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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A LES
PROVES SELECTIVES CONVOCADES PER LA CORPORACIÓ PER A
L'INGRÉS DE PERSONAL EN L'AJUNTAMENT (DRETS D'EXAMEN)

Article 1.-. Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la CE i per l'art. 108 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
sobre el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL), este
Ajuntament establix la “Taxa per concurrència a les proves selectives convocades per la
corporació per a l'ingrés de personal en l'Ajuntament (Drets d'examen)”.

Article 2.-. Fet imposable.
Constituïx el Fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenrotllada amb
motiu de la convocatòria i celebració de les proves selectives convocades per
l'Ajuntament per a ingrés de personal al servici dels mateixos.

Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones que sol·liciten participar en la celebració de les
proves selectives per a l'ingrés de personal al servici de l'Ajuntament.

Article 4.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa atenent a la classificació de
personal en els respectius grups i d'acord amb les següents tarifes aplicables:
Categoria
Grup A1
Grup A2
Grup C1
Grup C2
Agrupacions Professionals
Cos de la policia Local

Places
Fixes
100 €
75 €
50 €
40 €
30 €
120 €

Places
Temporals o Borses de Treball
50 €
37,5 €
25 €
20 €
15 €
60 €
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Article 5.- Meritació.
Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan per l'interessat es presente la
sol·licitud per a participar en les proves selectives.

Article 6.- Normes de gestió.
La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació facultant-se a l'Alcaldia per a l'aprovació de
l'imprés oficial corresponent.
A este efecte, junt amb la presentació de la sol·licitud de participació segons model
d'instància oficial haurà d'adjuntar-se còpia del pertinent ingrés de l'autoliquidació
conforme quota corresponent.

Article 7.- Exempcions
1.- No s'exigirà este ingrés al personal de l'Ajuntament que es presente a proves
selectives de personal en torn restringit.
2.- Estaran exempts del pagament de la taxa:
Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys
d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als Cossos i
Escales de funcionaris o a les categories de personal laboral, i/o convocatòries per a
creació de borses de treball convocades per este ajuntament en què sol·liciten la seua
participació. Per obtenir l'exempció serà requisit que en el termini que es tracte, no
hagueren rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'hagueren negat a participar, excepte
causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que,
així mateix no tinguen rendes superiors, en còmput mensual al salari mínim
interprofessional. Estes condicions hauran de ser acreditades per mitjà de certificats
emesos per l'Administració competent

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en BOP i, mantindrà
la seua vigència fins a la seua modificació o derogació.

VIDA DE L'ORDENANÇA
La present Ordenança que consta de set articles i una disposició final va ser aprovada
inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 1 d’abril de 2011 i
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definitivament en data 20 de maig de 2011, i sent publicada en el BOP núm. 130 de data
3 de juny de 2011.

La present Ordenança va ser modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016 i aprovada definitivament el 26 de setembre
de 2016 sent publicada la seua modificació en el BOP núm. 198 de data 13 d’octubre de
2016.
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