En aquest sentit aporta com a criteri el plantejat per les indemnitzacions per
ocupació temporal de terrenys, segons el qual aplica una reducció del 10%
sobre el citat valor.
En relació al valor del sòl, s’apliquen les normes previstes en la legislació
urbanística o la de valoració cadastral, que és el cas que ens ocupa, el qual té
en compte l’informe esmentat, ja que els paràmetres de càlcul contemplen la
totalitat de variables que condicionen el valor del terreny.

Els únics danys plausibles que puguin afectar el seu desenvolupament futur o
la necessària restitució a la situació original son els derivats de possibles
contaminació de terrenys o similar i en el cas que ens ocupa la incidència i risc
de que és produeixi és absolutament menor, entenent que la assimilació que es
planteja amb el valor d’indemnització per terrenys ocupats temporalment
encaixa perfectament en aquest cas.
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Els terrenys que se cedeixen es troben sense urbanitzar, amb un tractament
superficial de sauló i sense existència de serveis o instal·lacions que en resultin
afectats. El valor del terreny dimana essencialment de la pertinença a un
polígon d’actuació urbanística i el valor que se’n deriva, però en cap cas per els
elements mobles quantificables que el configuren.
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Altre cosa és que als efectes de garantia es pugui avaluar el risc que es pugui
produir sobre els sols afectes a la implantació de les casetes de la Feria d’abril.
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Per part del departament de Secretaria es planteja si és factible que el valor del
sòl contemplat en l’informe IRB 24/2018 es susceptible de reducció atenent a
que el període d’ocupació del sòl està limitat en el temps.

