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Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per
Concurrència a les Proves Selectives per a l’Ingrés de Personal
Àrea de Tresoreria

Fent ús de les facultats conferides per l'art. 133.2 i l'art. 142 de la Constitució, per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local,
i de conformitat amb el que disposen els art. 71 a 75 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, este Ajuntament establix la taxa per concurrència a les proves selectives
convocades per la corporació per a l'ingrés de personal en l'Ajuntament.

Article 1. FET IMPOSABLE
Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenrotllada amb
motiu de la convocatòria i celebració de proves selectives convocades per
l'Ajuntament per a l'ingrés de personal al servici del mateix, amb caràcter fix i
temporals.

Article 2. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten participar en
la celebració de les proves selectives per a l'ingrés de personal al servici de
l'Ajuntament.

Article 3. QUOTA TRIBUTÀRIA
3.1.- La quantia de la taxa 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 oposició

Places fixes

Places temporals

Grup A

50,00 €

37,50 €

Grup B

45,00 €

33,75 €

Grup C

35,00 €

26,25 €

Grup D

25,00 €

18,75 €

Grup E

20,00 €

15,00 €

Tarifa proves selectives Policia Local
Tarifa proves selectives Policia Local
Grup A

150,00 €

Grup B

135,00 €

Grup C

105,00 €

3.2.- En el supòsit de proves convocades per a bosses de treball, les tarifes
aplicables seran les indicades en l'apartat anterior, amb una reducció del 50%.
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Article 4. BENEFICIS FISCALS
4.1.- Gaudiran d'exempció aquells subjectes passius que en el moment de
presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació havent de presentar,
a fi d'acreditar fefaentment esta circumstància, certificat de l'INEM en el que
haurà de constar la situació del desocupat i no ser perceptor de cap tipus de
subsidi.
4.2.- Gaudiran d'una exempció del 100% aquells aspirants que ho siguen en
procediments de promoció interna i funcionarización.
4.3.- Gaudiran d'exempció del pagament d'aquesta taxa, les persones amb
diversitat funcional amb un grau de la mateixa igual o superior al 33%. Aquesta
situació s'acreditarà amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en
la matèria.
4.4.1- Gaudiran d'exempció del pagament d'aquesta taxa les persones que formen
part de famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de
18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.
4.4.2- Gaudiran d'exempció del pagament d'aquesta taxa les persones que formen
part d'una família monoparental en qualsevol de les seues categories, regulades en
el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement
de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana (DOCV de 23
de març de 2018).
En tots dos casos hauran de presentar còpia del document acreditatiu de la
condició que s'al·legue per a gaudir de l'exempció.

Article 5. MERITACIÓ
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan per l'interessat es presente la
sol·licitud d'admissió a les proves selectives.

Article 6. NORMES DE GESTIÓ
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. A este efecte, junt amb la presentació
de la sol·licitud de participació en les proves s'haurà d'adjuntar còpia del pertinent
ingrés en l'entitat bancària de l'autoliquidació d'acord amb la quota corresponent.
Les sol·licituds rebudes per qualsevol dels mitjans i procediments regulats en els
articles 9 a 16 i 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, que no vinguen acompanyats de l'imprés
d'autoliquidació validat per l'entitat bancària seran admesos provisionalment, però
no li'ls donarà curs sense que s'esmene la deficiència, al fi de la qual es requerirà a
l'interessat perquè en termini de deu dies abone les quotes corresponents, amb
l'advertència que transcorregut el dit termini sense efectuar-ho es tindrà la
sol·licitud per no presentada i es procedirà al seu arxiu.

Article 7. DEVOLUCIÓ
Els drets d'examen seran tornats únicament, prèvia petició de l'interessat, en el
cas de ser exclòs del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a
prendre part en el mateix.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de
l'endemà al de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província (15-02-2005) romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació
expressa.”
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