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Característiques

Situació

OSONA

Solar urbà en venda a prop de Ripoll amb una casa de poble i una antiga fàbrica. IDEAL INVERSORS.

CLASSE TERRENYJardí
PLANTES
4 habitatges

+ 100 años
CONSERVACIÓ

COMARCA BARCELONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

790.000 €Maó i ciment

CLIMASECDISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

1893 m2 2200 m2 4 banys jardí    10 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0,75 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. Sant Quirze de Besora

5 Km. 94 Km. 0 Km. 

640 m. Casa de poble

  

1893 m2 TERRENY2200 m2 EDIFICATS

10 HABITACIONS, 4 BANYS

En tràmit
Terreny pla i enjardinat

Edifici industrial + 2 edificis d'habitatges independents
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Descripció:
Solar en venda i casa de poble a prop de Ripoll, dins d'un poble tranquil amb tots els serveis a prop, envoltat de muntanyes i boniques vistes panoràmiques del seu entorn a prop del riu Ter. La finca està formada per diverses edificacions destinades a diferents usos, vivenda, magatzem, etc.  Una OPORTUNITAT ideal per a INVERSORS.
A la propietat també es troba una antiga fàbrica de més de 100 anys amb 1.100 m2 construïts i 629 m2 de terreny pla. Pel seu estat actual, seria necessària una actualització dels interiors .La segona parcel·la està formada per una antiga casa de poble amb data de construcció de l'any 1800. Està dividida en 2 habitatges independents amb els seus interiors a actualitzar. Disposa de 2 magatzems annexos, i una superfície de terreny de 462 m2. En total, la zona edificada d'aquesta són 500 m2.
Aquest solar urbà en venda presenta una tercera parcel·la amb el terreny pla (802 m2), podent convertir-lo en un bonic jardí amb espai per plantar arbres d'ombra o fruiters, segons es prefereixi; envolta l'àrea construïda de 629 m2 on es troba una altra singular casa de poble en millor estat, tant en la seva estructura com en els seus interiors.
Aquest edifici compta amb un antic local comercial, un magatzem a la planta baixa i 2 habitatges independents a la primera i la segona planta, respectivament. Es presenten moltes possibilitats en aquesta parcel·la, ja que les dependències de cadascuna dels habitatges estan en bon estat, podent actualitzar-les per llogar-les o per destinar-les a la família o convidats. També poden unificar-se els dos pisos i reformar la planta baixa per crear una casa de poble completament nova i unifamiliar, depenent de l'interès del comprador.
Solar urbà en venda amb MOLT POTENCIAL per rehabilitar els habitatges ja existents o enderrocar les edificacions per construir nous blocs de pisos o cases més modernes.
OPORTUNITAT ÚNICA per invertir en un projecte MOLT RENDIBLE i amb múltiples opcionsde construcció i reabilitació.
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La Zona

Disponibilitat sobre acord. Les dades exposades són ofertes per tercers, merament informatives i se suposen correctes. La nostra 
empresa no garanteix la seva veracitat. L'oferta està subjecta a errors, canvis de preu, omissió i / o retirada del mercat sense 
previavís. Les despeses de transmissió patrimonial, IVA, notari i registre van a càrrec del comprador. Seguint la normativa espanyola, 
les despeses de comissió van a càrrec del venedor.

CONDICIONS GENERALS AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que 
ens subministri en aquesta i altres comunicacions seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de NATURAL PROPERTY, 
S.L. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes 
dades no seran cedides a tercers, tret de les cessions legalment permeses. L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant NATURAL PROPERTY, S.L. 
com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercir a 
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