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3.880.000 € Terreno - Venda
Terreno Excelentes condições à venda em Mataro, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Mataró »  08304

4.236m²
area do terreno
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Contacte-nos sobre esta propriedade
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DESCRIÇÃO

Terreno com capacidade para construção de 50
apartamentos para venda no centro de Mataró.

Terreno à venda em Mataró, com densidade máxima para construção de 50 moradias.
É permitida a ocupação de subsolo para uso de estacionamento, a área máxima
edificável será de 4.236 m², sendo o teto residencial máximo de 3.936 m² e cobertura
terciária no térreo de 300 m².

Da mesma forma, a área máxima edificável do terreno de acordo com os planos de
planejamento O.3a é: cobertura principal de 3.479 m² e cobertura complementar de
757 m².

As condições de utilização serão: unifamiliares, multifamiliares, rurais, hotelaria,
pequenas, médias e grandes lojas. Além disso, pode ser dedicado à restauração ou
como recreativo, armazéns, indústria I, II, III, previdência, saúde, sociocultural,
desportiva e administrativa. Por fim, pode ser utilizado como estacionamento e
parqueamento, agrícola, pecuário e florestal, entre outros usos.

lucasfox.pt/go/mat30096

Luz natural
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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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