
Benvingut a Expo Habitatge. Troba la teva casa a Terrassa els 
dies 30 d’abril i 1 de maig amb un descompte de fins a 6.000€.

Hola a una gran varietat de cases! 
Adéu-siau a no trobar la teva.
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bbvavivienda.com   902 57 57 00

A Terrassa només hi ha beneficis.
Si busques casa a Barcelona la trobaràs a Expo Habitatge. 
Habitatges de compra i lloguer amb fins a 6.000€ de descompte.

Aprofita les condicions de finançament de BBVA:

• Finançament fins al 100% del valor de compra sempre que no superi 
     el 100% del valor de taxació.
• Sense comissió d’obertura.
• Fins a 40 anys.

bbvavivienda.com

 *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 finançador. Finançament subjecte a condicions habituals d’aprovació que són 
exclusives per a compradors d’immobles publicats a bbvavivienda.com i vàlides fins al 30/06/16. Aquesta forma de finançament de BBVA no constitueix l’única 
forma d’adquisició dels immobles. Tota la informació a la qual es refereixen la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya, 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 del propietari de l’immoble indicat en 
cada promoció. Els immobles acabats en segona transmissió estan 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. Els preus no 
inclouen en cap cas els impostos i les despeses de formalització aplicable, ni tampoc el mobiliari ni els elements decoratius que surten a les imatges que, 
en cap cas, seran objecte de compravenda ni objecte d’arrendament.  Descomptes promocionals d’Expo Habitatge vàlids per als habitatges assenyalats en 
aquest catàleg i sol·licituds d’informació realitzades a la web entre els dies 30 d’abril i 1 de maig, no acumulables a altres ofertes ni descomptes de col·lectius. El 
descompte serà aplicable només si s’atorga escriptura de compravenda, que haurà de ser formalitzada abans de l’1/6/2016. Immobles disponibles el 20/04/16.
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1a Residència - Terrassa

Can Palet  
Avinguda Santa Eulàlia

Habitatges exteriors amb menjador i dormitori doble amb sortida a balcó. Tenen porter automàtic i porta de seguretat, calefacció per radiadors 
elèctrics, i finestres i persianes d’alumini. La cuina està equipada amb forn, vitroceràmica i campana Balay, i els terres són de parquet a totes les 
estances menys al bany, que són de gres. 

Ref. web: PV_n_U12143-01

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

bbvavivienda.com   902 57 57 00

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

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

Descompte de

3.000    €

55.000 €
Preu des de

1a Residència
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Can Palet  
C/ Duquesa de la Victoria  

Últims habitatges de 2 i 3 dormitoris situats al barri de Can Palet, a la zona sud de Terrassa, a l’esquerra del torrent de Vallparadís. Tots tenen 
bons acabaments i possibilitat de garatge. 

Ref. web: M_P005249

Garatge no inclòs en el preu.
Habitatges de Confort Baix Llobregat, S.L. 
Acabats en 1a transmissió.

1a Residència - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

85.000 €
Preu des de

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

2 - 3 des de 62,00 m2 Opcional des de 85.000 €

   Últims habitatges
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1a Residència - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

Can Vilardell
C/ Burgos

Habitatges d’1 dormitori en una zona residencial tranquil·la, pròxims a l’estació de tren i centre comercial.

Ref. web: PV_n_U12476-01

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

39.000 €
Preu des de

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 des de 38,00 m2 Opcional des de 39.000 €

Descompte de

3.000    €
   Últims habitatges
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1a Residència - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

La Cogullada
C/ Soler i Diffent

Nova promoció d’habitatges al barri de La Cogullada. Tenen porter automàtic, porta de seguretat, calefacció de gas natural, tancaments 
d’alumini, doble vidre Climalit i cuina equipada amb forn, vitroceràmica i campana de la marca Teka. 

Ref. web: PV_n_U12082-01 

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

59.000 €
Preu des de

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 - 2 des de 56,00 m2 Opcional des de 59.000 €

Descompte de

3.000    €
   Últims habitatges
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1a Residència - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

Les Arenes-Gripia   
Nova Llar
C/ Camp del Roure

Últims habitatges de 3 dormitoris amb bons acabaments al barri de Les Arenes-La Gripia, a l’extrem est de Terrassa.

Ref. web: M_P005388

Propietat de Bodegas Carraburgos, S.L.
Acabats en 1a transmissió.

125.722 €
Preu des de

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

3 des de 74,00 m2 des de 125.722 €

   Últims habitatges
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1a Residència - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

1 - 2 - 3 - 4 des de 53,00 m2 des de 76.000 €

Sant Pere Nord
C/ Tarragona

Habitatges d’obra nova d’1, 2, 3 i 4 dormitoris al barri de Sant Pere Nord, a tocar de la plaça Primer de Maig.

Ref. web: PV_n_U12485-01 

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

76.000 €
Preu des de

Descompte de

6.000    €



9

1a Residència - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

Zona Olímpica  
Av. de l’Abat Marcet

Promoció situada a l’Avinguda Abad Marcet, a tocar de la Plaça de l’Aigua. Consta d’habitatges d’1 dormitori, locals comercials i garatges.

Ref. web: PV_n_U15246-01 y PV_n_U10875-01

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

60.000 €
Preu des de

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

1 des de 45,00 m2 Opcional des de 60.000 €

Descompte de

3.000    €
Últims habitatges
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1a Residència - Rubí bbvavivienda.com   902 57 57 00

Ca n’Oriol  
C/ Osca

Promoció d’obra nova situada al barri de Ca n’Oriol. Els habitatges tenen plantes baixes amb pati i també hi ha disponibilitat de dúplex amb 
terrasses.

Ref. web: PV_n_U13297-01

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

1 - 2 - 3 des de 39,02 m2 Opcional Opcional  des de 54.000  €

54.000 €
Preu des de

Descompte de

3.000    €
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Lloguer - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

La Maurina  
C/ Mallorca  

Promoció d’habitatges de protecció oficial al barri de la Maurina. El preu del lloguer inclou garatge.

Ref. web: PA_n_U14001-01

Garatge inclòs en la renda. 
Propietat de Fundació Habitatge, S.L. 
Acabats en 2a transmissió.

350 €/mes

Preu des de

TIPOLOGIA METRES CONSTRUÏTS GARATGE PREU

Habitatge des de 52,00 m2 des de 350 €/mes

Llicència d’obres concedida per l’Ajuntament amb el número d’expedient 08-B-0097-09. Els habitatges s’acullen al règim d’habitatges de protecció oficial. 

Lloguer
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Lloguer- Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

Les Escoles 

Plaça Celler 

Habitatges al barri de Les Escoles, a menys de 10 minuts en cotxe del centre de Terrassa i amb possibilitat de garatge. 

Ref. web: PA_n_U12009-01

Garatge no inclòs en el preu.
Propietat d’Arrels ct Lloguer, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.
 
     

400 €/mes

Preu des de

TIPOLOGIA METRES CONSTRUÏTS GARATGE PREU

Habitatge des de 47,00 m2 Opcional des de 400 €/mes
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bbvavivienda.com   902 57 57 00

Terrassa   
C/ Alexandre Bell 

Pròxima comercialització d’habitatges al barri de Ca n’Aurell d’1 i 2 dormitoris, tots amb terrassa. Zona cèntrica amb tots els serveis. Molt a prop 
de l’emblemàtic parc de Sant Jordi.

Propietat d’Anida Operaciones Singulares, S.A., societat unipersonal. 

Pròxima comercialització

Pròxima comercialització - Terrassa
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Pròxima comercialització - Terrassa bbvavivienda.com   902 57 57 00

Terrassa   
C/ Menéndez y Pelayo 

Pròxima comercialització d’habitatges a la Zona Universitària al costat del parc de Vallparadís. Habitatges d’1 i 2 dormitoris amb terrassa, 
garatge i traster.

Propietat d’Arrels CT Patrimoni i Projectes, S.A.U. 

 
     



TIC
TAC
CASES

No perdis ni un segon i aconsegueix la teva!

A Terrassa tenim una àmplia selecció
de cases per a tu.

*Anida Operaciones Singulares S.A., societat unipersonal ofereix la intermediació comercial. Immobles propietat del titular que s’indica en cada immoble a la web. Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. intervé exclusivament com a finançador. 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. Tota la informació a la qual es 
refereixen la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya, 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 del propietari de l’immoble indicat a la web.



bbvavivienda.com
902 57 57 00


