
Benvingut a BMP. Troba la teva casa a Catalunya del
19 al 23 d’octubre, amb un descompte de fi ns a 6.000 €.

Tots els teus plans hi caben,

a la teva nova casa Dte.

6.000€
fi ns a 

PLANS
Cases amb
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Troba una nova casa amb nosaltres i aconsegueix un descompte de fins a 6.000€. 
Descobreix la selecció que hem fet per a tu o entra a bbvavivienda.com per veure els 
nostres immobles.  
 
A més, aprofita les condicions de finançament de BBVA: 
 
- Fins al 100% del valor de compra sempre que no superi el 100% del valor de taxació. 

-  Fins a 40 anys. . 

*Anida Operaciones Singulares, S.A., societat unipersonal ofereix la intermediació comercial. Immobles propietat del titular que s’indica en cada fitxa. Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. hi intervé exclusivament com finançador. Finançament subjecte a condicions habituals d’aprovació que són exclusives per a compradors 
d’habitatges publicats a bbvavivienda.com i vàlides fins al 31/12/16. Aquesta oferta de finançament de BBVA no constitueix l’única possibilitat d’adquisició de l’immoble. 
Tota la informació a la qual es refereixen tant la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya, com la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a 
l’habitatge i altra normativa d’aplicació, és a disposició dels consumidors a les oficines centrals del propietari de l’immoble indicat en cada fitxa. Els preus no inclouen 
en cap cas els impostos i les despeses de formalització aplicables ni tampoc el mobiliari ni elements decoratius que surten a les imatges que, en cap cas, seran objecte
de la compravenda ni objecte d’arrendament. Algunes de les imatges que conté aquesta documentació són recreacions virtuals amb elements decoratius i mobiliari
que no forma part, en cap cas, de l’oferta publicitada. Immobles disponibles el 10/10/2016. Descomptes promocionals, en una selecció d’habitatges, de Barcelona 
Meeting Point vàlids per als habitatges assenyalats en aquest catàleg i sol·licituds d’informació fetes a la web entre els dies 19 i 31 d’octubre de 2016, no acumulable 
a altres descomptes, ofertes i promocions.

Tots els teus plans hi caben, a la teva nova casa.

bbvavivienda.com
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* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

1a Residència - Barcelona

Preu des de

663.900 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PISCINA PREU

2 - 3 des de 125,18 m2 des de 663.900 €

Barcelona
Av. Portal de l’Àngel, 20-22

Habitatges de 2 i 3 dormitoris, amb piscina al terrat i vista panoràmica de la ciutat. Situats en un dels principals carrers comercials de la ciutat, a 
pocs metres de la Plaça de Catalunya. En un entorn històric, envoltats d’obres arquitectòniques de primer nivell.

Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

1a Residència

Descompte de

6.000 €



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

4

1a Residència - Barcelona

Barcelona
Av. Mare de Déu de Montserrat, 25

Promoció d’obra nova al barri de Can Baró, al districte d’Horta-Guinardó. La zona està molt ben comunicada amb transport públic i consolidada 
amb tot tipus de serveis i comerços, escoles, centres sanitaris, zones verdes, parcs infantils. Tots els pisos són exteriors i tenen terrassa o balcó.

Garatge inclòs en el preu.
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

Descompte de

6.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

3 des de 63,90 m2  des de 348.050 €

Preu des de

348.000 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.
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Barcelona
C/ Torrent del Remei, 31

Promoció d’habitatges de 2 i 3 dormitoris i dúplexs molt lluminosos situats en una zona tranquil·la de Barcelona, a prop del parc Güell.

Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

1a Residència - Barcelona

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

2 - 3 des de 50,10 m2 des de 178.700 €

Preu des de

178.700 €

*  Habitatges afectes a dret de tanteig i retractació a favor de la Generalitat de Catalunya segons regulació del Decret llei 1/2015, de 27 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària.
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Arenys de Mar
Sinera Blava
C/ D’en Florí, 1, 3 i 5

Promoció d’habitatges des de 2 dormitoris a Arenys de Mar, al cor del Maresme.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat d’Ecoarenys, S.L.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

1a Residència - Barcelona

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

2 des de 84,20 m2 Opcional Opcional  des de 153.665 €

Preu des de

153.665 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.
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N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

2 des de 53,55 m2 Opcional Opcional  des de 53.000 €

1a Residència - Barcelona

Arenys de Mar
La Sinera 
Av. Pau Costa, 56-66 

Habitatges de 3 dormitoris espaiosos, amb armaris encastats i amplis 
balcons. Possibilitat de baixos amb terrassa i garatges al mateix edifici.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrahona Ambit SAU.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Artés
C/ Rocafort, 110

Habitatges per estrenar en l’únic municipi amb denominació d’origen 
del Bages. Molt ben comunicats, són al carrer Rocafort, un dels eixos 
comercials d’Artés. Tots els habitatges tenen 2 dormitoris, 2 banys i 
cuina individual, així com la possibilitat de balcó o àmplia terrassa.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat d’Arrahona Inmo, S.L., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA     

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Descompte de

6.000 €

Descompte de

3.000 €

Preu des de

163.800 €

Preu des de

53.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

3 des de 75,70 m2 Opcional  des de 163.800 €
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Cardedeu
Cardedeu Residencial
C/ Puig i Cadafalch, 6-10 

Conjunt d’unifamiliars en filera amb zona comunitària i piscina. Zona residencial de Cardedeu, tranquil·la i amb bones comunicacions i centres 
educatius a prop. Tipologia de 3 i 4 habitacions, 3 banys, estudi, cuina office, grans terrasses, traster i pàrquing tipus box per a dos cotxes. 

Garatge i traster inclosos en el preu.
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., societat unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

1a Residència - Barcelona

Preu des de

324.500 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PISCINA PREU

3 - 4 des de 150,48 m2  des de 324.500 €

Descompte de

6.000 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

9

Cardedeu
C/ Dosrius, 40

Habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris i dúplexs de 3 dormitoris més estudi amb terrassa, a la carretera de Dosrius, una zona pròxima al centre.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., societat unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

1a Residència - Barcelona

Preu des de

82.000 €

Descompte de

6.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 - 2 - 3 des de 51,00 m2 Opcional  des de 82.000 €



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

10

1a Residència - Barcelona

Castellbell i el Vilar
C/ Bauma, 70

Habitatges d’1, 2 i 3 habitacions, amb possibilitat de plaça d’aparcament.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrels CT Patrimoni i Projectes S.A.U. 
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA     

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA     

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Castellbell i el Vilar
C/ Bauma, 42

Habitatges de 2 dormitoris a Castellbell i el Vilar amb porter automàtic, 
terra de gres ceràmic i vidres dobles.

Garatge no inclòs en el preu. Traster inclòs en el preu.
Propiedad de Arrahona Immo, S.L., unipersonal. 
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

3.000 €

Descompte de

3.000 €

Preu des de

58.900 €

Preu des de

50.800 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

2 - 3 des de 63,00 m2 Opcional  des de 50.800 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 - 2 - 3 des de 50,41 m2 Opcional  des de 58.900 €
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1a Residència - Barcelona

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS PREU

Dúplex des de 140,00 m2  des de 241.692 €

Esplugues de Llobregat
C/ Doctor Manuel Riera, 17-19

Dúplexs amb grans finestrals situats en una zona consolidada amb tota mena de serveis i a prop de zones verdes. Ben comunicats, a només 4 
km de l’entrada de Barcelona.

Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., societat unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Preu des de

241.692 €

*  Habitatges afectes a dret de tanteig i retractació a favor de la Generalitat de Catalunya segons regulació del Decret llei 1/2015, de 27 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària.
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1a Residència - Barcelona

Preu des de

76.200 €

Igualada
C/ Florenci Valls, 108 i Sant Vicenç, 31

Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris i dúplexs amb banyera o dutxes 
d’hidromassatge. Els terres dels pisos són de parquet. Els del bany i la 
cuina, de gres. Tenen porta de seguretat, vídeo porter, calefacció de gas 
natural, aire condicionat i finestres amb vidre doble Climalit.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

6.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

2 - 3 - 4 des de 50,80 m2 Opcional Opcional  des de 76.200 €

*  Habitatges afectes a dret de tanteig i retractació a favor de la Generalitat de Catalunya segons regulació del Decret llei 1/2015, de 27 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària.

N. DORMITORIS METRES ÚTILS TRASTER PREU

1 - 2 - 3 des de 39,86 m2  des de 58.500 €

*  Habitatges afectes a dret de tanteig i retractació a favor de la Generalitat de Catalunya segons regulació del Decret llei 1/2015, de 27 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària.

Preu des de

58.500 €

Igualada
Av. Barcelona, 182 escales A i B

Promoció a l’Avinguda Barcelona. Habitatges de diferents tipologies: 
dúplexs amb terrassa i habitatges d’1 a 3 dormitoris.

Traster inclòs en el preu. 
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

3.000 €
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1a Residència - Barcelona

Igualada
C/ Sant Lluís, 14

Habitatges d’1 i 2 dormitoris amb cuina americana i garatge opcional al 
centre d’Igualada.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrahona Immo, S.L.U.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

3.000 €

Preu des de

48.600 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 - 2 des de 44,50 m2 Opcional  des de 48.600 €

*  Habitatges afectes a dret de tanteig i retractació a favor de la Generalitat de Catalunya segons regulació del Decret llei 1/2015, de 27 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària.

Les Franqueses del Vallès
Bellavista 
C/ Barcelona, 6

Últims habitatges de 3 dormitoris a Les Franqueses del Vallès amb 
garatge opcional.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

6.000 €

Preu des de

111.300 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

3 des de 65,00 m2 Opcional  des de 111.300 €
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* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

1a Residència - Barcelona

Manlleu
C/ L’Esquirol

Promoció d’habitatges d’1 dormitori, amb garatge opcional a la comarca 
d’Osona, a prop del riu Ter.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat de Còdol, S.A.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Preu des de

83.000 €

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS GARATGE PREU

1 des de 43,00 m2 Opcional  des de 83.000 €

Palafolls 

C/ Sant Miquel, 20 

Habitatges de 2 dormitoris, baixos amb pati, dúplexs amb terrassa, 
garatges opcionals i solàrium comunitari. Situats en una zona residencial 
als afores de la població, a prop de Marineland (zoològic i delfinari).

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

Descompte de

6.000 €

Preu des de

93.500 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

2 des de 64,03 m2 Opcional  des de 93.500 €
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1a Residència - Barcelona

Palafolls
C/ Verge Maria, 1

Habitatges d’1 i 2 dormitoris per estrenar, amb solàrium i possibilitat de 
traster.

Traster no inclòs en el preu.
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

3.000 €

Preu des de

59.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS TRASTER PREU

1 - 2 des de 38,50 m2 Opcional  des de 59.000 €

Sallent 

C/ Bisbe Valls, 21-23 

Habitatges per estrenar, situats al centre, a prop de l’Ajuntament. També 
hi ha dúplexs amb grans balcons i molt lluminosos.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrahona Inmo, S.L., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

3.000 €

Preu des de

50.500 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 - 2 - 3 des de 41,43 m2 Opcional  des de 50.500 €
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Sant Celoni
La Batllòria
C/ Bellavista, 25 i C/ Lluís Companys, 2

Promoció situada al nucli de la Batllòria-Sant Celoni, al costat del parc natural del Montseny, al bell mig de la natura. Zona molt tranquil·la. A 
menys d’una hora de Barcelona.  Habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris i dúplexs amb terrassa, places de garatge i trasters.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat d’Arrahona Inmo, S.L., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

1a Residència - Barcelona

Preu des de

38.000 €

Descompte de

3.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1 - 2 - 3 des de 37,15 m2 Opcional Opcional  des de 38.000 €
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1a Residència - Barcelona

Sant Joan de Vilatorrada
Av. Montserrat

Habitatges d’1 i 2 dormitoris, dúplexs amb gran terrassa-solàrium, zones 
comunes i piscina. Situats al centre de la ciutat, a menys de 3 km de 
Manresa.

Garatge inclòs en el preu. Traster no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrahona Nexus, S.L.U.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Sant Joan de Vilatorrada 

C/ St. Valentí / Prat 

Habitatges d’1 i 2 dormitoris a Sant Joan de Vilatorrada a la comarca 
del Bages, a prop de l’ajuntament. Amb possibilitat de garatge i traster.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., 
unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

3.000 €

Descompte de

6.000 €

Preu des de

89.100 €

Preu des de

45.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PISCINA PREU

1 - 2 des de 61,39 m2 Opcional  des de 89.100 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1 - 2 des de 35,89 m2 Opcional Opcional  des de 45.000 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.
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Santa Margarida de Montbui
C/ Extremadura, 23

Promoció d’habitatges de 3 dormitoris i algun dúplex, amb 2 banys, cuina independent i sortida a 2 terrasses. Ubicats en una zona tranquil·la 
amb tot tipus de serveis, molt a prop d’Igualada, capital de la comarca. Garatge inclòs en el preu i possibilitat de comprar traster.

Garatge inclòs en el preu. Traster no inclòs en el preu.
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

1a Residència - Barcelona

Preu des de

96.500 €

Descompte de

6.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

3 des de 67,31 m2 Opcional  des de 96.500 €
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Sant Sadurní d’Anoia
Av. Francesc Macià, 36

Promoció d’habitatges i garatges al costat del CAP i dels Mossos d’Esquadra en zona de nova construcció.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat d’Arrahona Immo, S.L.U.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

1a Residència - Barcelona

Preu des de

62.000 €

Descompte de

6.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PISCINA PREU

1 - 2 - 3 des de 34,95 m2 Opcional Opcional  des de 62.000 €
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1a Residència - Barcelona

Sant Vicenç Castellet
C/ Eduard Peña, 149-151

Habitatges d’1 i 2 dormitoris, amb terres de gres, calefacció de gas 
natural, finestres amb dues posicions d’obertura, porter automàtic i 
porta de seguretat. Ben comunicats a través de FGC, RENFE i amb accés 
fàcil per autopista i carretera, a només 30 minuts de Barcelona.

Garatge inclòs en el preu. Traster no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrahona Immo, S.L.U.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Sant Vicenç de Castellet 

C/ Osona, 10 i C/ Pau Casals, 17 

Habitatges de 2 dormitoris al municipi de Sant Vicenç de Castellet. Un 
poble rodejat per dos parcs naturals: Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el 
parc natural de la muntanya de Montserrat.

Garatge inclòs en el preu.
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., societat unipersonal. 
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Descompte de

6.000 €

Descompte de

3.000 €

Preu des de

49.500 €

Preu des de

73.200 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1 - 2 des de 35,62 m2 Opcional  des de 49.500 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

2 des de 45,49 m2  des de 73.200 €
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N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 des de 36,00 m2 Opcional  des de 55.000 €

Terrassa
Av. Santa Eulàlia, 173

Habitatges d’1 dormitori amb cuina equipada amb forn, vitroceràmica i campana Balay, menjador amb sortida al balcó, terres de parquet a totes 
les estances menys al bany, que són de gres. Vidre doble Aislaglass amb finestres i persianes d’alumini, porter automàtic i porta de seguretat.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

1a Residència - Barcelona

Preu des de

55.000 €

Descompte de

3.000 €

*   Habitatges afectes a dret de tanteig i retractació a favor de la Generalitat de Catalunya segons regulació del Decret llei 1/2015, de 27 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària.
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N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS GARATGE PREU

2 - 3 - 4 des de 77,00 m2 Opcional  des de 147.200 €

Vic
Atlàntida Residencial
C/ Sant Fidel, 11

Atlàntida Residencial és una promoció d’habitatges d’alt standing, situada al centre de Vic, al costat de la Rambla del Passeig i a dos minuts 
passejant de l’emblemàtica Plaça Major de la ciutat. Està formada per habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris i 2 únics àtics amb terrassa i jardí. L’edifici 
disposa, a més, d’àmplies places d’aparcament i un local comercial.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat de Volumètric Promotora Constructora, S.L.U. 
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

1a Residència - Barcelona

Preu des de

147.200 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.
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1a Residència - Girona

Ripoll
Av. Ripollès, 33

Habitatges de 2 i 3 dormitoris ben situats, a prop de centre comercial 
i escola.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat Codol Vic, S.L. 
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS GARATGE PREU

2 - 3 des de 41,39 m2 Opcional  des de 71.686 €

1a Residència - Lleida

Lleida
C/ Antoni Guix Ribelles, 6-8

Habitatges d’1 a 4 dormitoris amb acabaments de qualitat i amb la 
màxima qualificació energètica.

Garatge i traster inclosos en el preu.
Propietat de Construcciones Batlle Cervera, S.A.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS GARATGE TRASTER PREU

1 - 2 - 3 - 4 des de 41,74 m2  des de 39.900 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

Preu des de

71.686 €

Preu des de

39.900 €
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1a Residència - Tarragona

Tarragona 
C/ Riu Ter, 6

Habitatges de P.O. amb terrasses, estances espaioses i lluminoses, 
tancaments d’alumini i cuines equipades. Garatges i trasters vinculats.

Garatge i traster inclosos en el preu segons tipologia. 
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Preu des de

49.500 €

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS GARATGE TRASTER PREU

2 - 3 des de 50,60 m2  des de 49.500 €

*  Habitatges afectes a dret de tanteig i retractació a favor de la Generalitat de Catalunya segons regulació del Decret llei 1/2015, de 27 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Els habitatges s’acullen al règim de protecció ofi cial, HPO, segons el Decret 244/2005 de 8 de novembre. Núm. d’expedient de qualifi cació defi nitiva: 
35-1G-33/05-26.

Hospitalet de l’Infant
C/ Llapassà, 9-15

Habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris en zona cèntrica, molt a prop del port 
esportiu i a menys de 30 km de Tarragona. Tenen zona comunitària amb 
piscina.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat de Marino López XXI, S.L.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Descompte de

3.000 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

Preu des de

37.000 €

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS GARATGE TRASTER PISCINA PREU

1 - 2 - 3 des de 35,60 m2 Opcional Opcional  des de 37.000 €
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1a Residència - Tarragona

Mont-roig del Camp
C/ Antoni Castro, 8

Promoció d’habitatges d’1 a 3 dormitoris i d’1 o 2 banys, amb zona 
comunitària i piscina. Possibilitat de garatges i trasters.

Garatge i traster no inclosos en el preu. 
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PISCINA PREU

1 - 2 - 3 des de 53,69 m2 Opcional Opcional  des de 59.600 €

Santa Bàrbara
C/ Doctor Cid Torta

Promoció a prop del centre del municipi, amb terres de gres, aire 
condicionat amb bomba de calor i finestres amb vidre doble Climalit i 
dues posicions d’obertura.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrahona Immo. S.L., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Descompte de

3.000 €

Preu des de

32.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 - 2 des de 45,80 m2  des de 32.000 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

Descompte de

3.000 €

Preu des de

59.600 €
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* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

1a Residència - Tarragona

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS GARATGE PREU

2 - 3 - 4 des de 87,75 m2 Opcional  des de 96.500 €

Vila-seca
C/ Monterols, 36

Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris amb garatge opcional. Disposen d’una zona comunitària. Estan situats en una zona residencial de nou 
desenvolupament, envoltats d’espais verds i a prop de tot tipus de serveis.

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat de Wabi Property & Developmet, S.L.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA    

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Preu des de

96.500 €
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* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

2a Residència - Lleida

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

3 des de 150,91 m2  des de 171.500 €

Preu des de

171.500 €

Ribera d’Urgellet
El Pla de Sant Tirs
C/ del Rec, 5 - 19

Conjunt residencial de 8 habitatges unifamiliars en filera, formats cadascun per planta soterrani, planta baixa i planta sota coberta. La planta 
soterrani es destina a garatge d’accés comunitari. Tots els habitatges tenen jardí, terrassa, 3 habitacions (una tipus suite) i 2 banys.

Garatge inclòs en el preu.
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

2a Residència

Descompte de

6.000 €
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* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS PREU

4 des de 148,99 m2  des de 320.000 €

Tredòs
C/ Graveret 

Promoció de cases araneses situades al marge esquerre del riu Garona, a Tredòs, municipi de Naut Aran. Edificació aïllada i orientada a quatre 
vents, a l’est té l’estació d’esquí de Baqueira Beret (2 km), al sud l’ermita de Sant Esteve i un bosc frondós, a l’oest el fons de la vall amb vistes a 
les poblacions d’Unha i Salardú, i, al nord, vistes a la població de Tredòs i a les pletes de Baqueira i de Beret.

Propietat de Constructora Inmobiliaria Aurelio Garcés, S.A.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

2a Residència - Lleida

Preu des de

320.000 €
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* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

Palafrugell
C/ Cantallops, 6

Promoció d’habitatges d’obra nova amb bons acabaments, tancaments exteriors d’alumini anoditzat de color gris i interiors de fusta envernissada. 
Els sostres i les parets estan enguixats, llevat dels banys, que estan enrajolats. Hi ha pisos amb cuines obertes i cuines tancades completament 
equipades. També hi ha caldera mixta de gas i radiadors d’alumini a totes les habitacions, a més de telèfon, televisió, ascensor, vídeo porter...

Garatge no inclòs en el preu. 
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

2a Residència - Girona

Preu des de

57.300 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 des de 43,08 m2 Opcional  des de 57.300 €

Descompte de

3.000 €
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L’Ampolla
C/ Barcelona, 12 

Habitatges de 2 i 3 dormitoris climatitzats amb sistema domòtic, situats molt a prop de la platja. A més, tenen una zona comunitària amb jardí 
i piscina.

Propietat de Subirats Berenguer, S.L.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

2a Residència - Tarragona 

Preu des de

125.856 €

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS PISCINA PREU

2 - 3 des de 71,00 m2  des de 125.856 €

* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.
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Mont-roig del Camp
Urb. Bonmont 
C/ Terres Noves

Cases unifamiliars integrades en una urbanització amb camp de golf, zones comunitàries amb piscina, pista de pàdel i zona esportiva. Tenen 
dues plantes, acabaments de qualitat, garatge individual a cada casa i zona privada amb vigilància 24h/dia.

Garatge i traster inclosos en el preu.
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., societat unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

2a Residència - Tarragona 

Preu des de

235.000 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PISCINA PREU

3 - 4 des de 149,72 m2  des de 235.000 €

Descompte de

6.000 €
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* Les quantitats lliurades a compte del preu seran garantides mitjançant llliurament d’aval.

Preu des de

67.700 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

2 - 3 des de 52,75 m2 Opcional Opcional  des de 67.700 €

1a i 2a Residència - Barcelona

Callús
C/ Reverend Puigbó, 28

Habitatges per estrenar situats en el nou accés viari de Callús, molt pròxims al centre i amb molt bona orientació. Disposen de zona comunitària, 
amb espai verd i zona de jocs per a nens.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat de Parcsud Planner S.L.U., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

1a y 2a Residència

Descompte de

6.000 €



bbvavivienda.com - 902 57 57 00

33

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 - 2 des de 34,74  m2  des de 36.900 €

1a i 2a Residència - Tarragona

Deltebre 

C/ Esportiva, 151

Habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris amb terra de parquet sintètic, finestres 
d’alumini gris amb vidre doble i instal·lació d’aire condicionat per 
conduccions a tota la casa menys al bany. Ubicació excel·lent a prop de 
l’Ajuntament, del CAP i de tota mena de serveis.

Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Deltebre 

C/ Riu Llobregat, 50 - 53

Edifici d’obra nova en cantonada. Habitatges d’1 i 2 dormitoris i dúplexs 
amb àmplies terrasses. Pròxim a equipaments escolars. A més, tenen 30 
places de garatge en el mateix edifici.

Garatge inclòs en el preu. 
Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

Descompte de

3.000 €

Descompte de

3.000 €

Preu des de

33.000 €

Preu des de

36.900 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

1 - 2 - 3 des de 42,90 m2  des de 33.000 €
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Pròxima comercialització - Barcelona

Preu des de

96.400 €

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1 - 2 - 3 - 4 des de 49,03 m2 Opcional Opcional  des de 96.400 €

Malgrat de Mar
Llevant, 13

Pròxima comercialització de pisos situats a Malgrat de Mar. L’edifici dóna als carrers Llevant núm. 13, Mar núm. 102 i Sant Esteve núm. 1. 
Acabaments de qualitat, amb terrasses solàrium i àmplies estances. Situats al costat del mar, al costat de l’estació de tren i al centre de la població.

Garatge i traster no inclosos en el preu.
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Habitatges acabats en 1a transmissió.

Pròxima Comercialització 



Hi ha oportunitats que no es poden deixar passar
Compra’t la casa amb un descompte des del 20%.

Finançament fins al 100% BBVA.
*Anida Operaciones Singulares S.A., societat unipersonal, ofereix la intermediació comercial. Els propietaris dels immobles són els indicats en la fitxa de cada actiu a la 
web bbvavivienda.com en els quals Banco Bilbao Vizcaya, S.A. intervé exclusivament com a finançador. Finançament subjecte a condicions habituals d’aprovació de 
BBVA, que són exclusives per a compradors d’habitatges publicats a bbvavivienda.com i vàlides fins al 31/12/16. Descompte des del 20%, sobre el preu que figura a la 
web, en una selecció d’habitatges sobre les quals s’hagi formalitzat l’escriptura de compravenda o el contracte d’arres abans del 31/12/2016. Habitatges disponibles el 
20/09/16.

CASA TEVA AMB
UN DESCOMPTE

DES DEL

20%- *
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