VALORACIÓ DE MÒDULS DE SÒL

En concret s’ha establert una modulació de 7 casetes de superfície 100 m² i
uns espais comuns per barbacoes i planxes a la banda posterior d’aquestes. La
valoració té com objectiu i únic efecte, d’establir el valor del bé a efectes de
contracte pel seu ús temporal.

L’11 d’abril de l’any 2014 ja es va practicar la citada valoració en base a la
ponència cadastral vigent al municipi de Cunit, donant un valor de unitari de
377,30 €/m².
Als efectes d’actualització s’analitza la evolució del mercat immobiliari al llarg
d’aquests anys en les bases estadístiques de TINSA, empresa autoritzada per
taxacions hipotecàries.
Segons dades per la província de Tarragona l’evolució mitjana interanual d’abril
de 2014 a desembre del 2017 és d’un 0,27 %, com veiem la diferència en
l’evolució del preu es quasi nul·la. Aplicant aquest criteri tindríem un preu unitari
de 378,31 €/m², que per els 100 m² de cada mòdul tindríem:
Mòdul de 100 m²:

37.831 €.
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Aquests mòduls s’emplacen dins del sistema d’equipaments públics a la banda
nord del PAU 20, atenent que s’afecta exclusivament superfície de sòl, s’utilitza
per la seva valoració la metodologia de repercussió respecte del valor cadastral
de zona en la que s’emplaça.

INFORMES IRB

Així el valor del 3% als efectes de garantia exigible sobre el valor del bé
resultant donaria per cada cas:
Vb = 1.134,93 €
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Se sol·licita valorar el sòl ocupat temporalment pels mòduls del conjunt de
l’activitat “Feria de Abril de Cunit” que es preveu realitzar els dies 27, 28 29 i 30
d’abril i el dia 1 de maig de 2018 pel desenvolupament d’aquesta en els
terrenys inclosos al Polígon d’actuació PAU 20 de Cunit.

