
                        
 

 
     Comunicat de premsa  

 
 

 

Comunicació i Premsa 
Institut Català del Sòl 

premsa.incasol@gencat.cat 
93 228 60 00 
93 228 60 89 

 

Desigual adquireix a l’Incasòl els 
terrenys de la seva nova plataforma 
logística a Viladecans 
 

• S’instal·larà en el sector per a activitats econòmiques Ca l’Alemany 
 

• Es generaran 250 nous llocs de treball 
 
 
El director de l’Institut Català del Sòl, Josep Anton Grau, i l’empresa Desigual, 
han signat avui l’adquisició dels terrenys del sector Ca l’Alemany a Viladecans 
promogut per l’Incasòl, on aquesta empresa tèxtil ubicarà la seva nova 
plataforma logística europea. 
 
En un context de forta crisis com l’actual, aquest projecte que suposarà una 
inversió de 100 milions d’euros i la creació de 250 llocs de treball, significa un 
impuls al creixement econòmic en l’àrea del Baix Llobregat.  
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El nou centre logístic donarà servei i suport a les necessitats de creixement de 
la companyia. Ocuparà una superfície total de 90.000 m2 de sòl i 110.000 m2 
de sostre dels quals 20.000 m2 seran per a activitats administratives pròpies i 
show rooms. L’inici de les obres de construcció de la plataforma està previst 
per l’any vinent i es farà en tres fases. Desigual preveu iniciar les operacions 
logístiques l’any 2015.  
 
Cal destacar que l’empresa està finalitzant la construcció de l’edifici de la seva 
nova seu corporativa, situat en el Port de Barcelona amb una superfície total de 
més de 20.000 m2. 
  
Desigual va vendre durant l’any 2011 més de 18 milions de peces de roba 
mitjançant els seus canals de venda en tot el món. En els darrers anys la 
companyia ha registrat un creixement sostingut superior al 50% anual i compta 
actualment amb una plantilla de més de 3.500 persones de 83 nacionalitats. 
Desigual va finalitzar l’any passat amb una presencia en el món de 275 
botigues pròpies, 7.000 botigues multimarques i 1.800 córners en grans 
magatzems en més de 71 països, arribant als 560 M€ de facturació. 
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