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L’INCASÒL ven 5 parcel·les residencials per 
construir habitatges al sector Llevant de 
Viladecans 
 

• AQ Acentor adquireix 5 parcel·les on construirà 270 habitatges 
lliures 
 

• Aquests habitatges se sumen als 637 habitatges amb diferents 
règims de protecció oficial del sector ja comercialitzats 
 

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha signat el contracte d’arres amb la 
promotora immobiliària AQ Acentor, per la compravenda de 5 parcel·les del 
sector residencial Llevant de Viladecans (Baix Llobregat). Aquesta societat hi 
desenvoluparà un total de 270 habitatges en règim lliure. 
 
Les parcel·les 3, 4, 19, 20 i 32 estan situades a la carretera de Barcelona i 
sumen una superfície global de 7.195,76 m2, 27.089,91 m2 de sostre. El preu 
total de venda és de 21.078.002,18 euros. La immobiliària invertirà 80 milions 
d’euros en el seu desenvolupament i 3 de les parcel·les es destinaran a 
habitatges de lloguer. 
 

 
           Parcel.les adquirides per AQ Acentor 
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Sector Llevant, un nou eixample de Viladecans 
 
Amb una superfície de 26,6 hectàrees, el sector Llevant s’ha convertit en el nou 
eixample de la Viladecans, connectant altres barris de la ciutat fins ara 
fragmentats com són les Oliveretes-Torrent Fondo i Laminación Baja.  
 
Prèviament a la venda a AQ Acentor, l’INCASÒL ja ha comercialitzat 6 
parcel·les per a habitatge protegit que sumen un total de 474 habitatges 
protegits: a finals del 2019 en va vendre 2 a les cooperatives Llar Unió 
Catalonia i Fem Ciutat per construir un total de 203 habitatges protegits i el 
passat mes de juliol 4 parcel·les a la societat Brosh per desenvolupar 271 
habitatges protegits. Resten ara dues parcel·les destinades a habitatge social 
per a 163 habitatges més que executarà l’INCASÒL.  
 
En total, durant els propers anys es desenvoluparan al sector Llevant 637 
habitatges amb diferents règims de protecció oficial i 270 habitatges en règim 
lliure. 
 
5 d’octubre de 2020              

mailto:premsa.incasol@gencat.cat
http://www.incasol.cat/

