
 
Ajuntament Els Poblets

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER DRETS D’EXÀMEN

ARTICLE 1.- Fonament i règim

En ús de les facultats atribuïdes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 articles 132 i 20.4 en relació amb els articles 15 al 19 del RD 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la Taxa per drets d’exàmen per a les proves d’accés a les 
places convocades per la Corporació, i que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

ARTICLE 2.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la present Taxa la participació com aspirants en proves 
selectives d’accés o de promoció als Cossos i Escales de funcionaris o a les categories 
de personal laboral convocades per l’Ajuntament dels Poblets, així com la participació 
en proves selectives per a la cobertura en règim laboral temporal i interí de les places 
convocades.

ARTICLE 3.- Subjectes passius

Seran subjectes passius de la Taxa les persones físiques que sol·liciten la inscripció com 
aspirants en les proves selectives o d’aptitud a què es refereix l’article anterior.

ARTICLE 4.- Meritació

La Taxa es produirà en el moment de la sol·licitud d’inscripció en les proves selectives o 
d’aptitud a què es refereix l’article 2, sent necessari el pagament de la Taxa per a poder 
participar  en  les  mateixes.  La  Taxa  s’abonarà  durant  el  període  de  temps  en  què 
romanga obert el termini per a la presentació de sol·licituds de participació, que será el 
determinat en cada una de les bases que regulen les convocatòries per a la provisió, en 
els seus diferents règims, de les places que s’oferisquen. 

ARTICLE 5.- Quota tributària

5.1.- La quantia de la Taxa vindrà determinada per una quantitat fixa assenyalada en 
funció  del  grup  de  classificació  o  de  titulació  en  què  es  troben  classificades  les 
corresponents places.

Per a les proves selectives d’accés a la funció pública, les de promoció interna, tant de  
laborals com de funcionaris,  i funcionarització s’aplicaran les tarifes següents:

GRUP CLASSIFICACIÓ QUOTA TRIBUTÀRIA

A1 50,00 €
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A2 45,00 €

B 40,00 €

C1 30,00 €

C2 20,00 €

Agrupacions professionals 

(antinc grup E)

10,00 €

5.2.- En el cas de procesos selectius per a Policies Locals i quan siga l’Ajuntament el  
que  celebre  les  proves  psicotècniques  marcades  per  la  normativa  vigent,  a  la  tarifa 
continguda en l’apartat anterior s’afegirà la següent:

REALITZACIÓ DE PROVES 
PSICOTÈCNIQUES

60,00 €

 

ARTICLE 6.- Normes de gestió

Els  subjectes  passius  hauran  de  practicar  autoliquidació  mitjançant  els  impresos 
habilitats a aquest efecte per l’Ajuntament dels Poblets, i realitzar l’ingrès en qualsevol 
entitat bancària autoritzada, abans de presentar la corresponent sol·licitud d’inscripció, 
no admetent-se el  pagament fòra de termini. La falta de pagament de la Taxa en el 
termini assenyalat determinarà la inadmissió de l’aspirant a les proves selectives. A la 
sol·licitud d’inscripció haurà d’acompanyar-se, en tot cas, original o còpia compulsada 
de l’autoliquidació amb el justificant de l’ingrès.

ARTICLE 7.- Exempcions i bonificacions

7.1.- Estan exemptes del pagament d’aquesta Taxa els subjectes passius que estiguen en 
alguna de les següents situacions i lo acrediten degudament:

- Les persones amb discpacitat igual o superior al 33% reconeguda en certificat 
oficial emès per l’organisme competent.

-  Les  persones inscrites com a demandants d’ocupació  en el  SERVEF sense 
percepció de cap subsidi, deguent aportar certificat del SERVEF que lo acredite.

7.2.- Gaudiran d’una bonificació del 50% els subjectes passius membres de famílies 
nombroses en els termes de l’article 12.1 c) de la Llei 40/2003 de 18 d enovembre. La  
condició de familia nombrosa s’acreditarà mitjançant el corresponent títol actualitzat.

7.3.-  Les  exempcions i  bonificacions  no seran  aplicables  a  la  tarifa  especial  de  les 
proves psicotècniques de la Policia Local.

ARTICLE 8.- Devolució
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Procedirà  la  devolució  de  la  Taxa  per  drets  d’exàmen  quan  no  es  realitze  el  fet 
imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà la devlució 
en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causes imputables a l’interessat

ARTICLE 9.- Infraccions i sancions tributàries

En tot el que es refereix a infraccions i sancions tributàries i les seues qualificacions 
s’estarà al disposat en les normes establides en la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

En allò no previst en la present Ordenança caldra ajustar-se al disposat en la normativa 
vigent  en  matèria  d’hisendes  lcals,  en  matèria  tributària  i  la  resta  de  normativa 
d’aplicació.

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’haja publicat el seu texte íntegre en 
el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  romandrà  en  vigor  fins  la  seua  modificació  o 
derogació expressa.

     

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquesta Ordenança fiscal ha sigut aprovada pel Ple 
de la  Corporació en sessió ordinària  celebrada el  dia  5 de  març de 2018, havent-se 
publicat el seu texte íntegre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 85 de 7 de 
maig de 2018.

En Els Poblets

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Amparo Gil Torrella

*Document signat electrònicament en la data que consta al marge

 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament Els Poblets
	2018-05-07T08:56:56+0200
	Els Poblets
	MARIA AMPARO GIL TORRELLA - DNI 29175334H
	ho accepto




