
VENDIDO

REF. MAT26241

360.000 € Terreno - Vendido
terreno Excelentes condições à venda em Mataro, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Mataró »  08304

1.098m²
area do terreno

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.pt Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Terreno de 1.098 m² com incrível potencial e vista
deslumbrante do mar à venda em Can Quirze, Mataró

Lucas Fox apresenta esta oportunidade interessante. Trata-se de um terreno de 1098
m², totalmente plano e com uma localização imbatível, localizado em Can Qiuirze,
Mataró.

O fato de ser totalmente plano lhe dá possibilidades incríveis para planejar um
projeto de construção posterior. Uma excelente oportunidade de construir a casa dos
seus sonhos, totalmente ao seu gosto, com acabamentos personalizados e com a sua
distribuição ideal, de acordo com as suas necessidades.

O percentual de construção do lote é de 30%, o que permite a construção de uma
casa de até 330 m². Seguindo as normas estipuladas, em relação à altura da
construção, deverá ser um piso principal mais a semi-cave, com altura máxima de 7
metros. Da mesma forma, deve haver um número mínimo de árvores em relação aos
m² não construídos restantes: 1 árvore a cada 150 m². O limite de ocupação de 30%
pode aumentar em 15% devido à construção a descoberto de acessos ao piso térreo,
se necessário. Da mesma forma, se assim for, devem ser respeitadas as medidas
estipuladas no documento disponibilizado quanto às medidas de rua e vizinhanças.

Entre em contato para maiores informações.

lucasfox.pt/go/mat26241
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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