Saba tanca diverses operacions a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile sumant
més de 14.500 noves places a la seva xarxa


A Espanya, Saba compra un aparcament de 200 places a la Plaça de los Sitios de Saragossa i
tanca l’adquisició del 100% de la companyia Las Mercedes que gestiona en concessió dos
aparcaments a Getxo, amb un total de 219 places de rotació.



La companyia inaugura a Itàlia un aparcament en concessió de Verona Arsenale, amb 209
places. En total, la companyia gestiona 30.000 places en aquest país.



A Portugal, país en el qual Saba gestiona 17.000 places, s’adjudica els contractes d’un
aparcament a la zona turística de Gaia (Oporto), amb 229 places, i un altre a Lisboa, a Nos
Campo Grande, amb 136 places.



Finalment, a Xile guanya la gestió de tres centres comercials de Cencosud a la capital Santiago
de Xile, que representa incorporar 12.300 noves places i doblar les actuals, fins arribar a les
30.000, consolidant la companyia com a primer operador en aquest país.



El Grup està present a cinc països d’Europa i Amèrica Llatina i compta amb 200.000 places
distribuïdes en 400 aparcaments.

Barcelona, 26 de març de 2018
La companyia manté el creixement com a objectiu prioritari, amb noves operacions en tots els països on
està present, reforçant la seva posició com a operador de referència. Així, Saba ha adquirit recentment la
propietat d’un nou aparcament a Saragossa, ubicat a la Plaça de los Sitios. L’emplaçament, de 3.000m2 de
superfície, disposa de tres plantes subterrànies i una capacitat de 240 places, de les quals Saba en
gestionarà 200, destinades a rotació i a abonats, mentre que la resta de places son de propietat. La
operació ha suposat per part de Saba un desemborsament de 10 milions d’euros.
L’aparcament de la Plaça de los Sitios està situat en ple cor de la ciutat, en un enclavament proper al Museu
de Saragossa i en el que conflueix una zona residencial amb altres de serveis financers i comercials. Compta
amb dos accessos per a vehicles (des del Passeig de la Mina i per la Plaça de los Sitios) i dos per a vianants
(carrer Allué Salvador i Plaça de los Sitios), ambdós amb escala i ascensor. Saba suma aquest nou
aparcament als que ja gestiona a Saragossa: el de l’aeroport (xarxa Aena) i el de l’estació de Delicias de
l’AVE (xarxa Adif).
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Aquesta operació realitzada a Espanya es suma a la compra que Saba del 65% de Las Mercedes, societat de
la que fins el moment Saba era accionista a parts iguals amb Sarkis i Kutxa. Las Mercedes compta amb la
concessió administrativa dels aparcaments Las Arenas i Romo, a la localitat de Getxo (Viscaia), amb un total
de 210 places i venciment al 2054. Es tracta d’una operació natural de creixement en aparcaments amb una
bona ubicació al País Basc, amb clares sinèrgies operatives amb els aparcaments de Saba a Castro Urdiales
(Santander) i a l’estació ferroviària Bilbao (xarxa Adif).
Per un altre costat, i en el marc del contracte de gestió amb Aena, Saba passa a explotar els aparcaments
Drop Off (situats en els vials d’accés) dels aeroports de Barcelona, Palma de Mallorca, Menorca, Eivissa,
València, Alacant i Màlaga. Finalment, Saba s’ha adjudicat el contracte de concessió per dos anys de la zona
regulada del Masnou (Barcelona), amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals addicionals. El perímetre
de la concessió és de 834 places; 207, operatives tot l’any, i 627 places de juny a setembre en zones de
platja.
Creixement a Itàlia, Portugal y Xile
A Itàlia, Saba ha inaugurat l’aparcament de Verona Arsenale, que disposa d’un total de 209 places en
rotació distribuïdes en tres plantes. Saba gestionarà l’aparcament en règim de concessió durant un període
de 56 anys i ha invertit en el projecte un total de 4 milions d’euros, tenint en compte especialment
l’adequació de la infraestructura a l’entorn, així com la introducció de mides d’estalvi energètic i la seva
connexió al Centre d’atenció i Control de Saba (CAC). Aquest aparcament s’afegeix a la oferta actual de
Saba a la ciutat de Verona, que inclou els aparcaments d’Arena, Isolo, Borjo Trento i Polo Zanotto. En total,
la companyia gestiona més de 2.000 places d’aparcament en aquesta ciutat.
Saba està present a 21 ciutats d’Itàlia i gestiona 60 nuclis d’aparcament amb una capacitat propera a les
28.000 places. La companyia és l’operador de referència a Itàlia, amb presència a les principals ciutats del
país: Roma, Milà, Verona, Venècia-Mestre, Bolonya, Gènova, Pisa, Perugia i Sassari, entre d’altres. En
aquest país, a més, Saba ha implementat 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 en el 2007 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 17 aparcaments en total.
A Portugal, Saba ha tancat dues noves operacions a Gaia (Oporto) i Lisboa. Per una part, ha signat un
contracte d’arrendament d’un aparcament subterrani a Gaia amb 229 per un període de 25 anys. Aquest
aparcament també està connectat al CAC. Actualment, un total de 136 aparcaments d’Espanya, Itàlia i
Portugal estan connectats al CAC, un 19% més que en l’anterior exercici. La infraestructura està situada en
una zona amb un enorme potencial de creixement degut a l’activitat turística. El marge del riu Gaia és una
zona d’oci (restaurants i bars), de bodegues i terminal de creuers del riu Duero. A Lisboa, Saba ha resultat
adjudicatària d’un contracte d’arrendament per a l’explotació per 5 anys de l’aparcament Nos Campo
Grande.
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Està ubicat en un edifici d’oficines i compta amb 456 places, de les quals 164 són de rotació i seran
gestionades per Saba. Després d’aquestes adjudicacions, Saba manté la seva aposta pel creixement a
Portugal. Present des de 1996 en 16 ciutats del país, entre elles Lisboa i Oporto, gestiona una xarxa de 23
nuclis d’aparcament amb una capacitat total de més de 18.000 places.
Per últim, Saba s’ha adjudicat la gestió dels aparcaments de tres centres comercials propietat de la
multinacional Cencosud que representa incorporar 12.300 noves places i, per tant, quasi doblar les actuals,
fins arribar a les 30.000, consolidant la companyia com el primer operador en aquest país. Els tres centres
actuals son Costanera Center, un complex de 70.000m2 construits amb més de 300 locals comercials, Alto
las Condes i Portal la Dehesa, tots ubicats a la capital del país, Santiago de Xile. L’entrada a 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 ampliar l’activitat en tots els àmbits del negoci.

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat
urbana, especialitzant en la gestió d’aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.400 persones, el Grup
està present en cinc països d’Europa i Amèrica Llatina i compta amb 200.000 places distribuïdes en 371
aparcaments.

Comunicació i Relacions Institucionals

Oficina de l’accionista

Tel. +34 93 557 55 26 / 93 557 55 59
comunicacion@saba.eu

Tel.+34 93 557 55 28
accionistas@saba.eu

http://www.saba.eu/ca/sala-premsa
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