Informe dels serveis tècnics municipals
_

Informe dels serveis tècnics municipals
_

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5A1742797DEE4B1E80E7030EFD6730DC i data d'emissió 22/02/2021 a les 13:36:23

En compliment de la Providència de la regidora d’esports de data 4 de desembre de 2020, en
relació amb l’expedient iniciat núm. 3192/20 per tal de procedir a la concessió administrativa d’ús
privatiu per adjudicació directa, del bé de domini públic de titularitat municipal, dels camps de
futbol, situat al C/Salvador Espriu s/n, de Riudoms, per a destinar-lo al Complex Esportiu
Tarragona, de la Federació Catalana de Futbol, emeto el present:
_
INFORME
PRIMER.- Descripció detallada
El bé immoble objecte del present expedient es troba inscrit a l’Inventari de Béns Municipal amb
la següent descripció:
•
•
•
•

•
•

Nom: Camps de Futbol
Naturalesa: Urbana
Situació: Partida La Mola
Delimitats: Nord: Zona esportiva pavelló; Sud: Carrer dels Molins Nous; Est: Riera de
Maspujols: Oest: Carrer de Salvador Espriu,
Característiques: Terreny pla destinat a les instal·lacions dels camps de futbol. Hi ha
construïts uns vestidors
Superfície: 2.600 m2, segons registre de la propietat .

Pel que fa a la naturalesa del bé, ostenta la qualificació de bé de domini públic, destinat a servei
públic, esportiu.
Així mateix, la parcel·la on s’ubica el bé de domini públic té la següent referència cadastral
6866901CF3566F0001QE, i el bé immoble al qual ens referim es troba inscrit al Registre de la
Propietat de Reus núm.1, al volum 740, llibre 142, finca 4805, a favor d’aquest Ajuntament.
Segons inventari municipal el bé immoble, objecte d’estudi, manca de càrregues i gravàmens.
_
D'acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament de l'àmbit del terme municipal de Riudoms, que van ser aprovades definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en data
16 de desembre de 1992, publicat l’acord aprovatori al DOGC núm. 1792 de data 3 de setembre
de 1993 i el text íntegre de les quals va ser publicat al DOGC núm. 4510 de 15 de novembre de
2005, aquesta zona esportiva municipal està situada dins el sector discontinu 2 del Pla Parcial de
Mas de Don Felip (PPI4), i està qualificat de sòl urbà amb la Clau 7 Equipament. Aquest Pla
Parcial va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en la
sessió del dia 21 de febrer de 2008 i publicat al DOGC número 5164 de 2 de juliol de 2008.
El document de cessió d’usos de 31 de gener del 2017, preveu el dret d’ús de les instal·lacions
d’ús ordinari, que són l’edifici destinat a vestidors, despatx destinat a la Federació i els dos
camps de futbol. Així mateix, també es dona dret a l’ús de forma puntual de les instal·lacions
d’ús extraordinari, com són el pavelló cobert, el gimnàs adjacent al Complex i l’aparcament.
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Cal entendre que l’objecte propi de la present concessió són els equipaments o instal·lacions
ordinàries sobre les que es realitza l’activitat directament vinculada amb la FCF, sense perjudici
del dret que tinguin de forma puntual sobre les instal·lacions d’úss extraordinari:
L’objecte de la cessió és la següent:
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Superfície camps de futbol 14.070m2
Despatx i magatzem

29,41 m2

Vestidors

414,55 m2

S’adjunta al present informe el projecte d’ocupació, on consta la documentació gràfica de la
cessió.
_
SEGON.- Finalitat de la cessió d’ús i compatibilitat urbanística
La finalitat pretesa en base a la qual s’atorgarà la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de
domini públic, és l’ús per la Federació Catalana de Futbol, de les instal·lacions de titularitat de
l’Ajuntament de Riudoms, dels camps de futbol, situats al Carrer de Salvador Espriu s/n,
de Riudoms, amb la finalitat d’acollir en el seves instal·lacions el Complex Esportiu de TarragonaCentre de Formació i Tecnificació, de la Federació Catalana de Futbol, en l’àmbit de les
comarques tarragonines.
Les Normes Subsidiàries de Planejament de l'àmbit del terme municipal de Riudoms preveuen
que d’acord amb l’article 95 l’ús esportiu i de lleure és permès dins la qualificació urbanística
Clau 7-Equipament. Així doncs, l’ús proposat és compatible amb la qualificació urbanística dels
terrenys on s’ubiquen les instal·lacions dels camps de futbol municipal i els altres equipaments
esportius complementaris.
TERCER.- Valoració
A tal efecte, la valoració de la concessió administrativa de cessió “parcial o limitada” d’us
d’equipaments esportius municipals (que serà compartida amb altres entitats esportives), és de
239.200,00 euros, valoració efectuada conforme els usos horaris anuals de la federació, prenent
com a referència les tarifes del preu públic per la prestació de serveis en els equipaments
esportius municipals, fixats d’acord amb la memòria econòmica -financera que justificava la
valoració segons consta a l’exp. 81/2015-S
Valoració
Ocupació dels dos camps de futbol, vestidors i despatx:

•

26 setmanes de Febrer a Juliol, 5 hores setmana= 26 X 5 = 130 hores/any

Ocupació puntual per tornejos i classes de tecnificació :
•

Entre Febrer i Juliol , 6 mesos X 5 hores/ mes = 30 hores/ any

20000169/JUR/JA

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Alonso Gimenez - DNI ** (TCAT) el dia 10/12/2020 a les 12:37:43

2

Informe dels serveis tècnics municipals
_

Preus públics aplicats:
ÚS ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE
ÚS
CAMPS
DE ÚS VESTIDORS I DESPATX
FUTBOL:
7,50 €/h

25,00€/h

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5A1742797DEE4B1E80E7030EFD6730DC i data d'emissió 22/02/2021 a les 13:36:23

Càlcul del valor total:
Camps de futbol 160 hores/any X 7,50 €/h = 1.200,00 €
Vestidors i despatx 160 hores X 25,00 €/h = 4.000,00 €
Total valor any ocupació
5.200,00 €
Total valor del bé objecte de concessió: 5.200,00 € X 46 anys *= 239.200,00 €
*46 anys son els anys que resten fins els 50 anys, si descomptem els 4 anys d ela llicencia temporal.

QUART.- Projecte_
S’adjunta a l’expedient el projecte d'ocupació del bé indicat que es considera adequat i
suficient per les necessitats que es pretenen cobrir.
Aquest projecte inclou:
➢
➢
➢
➢

Memòria justificativa
Planols de la situació, dimensions i altres circumstancies.
Valoració de la part del domini public que s’ha d’ocupar.
Plec de condicions que ha de regir la concessió.

Riudoms a la data de la signatura electrònica.
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