
Cases amb
PLANS

Troba a Lleida  
una nova llar per als teus plans.
A la Fira Agrària de Sant Miquel descobreix la teva futura 
llar entre els dies 29 de setembre i 2 d’octubre.

Dte.

10%
de fi ns al
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bbvavivienda.com   902 57 57 00

Troba aquí la teva llar a Lleida. 
A la Fira de Sant Miquel descobriràs la llar que necessites per realitzar 
tots els teus plans. Consulta la selecció que hem fet per a tu o entra a 
bbvavivienda.com per veure tots els nostres immobles. 

Aprofi ta les condicions de fi nançament de BBVA:

 
- Finançament de fi ns 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. Els propietaris dels immobles són els que s’indiquen en 
cada promoció,  en els quals Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. intervé exclusivament com a fi nançador. 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 altres normatives 
d’aplicació, són a disposició dels consumidors a les ofi cines centrals del propietari de l’immoble indicat en cada fi txa. Descomptes promocionals en 
una selecció d’habitatges sobre el preu de venda publicat a bbvavivienda.com exclusiu de la Fira Agrària de Sant Miquel, vàlids per a contractes signats 
entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2016, no acumulables a altres ofertes ni descomptes.

bbvavivienda.com
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1a Residència

Lleida    
C/ Francesc Macià, 33

Habitatges espaiosos per estrenar de 3 dormitoris i 2 banys. Situats en ple centre neuràlgic de la ciutat, al costat de la Seu Vella i a 600 metres 
de l’estació de tren. 

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  118.000 €

Preu des de

bbvavivienda.com   902 57 57 00

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE PREU

3 des de 91,66 m2 des de 74,33 m2 Opcional des de 118.000 €

* Habitatges subjectes a dret de tanteig i retracte 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 d’execució hipotecària.

1aResidència

Dte.
de fi ns al

10%  
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1a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €

36.600 €
Preu des de

Lleida    
C/ Gran de Llívia, 1

Habitatges espaiosos d’1 i 2 dormitoris situats al barri de Llívia, a 3 km del centre de Lleida. 

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

 

 

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE PREU

1-2 des de 40,70 m2 des de 32,64 m2 Opcional des de 36.600 €

* Habitatges subjectes a dret de tanteig i retracte 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 d’execució hipotecària.

Dte.
de fins al

10%  
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1a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

Lleida   
C/ Prat de la Riba, 63 

Habitatges d’1 i 2 dormitoris situats en un dels carrers més cèntrics de Lleida, en ple eix comercial. A prop de tots els serveis i ben 
comunicats amb autobús i AVE. Tots els habitatges tenen acabaments d’alta qualitat.

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

 
     

94.800 €
Preu des de

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS PREU

1-2 des de 62,00 m2 des de 50,07 m2 des de 94.800 €

* Habitatges subjectes a dret de tanteig i retracte 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 d’execució hipotecària.
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1a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €
Dto.

de hasta el

10%  

Balaguer   
C/ Sant Lluís, 115-117

Habitatges d’1 a 3 dormitoris amb garatge i traster, situats en una zona tranquil·la i cèntrica de Balaguer, a prop de l’estació d’autobusos i de 
les principals vies d’entrada a la població. La promoció té terres de parquet i gres, calefacció de gas natural i aire condicionat. I també, porter 
automàtic i porta de seguretat.

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA   

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE TRASTER PISCINA PREU

1-2-3 des de 50,30 m2 des de 44,30 m2 Opcional Opcional des de 36.000 €

36.000 €
Preu des de
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1a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €

Els Alamús    
C/ La Bassa, 24

Habitatges d’1 i 2 dormitoris, amb bons acabats i ascensor. En una zona molt tranquil·la, fora del poble i a menys de 10 minuts en cotxe de Lleida. 

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

 

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE PREU

1-2 des de 53,63 m2 des de 38,00 m2 Opcional des de 41.000 €

41.000 €
Preu des de

Dte.
de fins al

10%  
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1a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

Descuento de

6.000    €

Golmès  
C/ Carretera, s/n

Habitatges d’obra nova d’1, 2 i 3 dormitoris situats a la població de Golmés, a menys de 10 minuts en cotxe de Mollerussa. La promoció està 
dividida en dos blocs, un amb entrada per Carretera, 34 i l’altre per Pau Casals, 34. Tenen cuina equipada amb forn, vitroceràmica i campana. 
També disposen de calefacció, ascensor i places de garatge.

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

     

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE PREU

1-2-3 des de 46,95 m2 des de 39,00 m2 Opcional des de 29.000 €

29.000 €
Preu des de

Dte.
de fins al

10%  
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1a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

Mollerussa   
C/ Enric Granados, 2

Habitatges d’1 a 3 dormitoris al centre de Mollerussa, a 3 minuts a peu de l’Avinguda de la Pau. Tenen terres de parquet, tancaments 
d’alumini i portes lacades en blanc. A més, disponibilitat de garatges i trasters a la mateixa finca. 

Garatge i traster no inclosos en el preu. 
Propietat d’Arrels CT Patrimoni i Projectes S.A.U.
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

 
     

42.300 €
Preu des de

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1-2-3 des de 45,85 m2 des de 38,75 m2 Opcional Opcional des de 42.300 €

Dte.
de fins al

10%  
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Descuento de

6.000    €

Tàrrega   
Av. Generalitat, 115-117

Habitatges d’1 a 3 dormitoris amb disponibilitat de garatges i trasters. La promoció està situada a l’Avinguda de la Generalitat, 
al centre de Tàrrega. Els habitatges situats a la planta baixa disposen de terrassa. 

Garatge i traster no inclosos en el preu. 
Propietat d’Arrahona Immo, S.L., sociedat unipersonal.
Acabats en 2a transmissió.  

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

      

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1-2-3 des de 50,51 m2 des de 41,00 m2 Opcional Opcional des de 54.000 €

1a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

54.000 €
Preu des de

Dte.
de fi ns al

10%  
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2a Residència bbvavivienda.com   902 57 57 00

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE PREU

3 des de 178,25 m2 des de 150,91 m2 des de 171.500 €

El Pla de Sant Tirs   
C/ del Rec

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 dormitoris (un tipus suite) i 2 banys.

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

2aResidència

171.500 €
Preu des de

Dte.
de fi ns al

10%  
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bbvavivienda.com
902 57 57 00

Descomptes promocionals en una selecció d’habitatges sobre el preu de venda publicat a bbvavivienda.com exclusiu de la Fira Agrària de Sant Miquel, vàlids per a contractes 
signats entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2016, no acumulables a altres ofertes ni descomptes.
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Pròxima
Comercialització

Lleida   
C/ Bruc, 8

Habitatges de pròxima comercialització, d’1 a 3 dormitoris, situats al barri Cap Pont, al costat dels Camps Elisis i a 1 km de l’estació de l’AVE. 
L’edifici té pisos dúplex.

Garatge i traster no inclosos en el preu. 
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Pròxima comercialització 

 

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE TRASTER

1-2-3 des de 42,13 m2 des de 31,00 m2 Opcional Opcional

Pròxima Comercialització bbvavivienda.com   902 57 57 00
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Pròxima Comercialització bbvavivienda.com   902 57 57 00

Lleida   
Edifici Marimunt
Av. Marimunt, 6

Pròxima comercialització d’habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, amb possibilitat de garatge i traster. 
Ubicació excel·lent, a prop de la Plaça d’Europa i del Gran Passeig de Ronda, que comuniquen la zona comercial i financera de la ciutat 
amb la nova zona residencial. 
Molts serveis pròxims: escoles, un centre mèdic i un de gent gran, supermercats, poliesportius i una estació d’Ave Renfe, entre d’altres. 

Garatge i traster no inclosos en el preu. 
Propietat d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., unipersonal.
Pròxima comercialització.
 
     

N. DORMITORIS M2  CONSTRUÏTS M2  ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1-2-3 des de 45,85 m2 des de 38,75 m2 Opcional Opcional des de 42.300 €
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Pregunta’ns per la nostra selecció de naus, locals, oficines i sòls,  
o entra a bbvavivienda.com i informa’t de tot.



bbvavivienda.com
902 57 57 00


