
 
Ajuntament Els Poblets

Ref: 32900

TAXA PER DRETS D’EXÀMEN

SUBJECTE PASSIU: 
DNI:

Fet imposable: 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.

Procediment selectiu:

Quota tributària: d’acord amb l’article 5 de la vigent Ordenança Fiscal:

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 MARCAR

A1 50,00 €

A2 45,00 €

B 40,00 €

C1 30,00 €

C2 20,00 €

Agrupacions professionals 

(antic grup E)

10,00 €

En el cas de processos 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 €

Quota a ingressar : ______________ €



 
Ajuntament Els Poblets

Lloc per efectuar l’ingrés:

* BANC SABADELL: C.C.: ES34 0081-1142-93-0001016705  SWIFT - BSAB ESBB 
* CAIXABANK: C.C.: ES60 2100-8015-09-0200022713 SWIFT - CAIXESBBXXX

El compareixent formula aquesta autoliquidació per a acreditar el pagament de la TAXA
PER DRETS D’EXÀMEN,  d’acord amb l’Ordenança fiscal aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març de 2018, havent-se publicat el
seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 85 de 7 de maig de
2018.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable AJUNTAMENT DELS POBLETS

Finalitat Recaptació d’impostos i taxes municipals

Legitimació Recaptació d’impostos i taxes municipals

Destinataris - AJUNTAMENT DELS POBLETS  per a la gestió del personal.
- Quan existisca obligació legal les administracions publiques i altres organismes.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s’explica en la
informació addicional. 

Lliurament  de
butlletins  i
comunicacions
comercials

Les  dades  dels  clients  podran  ser  utilitzats  per  al  lliurament  de  butlletins
(Newsletters) digitals o en paper, informant sobre serveis o activitats relacionats
amb  l’AJUNTAMENT  DELS  POBLETS  com  s’explica  en  la  informació
addicional

Informació
addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la
nostra pàgina web: www.elspoblets.es/aviso-legal

Signatura Com a prova de conformitat sobre el tractament de les meues dades personals o, 
en el seu cas, de la persona a qui represente, signe la present. 

Nom i cognoms: 
_________________________________________________________________

ELS POBLETS,______________   de_______    de 20____

EL DECLARANT


