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Tecnologia 3G disponible en més de 40 aparcaments durant el 2018

Saba i Saba Barcelona Bamsa arriben a un acord per “connectar” els
seus aparcaments a la banda ampla mòbil
 Els clients de Saba podran beneficiar-se d’una major connectivitat als
aparcaments i accedir a nous serveis de valor afegit que requereixin l’ús de
dades mòbils, com el carsharing, els punts de recollida d’e-commerce o el
pagament a través d’Apps.
 Cellnex equiparà 43 aparcaments de Saba i de Saba Barcelona Bamsa (Bamsa) a
Espanya amb tecnologia DAS (Sistemes Distribuïts d’Antenes) per dotar-los de
cobertura de banda ampla mòbil i escalable en el futur a 5G.
 La inversió prevista aproximada és d’1 milió d’euros. Inclou el disseny, el
desplegament i el manteniment de la infraestructura 24 hores al dia, 7 dies a la
setmana.
Barcelona, 8 de juny de 2018
Saba i Bamsa han adjudicat a Cellnex Telecom mitjançant licitació el contracte per dotar de cobertura de
banda ampla mòbil, també coneguda com a 3G, un total de 43 aparcaments a Espanya durant el 2018. El
Grup d’aparcaments hi invertirà al voltant d’1 milió d’euros. Amb aquesta tecnologia, els aparcaments de
Saba i de Bamsa també es preparen pel desplegament futur del 5G, amb una solució oberta a tots els
operadors del mercat.
Concretament, seran 31 aparcaments a Barcelona (12 dels quals gestionats per Saba i els 19 restants dins
del perímetre de Bamsa), 2 a Girona, 1 a Mataró, 1 a Terrassa, 2 a Sevilla, 1 a Madrid, 1 a Alacant, 1 a
Marbella, 1 a Pamplona, 1 a A Corunya i 1 a Castro Urdiales.
El desplegament d’aquesta solució multioperador millorarà l’experiència dels usuaris i evitarà la pèrdua de
cobertura que s’acostuma a produir en zones subterrànies. Es garanteix així la cobertura mòbil i l’accés a
Internet en tot l’aparcament, habilitant l’ús de dispositius mòbils i aplicacions amb múltiples finalitats
(correu electrònic, aplicacions de mapes per planificar la ruta o la possibilitat de bescanviar productes i
bonificacions mitjançant Apps com la de Saba). A més, és escalable i, per això, està preparada per
respondre a la demanda d’un major trànsit de dades amb el futur 5G. El projecte integral inclou el disseny,
el desplegament i el manteniment de la infraestructura 24x7 (24 hores al dia, 7 dies a la setmana).
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Els avantatges associats a aquesta major connectivitat dels aparcaments de Saba i de Bamsa permetran
desenvolupar i desplegar noves aplicacions sota una òptica d’”Smart Parking”. Dins dels serveis de valor
afegit que Saba ja ofereix als seus clients, es troben els anomenats punts de recollida d’e-commerce
operats per Pudo, que amb l’impuls de la banda ampla mòbil poden oferir majors funcionalitats als clients.
Una major connectivitat que també serà destacable a les zones de recàrrega per a vehicles elèctrics que
Saba posa a disposició dels seus clients o en les places dedicades als operadors de Carsharing.
La visió de l’aparcament de Saba com un “hub” de serveis també contempla allotjar en la infraestructura els
anomenats punts de microdistribució urbana. Una iniciativa amb un gran recorregut en ciutats densificades
i que sens dubte aprofitarà els avantatges que ofereix la banda ampla mòbil. Tot això sense oblidar altres
avantatges com els serveis de geolocalització dins de l’aparcament.
Per últim, el desplegament generalitzat del 3G permetrà una major dinamització comercial dels
aparcaments de Saba i de Bamsa. La millor connexió a Internet habilitarà la contractació immediata de
productes a mida dels seus clients i garantirà el pagament i l’accés mòbil als seus aparcaments mitjançant
aplicacions.
En total, Cellnex desplegarà més de 500 petites antenes en les diverses plantes d’aquests aparcaments,
especialment en les zones d’ús principals com caixers, centres de control, punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, àrees de Carsharing o carrils de circulació, entre d’altres.
Cellnex Telecom compta amb una àmplia experiència en solucions DAS. La companyia ha equipat amb
aquesta tecnologia estadis, gratacels, centres comercials amb aparcaments, aeroports, línies de metro,
estacions ferroviàries i centres urbans amb alta densitat d’usuaris.

Sobre Saba
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 208.000 places d’aparcament distribuïdes
en 375 centres.
La companyia, centrada en la innovació més puntera i les noves estratègies comercials, incorpora als seus
aparcaments serveis intel·ligents associats a la mobilitat de persones i vehicles. Va ser pionera en la
instal·lació del VIA T, en el cobrament mitjançant tecnologia QR i compta amb una pàgina web en la que es
poden comprar productes 100% digitals. A més, la companyia ha potenciat nous sistemes de control, la
mecanització de descomptes des dels caixers i el desenvolupament del servei.
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Sobre Bamsa
Saba Barcelona Bamsa és una empresa mixta participada en un 60% per Saba i en un 40% per l’Ajuntament
de Barcelona a través de BSM. La companyia, que actualment gestiona 19 aparcaments al centre de la
ciutat, reunirà en el futur fins a 26 aparcaments que s’incorporaran a la xarxa a mida que vencin les actuals
concessions.
Des de la seva creació el 2014, Bamsa s’ha caracteritzat per oferir una xarxa d’aparcaments amb els majors
estàndards de qualitat i tecnologia. Centrada en oferir solucions de mobilitat especialment pensades per a
centres urbans, Bamsa compta amb unes instal·lacions avantguardistes en les que es recullen les últimes
innovacions del sector.

Sobre Cellnex Telecom
Cellnex Telecom és el principal operador europeu d’infraestructures de telecomunicacions sense fils, amb
una cartera total de 28.000 emplaçaments incloent previsions de desplegament fins el 2022. Cellnex
desenvolupa les seves activitats a Espanya, Itàlia, Holanda, França, Suïssa i el Regne Unit.
El negoci de Cellnex s’estructura en quatre grans àrees: serveis per a infraestructures de
telecomunicacions, xarxes de difusió audiovisual, serveis de xarxes de seguretat i emergència, i solucions
per a la gestió intel·ligent d’infraestructures i serveis urbans (smart cities i “Internet de les Coses” (IOT).
La companyia cotitza en el mercat continu de la Borsa espanyola i forma part dels selectius IBEX35 i
EuroStoxx 600. Així mateix, forma part dels índex de sostenibilitat FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure
Project) i “Standard Ethics”.
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