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Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de

la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb allò que es disposa

en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text

refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals aquest  ajuntament estableix  la Taxa per la

utilització d’habitatges compartits per acompanyament de joves sense llar, que s'ha de regir per

la present Ordenança fiscal,  les normes de la qual  s'atenen a allò que preveu l'article  57 de

l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.

Article 2. Fet imposable

El fet imposable de la taxa consisteix amb el servei d’allotjament i de tutela per part de les/els

edu-cadores/educadors  socials  per  als  menors  que  migren  soles  sense  referents  familiars

extutelats. 

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’art. 36 i

les  entitats  a  què es  refereix  l'article  35.4 de la  Llei  General  Tributària,  que siguin  ocupants

d’aquests pisos i rebin el servei de tutela.

Article 4. Quota tributària

La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 70€ mensuals per cada usuari.

Article 5. Exempcions

L’Ajuntament  podrà  acordar  l’exempció  de  la  taxa  quan  la  persona  sobre  la  qual  recaigui

l’obligació de satisfer-la es trobi en el llindar d’exclusió i acrediti no tenir recursos econòmics, tot

això justificat amb informe del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta que

reflectirà les cir-cumstàncies objectives que acreditin la manca de recursos per part de l’obligat

tributari.
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Article 6. Normes de Gestió

 1. Els interessats en la utilització privativa dels habitatges municipals regulats per aquesta or-

denança, hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent.

 2. Les  sol·licituds  d’utilització  s’entendran  desestimades  si  transcorre  un  mes  de  la  seva

presentació en el Registre General de l’Ajuntament sense que recaigui resolució expressa. En

aquest supòsit es retornarà d’ofici, si s’escau, l’import ingressat.

 3. Les  quantitats  exigibles  d’acord  amb la  tarifa  es  liquidaran  per  anticipat  i  amb càrrec  al

compte indicat per l’obligat tributari el dia 5 de cada mes.

 4. Quan, per causa de la utilització privativa dels habitatges municipals regulats en aquesta or-

denança, es produïssin desperfectes, l’obligat tributari,  sense perjudici de la taxa correspo-

nent, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses de reparació dels danys causats.

Article 7. Meritament

 1. El  meritament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el  moment de sol·licitar

l’autorització de l’ús dels habitatges i del servei de tutela regulats en aquesta ordenança, o des

que aquesta es realitzi, si es que es va procedir sense autorització expressa.

 2. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant domiciliació bancària procedint-se a la incor-

poració en padró periòdic mensual per part de l’Oficina de Gestió Tributària i tramitant-se la

remesa de càrrec dintre dels primers cinc dies de cada mes.

Article 8. Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin el Text Refós

de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals.  La  llei  de  Taxes  i  Preus  Públics,  i  la  resta  de

disposicions concordants.

Disposició Final

Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seva publicació íntegra

en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui

la seva modificació o derogació expressa.

3



Ordenança Fiscal núm. 59/2023
Taxa per la utilització d’habitatges compartits 

per acompanyament de joves sense llar (versió 1)

Diligència

Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament

cele-brat el dia 31 de gener de 2022. 
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