
Hola a un espai per a tothom!
Adéu-siau a “si ens estrenyem, hi cabem”
Tenim una àmplia selecció de cases a Barcelona.
Troba la teva!

Dte.

6.000€
de fins a
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bbvavivienda.com   902 57 57 00

Estàs molt a prop d’aconseguir la casa que vols.

S’ha acabat esperar per entrar al bany, estendre la roba al celobert, sentir com discuteixen 
els veïns, jugar a bàsquet dins de casa... 

Ara tu decideixes si vols un habitatge gran, petit, amb piscina, jardí, al camp o a la ciutat. 
Et presentem una àmplia selecció de cases i parcel·les unifamiliars que s’adapten a tu.

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.

*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 de BBVA, que són exclusives 
per a compradors d’habitatges 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. El preu no inclou en cap cas els impostos i les 
despeses de formalització aplicables, ni tampoc mobiliari ni elements decoratius que apareixen a les imatges que, en cap cas, no seran objecte de la compravenda. Immobles 
disponibles el 21/04/16. 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 del 31/05/16

bbvavivienda.com
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1a Residència - Barcelona

Castellbell i el Vilar   
El Borràs 

C/ Sant Jeroni

Habitatge unifamiliar de 4 dormitoris i 2 banys, amb rebedor, menjador-sala d’estar i cuina. 

Ref. web: UV_n_UV00045105

Garatge i traster inclosos en el preu.
Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

bbvavivienda.com   902 57 57 00

196.900 €
Preu

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

4 173,51 m2  196.900 €

Descompte de

6.000    €

1a Residència
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Castellgalí   
Mas Planoi  

C/ Teatre

Unifamiliar aïllada de 4 dormitoris i un bany distribuïda en planta baixa i primera planta. 

Ref. web: UV_n_UV00044469

Propietat de BBVA, S.A.  
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

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

128.600 €
Preu

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

4 95,86 m2 128.600 €

Descompte de

6.000    €
Descompte de

6.000    €
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Immobles en construcció propietat de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., (entitat inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, Tom 2083, Foli 1, Secció 8a, Full BI-17-A, 
inscripció 1a) CIF: A-48265169 Tota la informació a la qual es refereixen 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 del propietari de l’immoble, situades a Plaza San 
Nicolás, 4 Bilbao Biscaia.

En construcció

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

Matadepera
C/ Coll d’Estenalles

Habitatge unifamiliar per estrenar, molt espaiós, distribuït en dues plantes i amb garatge inclòs en el preu.

Ref. web: UV_n_UV00042872

Garatge inclòs en el preu.
Propietat de BBVA, S.A.
En construcció en 1a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

759.000 €
Preu

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

5 473,14 m2 759.000 €

Descompte del

5  %
Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Matadepera
C/ Gregal

Habitatge unifamiliar de quatre plantes amb vistes a tot el Vallès Occidental. Compost per menjador, cuina, 6 dormitoris, 5 banys, terrasses i 
piscina. A més, disposa d’una àmplia zona enjardinada, pista de bàsquet, glorieta i una espaiosa plaça de garatge.  

Ref. web: UV_n_UV00075705

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

422.000 €
Preu

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PISCINA PREU

6 321,00 m2  422.000 €

Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Matadepera
C/ Llevant

Habitatge unifamiliar d’alt standing i molt espaiós. Distribuït en planta baixa amb porxo, planta alta i una altra planta sotacoberta. Consta de 3 
dormitoris, 3 banys i diverses terrasses i està envoltat d’una àmplia zona enjardinada.   

Ref. web: UV_n_UV00088009

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

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

 1.330.656 €
Preu

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

3 337,56 m2 1.330.656 €

Descompte del

5  %
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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. Finançament subjecte a condicions d’aprovació de BBVA exclusives per a compradors d’habitatges publicats a 
bbvavivienda.com i vàlides fins al 31/12/16. Finançament fins al 100% del valor de compra, sempre que no superi el 100% del valor de taxació. Aquest finançament no constitueix 
l’única forma d’adquisició. 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.

8
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Rellinars
Av. El Planet

Habitatge unifamiliar aïllat de 4 dormitoris compost per rebedor, menjador i 2 banys.

Ref. web: UV_n_UV00050145 

Propietat de BBVA, S.A.
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

237.600 €
Preu

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS PREU

4 202,00 m2 237.600 €

Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

Sant Feliu de Codines  
C/ Havana

Habitatge unifamiliar de 2 dormitoris distribuït en dues plantes. La planta baixa té garatge, bany i dos dormitoris, i la planta alta consta de 
menjador, cuina i lavabo.  

Ref. web: UV_n_UV00087995

Garatge inclòs en el preu.
Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

 

123.200 €
PREU

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE PREU

2 159,00 m2 123.200 €

Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

229.300 €
Preu

Sant Llorenç Savall  
Urb. Comabella 

C/ Arquitecte Gaudí

Habitatge unifamiliar distribuït en dues plantes, situat en una zona molt tranquil·la i amb una parcel·la de 907 m 2 i porxo.

Ref. web: UV_n_UV00042830

Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

4 80,00 m2 229.300 €

Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

196.400 €
Preu

Sant Llorenç Savall  
C/ Avets

Habitatge unifamiliar aïllat, compost de 6 dormitoris, 2 banys, ampli menjador-sala d’estar amb xemeneia, cuina i un soterrani de 56m2. 
L’habitatge està edificat sobre un solar de 1.085 m2 en una de les zones residencials millors de la comarca.

Ref. web: UV_n_UV00038864

Garatge inclòs en el preu.
Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

6 117,00 m2 196.400 €

Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

241.500 €
Preu

Sant Llorenç Savall  
C/ Les Baumes

Habitatge unifamiliar aïllat amb planta baixa composta per menjador, cuina, bany i dormitoris, i planta alta amb dormitoris i bany. També 
disposa de planta soterrani destinada a garatge.

Ref. web: uv_n_uv00035447

Garatge i traster inclosos en el preu.
Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE TRASTER PREU

4 250,00 m2  241.500 €

Descompte de

5  %



Ja has trobat la teva 
nova casa?
Trobar la casa perfecta per a tu no és fàcil, però finançar-la 
amb aquestes condicions sí que ho és. 
Aprofita les condicions de finançament de BBVA:

·  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.

*Finançament ofert per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., que intervé exclusivament com a finançador, subjecte a condicions habituals d’aprovació. Condicions de 
finançament exclusives per a persones físiques residents a Espanya compradores d’habitatges publicats a bbvavivienda.com, vàlides fins al 30/06/16. Aquesta forma de 
finançament no és l’única forma d’adquisició d’aquests habitatges.
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

765.000 €
Preu

N. DORMITORIS METRES ÚTILS GARATGE GARATGE PISCINA PREU

5 376,00 m2  765.000 €

Sant Quirze del Vallès 

Can Pallàs 

C/ Llevant

Casa a quatre vents en una zona residencial privilegiada i molt tranquil·la. Amb acabaments d’alta qualitat i ascensor. A més, té jardins i piscina.

Ref. web: UV_n_UV00036635

Garatge i traster inclosos en el preu.
Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA  

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Últims habitatges

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. 

Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

374.000 €
Preu

Terrassa 

Centre  

C/ García Humet

Habitatge unifamiliar situat al centre de la ciutat. Té 5 dormitoris, 2 banys, un lavabo i un pati espaiós.

Ref. web: UV_n_UV00033234

Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA

N. DORMITORIS METRES ÚTILS PREU

5 172,00 m2 374.000 €

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. 

Descompte de

5  %
Descompte del

5  %
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1a Residència - Barcelona bbvavivienda.com   902 57 57 00

326.651 €
Preu

N. DORMITORIS METRES CONSTRUÏTS PISCINA PREU

4 124,00 m2 326.651 €

Viladecavalls 

C/ Barcelona

Habitatge unifamiliar aïllat de quatre dormitoris, situat molt a prop de la muntanya de Montserrat. Molt ben comunicat amb la resta de les 
poblacions del Vallès Occidental per l’autopista AP-7 i la línia ferroviària R4. Es compon de rebedor, menjador, cuina i dos banys. A més, té una 
àmplia zona enjardinada, diverses terrasses, barbacoa i piscina.

Ref. web: UV_n_UV00090869

Propietat de BBVA, S.A. 
Acabats en 2a transmissió.

Descompte del

5  %



18

Hola gandula al jardí!
Adéu-siau tamboret al balcó!
Troba la casa que busques entre la nostra selecció.
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Tenim una àmplia selecció d’habitatges 
unifamiliars i parcel·les repartides per tot 
Barcelona que t’estan esperant. Entra a 
bbvavivienda.com, busca la zona que 
s’ajusta millor a les teves necessitats i troba 
la teva casa.
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bbvavivienda.com
902 57 57 00


