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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARTICIPACIÓ EN
PROCESSOS SELECTIUS

ARTICLE 1. Naturalesa i fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i
pels articles 4 i 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 articles 15 a 19, 20.4 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament  estableix la  taxa  per  participació en processos  selectius,  que es  regeix per  aquesta
ordenança fiscal.

ARTICLE 2. Fet imposable

Constitueix el  fet  imposable de la  taxa l’activitat  tècnica i  administrativa conduent  a la
selecció del personal funcionari i laboral, de caràcter permanent o eventual, entre els que sol·liciten
participar en les corresponents proves d’accés o de promoció als cossos o escales de funcionaris o a
les categories de personal laboral convocades per aquest Ajuntament.

ARTICLE 3. Subjectes passius

Són subjectes passius, en concepte de contribuent, les persones físiques que sol·liciten la
inscripció en els processos selectius a què es refereix l’article anterior.

ARTICLE 4. Meritació

La taxa meritarà en el moment de la sol·licitud d’inscripció en les proves selectives. La
sol·licitud d’inscripció no es tramitarà mentre no s’haja fet efectiu l’import de la taxa.

ARTICLE 5. Quota tributària

1. La quota tributària es determina d’acord amb el següent quadre de tarifes:



GRUP TITULACIÓ O
ASSIMILABLES

PLACES / LLOCS
PERMANENTS

PLACES/ LLOCS
INTERÍ/CONTRACTATS

A1 40 € 30 €

A2 35 € 25 €

C1 30 € 20 €

C2 25 € 15 €

Policia local 50 € 40 €

Agrupacions professionals 20 € 10 €

2. En aquells casos en què el  subjecte passiu figure com a demandant d’ocupació en els
Centres Servof d’Ocupació de la Generalitat o organisme equivalent amb una antiguitat mínima de
sis mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOP o
BOE, s’aplicarà una reducció del 90 per cent sobre les tarifes anteriors.

Per a l’aplicació de la tarifa el subjecte passiu ha d’acreditar, en el moment de presentar la
sol·licitud d’inscripció, la condició de demandant d’ocupació presentant el document on s’acredite
la inscripció en els Centres Servof d’Ocupació o organisme equivalent, i on s’especifique la situació
de  la  demanda  i  la  data  de  la pròxima  renovació  (DARDE  o  document  que  en  el  futur  el
substituïsca).

3. Quan el subjecte passiu siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al
33 % s’aplicarà una reducció del 90 per cent sobre les tarifes recollides en el punt 1 d’aquest article.

Per  a  l’aplicació  de  la  tarifa  el  subjecte  passiu  ha  d’acreditar  el  grau  de  discapacitat
presentant  certificat  oficial  vigent  en  la  data  de  publicació  de  la  convocatòria  de  les  proves
selectives en el BOP o BOE en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció i la còpia de
l’autoliquidació ingressada.

4. Quan el subjecte passiu siga membre d’una família nombrosa s’aplicarà una reducció del
20 per cent sobre les tarifes arreplegades en el punt 1 d’aquest article. La condició de membre d’una
família nombrosa s’acredita mitjançant la presentació de títol en vigor expedit per la Generalitat
Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció.

ARTICLE 6. Normes de gestió 

1. La taxa regulada en aquesta ordenança s’exigeix en règim d’autoliquidació. Els subjectes
passius  han  de  practicar  l’autoliquidació  en  els  impresos  habilitats  a  aquest  efecte  per
l’Administració  municipal,  i  han  de  fer  l’ingrés  en  les  entitats  bancàries  autoritzades  abans de
presentar la sol·licitud d’inscripció, sense que s’admeta el pagament fora del citat termini.

La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, així com la
falta d’aportació dels documents acreditatius del dret a les tarifes reduïdes dels apartats 2, 3 i 4 de
l’article anterior dins del termini d’esmena determinarà la inadmissió de l’aspirant a les proves
selectives.

2. La sol·licitud d’inscripció ha d’acompanyar-se, en tot cas, amb còpia de l’autoliquidació
degudament ingressada.



En el cas que el subjecte passiu siga una de les persones a què es refereixen els apartats 2, 3
i 4 de l’article anterior, ha d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció i l’autoliquidació ingressada la
documentació original o degudament compulsada que s’indica en els apartats citats.

3. Quan l’activitat tècnica i/o administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa no es
realitze per causes no imputables al subjecte passiu, escaurà tornar l’import corresponent. Per tant,
no escaurà tornar els drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causes
imputables a  l’interessat  ni  en el  cas de falta  de presentació de la documentació requerida que
acredite l’aplicació de les tarifes reduïdes dels apartats 2, 3 i 4 de l’article anterior en el moment de
presentar la sol·licitud d’inscripció.

ARTICLE 7. Exempcions i bonificacions

No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les
lleis o les derivades de l’aplicació dels tractats internacionals.

ARTICLE 8. Infraccions i sancions tributàries

En tot el que es refereix a infraccions i sancions tributàries són aplicables la Llei General
Tributària i les disposicions que la despleguen i complementen.

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança entra en vigor el dia 1 de gener de 2011, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de la Província.
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