. A
més, compta amb dos accessos i dues sortides pel Passeig de la Castellana, primer eix viari i de
connexió de la ciutat de Madrid. Amb l’obertura de l’aparcament, l’estació de Metro Nuevos
Ministerios es reforça en el seu paper de nus intermodal de comunicacions, on coincideixen Metro,
trens de rodalies, vehicle privat i llançadores de connexió amb l’aeroport. L’estació ja comptava amb
aquest aparcament fins ara fa tres anys, quan només podia ser utilitzat com a llançadora per a la
facturació de l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Ara, aquest aparcament, obert durant tot el servei de Metro, es reobre un cop finalitzat el procés de
modernització dut a terme per Saba després d’adjudicar-se’n la seva gestió el passat mes de
novembre del 2014. Entre les millores i innovacions impulsades per Saba, en destaca la introducció
del sistema d’accés i pagament electrònic VIA T, el mateix que actualment està operatiu en la majoria
d’autopistes.
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Amb aquest dispositiu, s’agilitza l’accés aparcament, ja que permet l’entrada i la sortida sense tiquet,
sense necessitat d’aturar per complet el vehicle tant als accessos com a les sortides de la
infraestructura, i sense haver de passar pel caixer, estalviant temps i carburant a la vegada. Saba
aporta d’aquesta manera una millor qualitat de servei i major comoditat en les seves instal·lacions,
guanyant a la vegada capacitat d’accés a l’aparcament.
Així mateix, Saba ha renovat tots els sistemes de gestió i seguretat de la infraestructura, incorporant
mesures com el reconeixement de matrícules. En la seva modernització, també s’han tingut en
compte elements que afavoreixen l’estalvi energètic, com la instal·lació d’il·luminació LED d’alta
eficiència.
VIA T a l’estació de Puerta de Atocha i Gran Vía-Mostenses
Amb l’aparcament de Metro Nuevos Ministerios, la companyia ja ha implantat aquest innovador
sistema d’accés i pagament en 42 aparcaments de tot Espanya (tres dels quals a Madrid: Metro
Nuevos Ministerios, Madrid-Puerta de Atocha i Gran Vía-Mostenses).
El passat 25 de maig es va posar en funcionament l’aparcament de l’Estació de Madrid-Puerta de
Atocha, que li va ser adjudicat a Saba el passat 2014 dins del concurs per a la gestió i explotació de
22.000 places d’aparcament en 51 estacions de ferrocarril d’Adif. Atocha se suma així a l’Estació de
Barcelona-Sants, on l’ús del VIA T assoleix un 30% en rotació.
Sobre Saba
Saba gestiona més de 4.000 places d’aparcament a la Comunitat de Madrid. La companyia és
l’operador líder a Espanya i un dels més importants d’Europa. Gestiona al voltant de 193.000 places i
354 aparcaments a Espanya, Itàlia, Portugal, Xile i Andorra. La divisió d’aparcaments de Saba és una
empresa del grup Saba Infraestructures, companyia de referència en la gestió d’aparcaments des del
1966 i en la de parcs logístics dels del 1999.

2 de 2

