Aquesta valoració es correspon exclusivament als àmbits físics que seran
objecte de concessió i que d’acord amb les informacions de l’àrea corresponent
es relacionen en el següent llistat:
a. Sala de bar

54,42 m²

b. Cuina

9,94 m²

c. Magatzem

5,07 m²

d. Terrassa Bar

20,70 m²

e. Zona Barbacoes

236,00 m²

La valoració té com objectiu i únic efecte, establir un valor del bé a efectes del
contracte futur de concessió de bé demanial.
La seva classificació és de sòl urbà, inclòs en el pla de millora urbana Els
Rosers – Els Jardins (PMU-5). El sòl en que es troba està qualificat de sistema
d’espais lliures públics, codi C2. L’ús és el corresponent a cultural d’acord amb
l’article 108.2 del POUM. La superfície de sòl ocupada és de 278,17 m², amb
diferents usos en el mateix edifici.
La metodologia utilitzada és la de cost de reposició amb les correccions
relatives a depreciació del bé al qual s’afegeix el valor del sòl, d’acord amb el
“Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo”.
L’objecte de valoració consisteix en una edifici en planta baixa, la seva
construcció data segons data de finalització del projecte de l’any 2002. L’edifici
es dedica a activitats culturals amb desenvolupament esporàdic d’actes
institucionals, concerts i altres.
Així tenim que la superfície total a computar seria de 80,40 m2 d’ús bar i
magatzem (es considera un coeficient per passar a superfície construïda de
l’1,16 d’acord amb les dades de projecte).
El valor d’execució material de l’obra és de 286.506,48 € d’acord amb les
dades de l’execució de les diferents fases de l’obra fins l’any 2003 segons els
projectes d’obra aprovats i construïts successivament.
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La resta d’espais son considerats comuns al casal i per tant no es computen als
efectes de valoració. Aquest edifici ha estat objecte dels informes 32/2014 i
22/2017 relatiu a valoració de diferents espais. Atès el temps transcorregut
entre ells i la metodologia de càlcul emprada els valors adoptats segueixen
tenint validesa, vist la estabilitat que el mercat immobiliari manifesta.
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En aquest cas la superfície útil total a computar seria de 69,43 m² i es
comptabilitza un coeficient per passar a superfície construïda. A més es
computa l’espai exterior de terrassa de 256,70 m².
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Informe de valoració del espais objecte de concessió del Casal municipal dels
Jardins de Cunit als efectes d’establiment de la garantia corresponent. (any
2019)

El valor del sòl es troba a la zona homogènia U36 de la ponència cadastral
vigent, aprovada l’any 2007. Cal considerar que la superfície valorada es
correspon a una part de l’edifici, havent de ponderar per tant la part
proporcional que li és d’aplicació per l’ús que es valora. Aplicant aquest criteri,
segons la ponència de valors, s’obté un valor de 27 €/ m² x 337,10 m²,
totalitzant 9.101,66 €. S’aplica la reducció considerada atenent el descens del
valor del sòl produït des de l’any 2007 d’acord amb les directrius establertes per
la Direcció General de Cadastre, amb la qual cosa s’aplicaria un coeficient
reductor de 0,73 i el resultat definitiu serà de: 6.644,21 €.
El coeficient de depreciació s’aplica d’acord amb el “Real Decreto 1492/2011,
de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la
Ley del Suelo”, estimant per un període de vida útil de categoria serveis de
l’annex III i un rendiment del 24 % en un estat de conservació normal, resultant
un coeficient de 0,1488. L’edificació té un bon estat de conservació.
Així el valor resultant del be equival en aquest cas a:

Vb = 77.130,41 €
El valor del bé segons els objectius de la valoració s’estima en un import de
setanta set mil, cents trenta euros amb quaranta un cèntims.
Cunit, data de signatura electrònica
L’arquitecte municipal
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Vb= 82.808,03€ · 0,8512 + 6.644,21 €.
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Vb= Vr · (1-Fß) + Vs =
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