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Adquireix un nou aparcament a Barcelona, inaugura una infraestructura en concessió a Verona i
s’adjudica la gestió d’un aparcament a Porto i un altre a Santiago de Xile

Saba tanca quatre operacions a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile
• A Barcelona, Saba adquireix en propietat l'aparcament de Carles III, que ja gestionava des
d'abril del 2012, amb una capacitat de 1.096 places. Delimitat per les avingudes Diagonal i
Gran Via de Carles III, i el carrer Sabino d'Arana, està situat en un punt neuràlgic de la ciutat i
dóna servei a centres comercials, entitats financeres i centres hospitalaris, així com a zones
residencials i universitàries.
• Saba inaugura a Verona una nova infraestructura de 400 places, en concessió durant 60 anys i
situada al barri de Borgo Trento, que donarà servei a l’Ospedale Maggiore (Hospital Maggiore)
i als residents d'aquest districte.
• A Porto, Saba ha obtingut la gestió per tres anys de l’aparcament del nou campus de l’Escola
de Negocis Porto Business School, amb una capacitat de 400 places, mentre que a Santiago de
Xile gestionarà l’aparcament del Centre d’Innovació Anacleto Angelini de la Pontificia
Universidad Católica de Xile, amb 399 places.
• Saba és l'operador líder a Espanya i un dels més grans d'Europa. Actualment, està present en
més de 80 municipis d’Espanya, Itàlia, França, Portugal, Xile i Andorra. Després de les darreres
operacions d’Aena i Adif, la companyia gestionarà més de 180.000 places i 327 centres a
Espanya, Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra.
Barcelona, 15 de gener del 2014
Saba ha adquirit la propietat d'un nou aparcament a Barcelona, situat al número 85 de la Gran Via de
Carles III. L'emplaçament, que Saba ja gestionava des d'abril del 2012, disposa de dues plantes
subterrànies i una capacitat de 1.096 places, de les quals Saba en gestionarà 569, destinades a
rotació i abonats, mentre que la resta de places són de propietat. L'operació suposarà el
desemborsament per part de Saba de 15 milions d'euros.
Situat al districte barceloní de Les Corts, aquest aparcament, delimitat per les avingudes Diagonal i
Gran Via de Carles III, i el carrer Sabino d'Arana, es troba situat en un enclavament en el qual
conflueix una zona residencial amb altres de serveis financers, comercials i hospitalaris, a més de la
seva proximitat amb la zona universitària i les instal∙lacions del FC Barcelona. Amb la incorporació
d'aquest nou espai a la xarxa de Saba, la companyia gestiona més de 14.000 places d'aparcament a la
capital catalana, distribuïdes en 24 nuclis.
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Així mateix, Saba ha posat en marxa un nou aparcament a la ciutat de Verona. La infraestructura
disposa d'un total de 400 places, de les quals 350 seran en rotació, mentre que les 50 restants són
per a residents. Saba, que ha invertit en la construcció d'aquest projecte un total de 8,6 milions
d'euros, gestionarà l'aparcament en règim de concessió durant un període de 60 anys.
Aquest emplaçament compta amb 4 plantes, tres d'elles subterrànies, construïdes al barri de Borgo
Trento, situat a les portes del casc històric de la ciutat. La seva proximitat amb l'Hospital Maggiore el
converteix en l'aparcament de referència d'aquest centre mèdic. Durant la seva construcció, s'ha
tingut especialment en compte l'adequació a l'entorn, així com la introducció de mesures d'estalvi
energètic. Aquest aparcament s'afegeix a l'oferta actual de Saba a la ciutat de Verona, que inclou els
aparcaments d’Arena, Isolo, Arsenale i Zanotto. En total, la companyia gestiona 2.104 places
d'aparcament en aquesta ciutat.
Saba està present en 21 ciutats d'Itàlia i gestiona 60 nuclis d'aparcament amb una capacitat total de
30.000 places. Saba és l'operador de referència a Itàlia, amb presència en les principals ciutats del
país: Roma, Milà, Verona, Venècia‐Mestre, Bolonya, Gènova, Pisa, Perugia i Sassari, entre d’altres.
Aposta pel creixement i la diversificació internacional
Saba ha tancat dues noves operacions a Xile i Portugal. Al país lusità, Saba ha obtingut la gestió de
l’aparcament del nou campus de la Porto Business School, Escola de Negocis de la Universitat de
Porto. Saba gestionarà aquest emplaçament, de 400 places distribuïdes en dues plantes subterrànies,
per un període de tres anys. La Universitat de Porto, la més gran del país, es composa de 14 facultats,
una escola de negocis i més de 70 estructures d’investigació científica.
Després d’aquestes adjudicacions, Saba manté la seva aposta pel creixement a Portugal. Present en
nou ciutats del país des del 1996, entre elles Lisboa i Porto, gestiona una xarxa de 23 nuclis
d’aparcament amb una capacitat total d’unes 20.000 places.
Per últim, a Santiago de Xile Saba s’ha adjudicat la gestió de l’aparcament subterrani del Centre
d’Innovació Anacleto Angelini (CIAA) de la Pontificia Universidad Católica de Xile, que disposa de 399
places. El Centre, de recent construcció, disposa de 9.000 metres quadrats distribuïts en 10 plantes.
Saba és el principal operador d’aparcaments de Xile, amb més de 9.000 places, la majoria d’aquestes
ubicades a la capital Santiago de Xile. Aquest 2014, Saba desplegarà el TAG, sistema similar al VIA T,
en els seus aparcaments de Xile.
Saba Aparcaments és l'operador líder a Espanya i un dels més grans d'Europa. Després de les darreres
operacions d’Aena i Adif, la companyia gestionarà més de 180.000 places i 327 centres a Espanya,
Itàlia, Portugal, Xile, França i Andorra. 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, a través de Saba Parcs Logístics, des del 1999.
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