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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT 

 
Article 1. Naturalesa i fonament. 

En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que disposa els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament establix la Taxa per 
concurrència a les proves selectives convocades per la Corporació per a l'ingrés de 
personal al seu servei, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la 
qual atenen al que prevé l'article 58 de la citada Llei 39/1988. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada 
amb motiu de la convocatòria i celebració de proves selectives per a ingrés de personal 
al servei d'este Ajuntament. 

 
Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius les persones físiques, que sol·liciten participar en la 
celebració de les proves selectives per a ingrés del personal al servei d'este Ajuntament. 

 
Article 4. Quota tributària. 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa atenent a les 
classificacions de personal en grups i al tipus de proves selectives. 

 
Article 5. Tarifes. 

Les quotes es determinaran d'acord amb les tarifes dels epígrafs següents: 
 
Epígraf 1. Funcionaris en propietat i laborals fixes: 
 
Categoria   Tarifa, en euros  
Grup A Subgrup A1  50 

Subgrup A2  40 
Grup C Subgrup C1  30* 

Subgrup C2  25 
Grup E/AP    20 
 
* En el cas que les proves del Subgrup C1 siguen per a l'ingrés en el cos de la 

Policia local, s'aplicarà un recàrrec de 30 euros. 
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Les anteriors tarifes es reduiran a la mitat quan es tracte de proves de promoció 
interna o per a una altra plaça, i de personal laboral de plantilla que opte a una plaça de 
funcionari. 

 
Epígraf 2. Convocatòries d'ocupació o borses de treball de personal temporal o 

interí, tant de naturalesa funcionarial com laboral:  
 
Categoria    Tarifa, en euros 
Grup A (Subgrups A1 i A2)   10 
Grup C (Subgrups C1 i C2)   6 
Grup E/AP     3 
 

Article 6. Meritació. 

Es meritarà la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presenta per la 
persona interessada la sol·licitud per a participar en les proves selectives. 

 
Article 7. Ingrés. 

Juntament amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es 
presentarà còpia de la carta de pagament acreditada d'haver efectuat l'ingrés en la 
Tresoreria municipal de la quota corresponent a la prova, en la participació de la qual es 
va sol·licitar. 

 
Article 8. Exempcions. 

 
No estaran subjectes a taxa les convocatòries en què únicament es valoren les 

circumstàncies socioeconòmiques requerides a les persones participants en la mateixa 
per mitjà de les bases específiques. 

 
Tampoc aquelles convocatòries que no siguen de lliure concurrència per resultar 

necessària -per la seua naturalesa- una preselecció del SERVEF, com a programes de 
col·laboració social i anàlegs. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

A partir de l'entrada en vigor d'esta Ordenança fiscal, queda derogada l'anterior 
Ordenança, l'aprovació i del qual establiment va ser acordada per l'Ajuntament ple en 
sessió celebrada el dia vint-i-nou de maig de dos mil dos. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa.” 
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