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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

TAXA PER DRETS D'EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SE LECTIVES 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de 
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa 
en els articles 15 al 19 del RD 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 drets 
d'examen i participació en proves selectives per cobrir llocs de treball vacants, les normes de la 
qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relació a l'article 20.1 de l'esmentat RD. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
El fet imposable consisteix en l'activitat tècnica i administrativa conduent a la selecció de 
personal de les places de la Plantilla municipal en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació 
d'aquest Ajuntament, excloses les places reservades a la promoció interna, entre les persones 
que sol·licitin participar com a aspirants a les mateixes. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
En són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques a què es 
refereixen els articles 35 i 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que presti l'Ajuntament en 
la forma que es determina en aquesta ordenança. És a dir, les persones físiques que sol·liciten 
la inscripció com a aspirants en les proves selectives a que es refereix l'article anterior. 
 
 
Article 4t. Responsables i successors 
 
1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
No podran reconeixer-se altres exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els 
expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació dels 
Tractats Internacionals. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària està determinada per una quantitat fixa, d'acord amb la següent tarifa: 
TARIFA ÚNICA: 
Drets d'examen i participació en proves selectives:  10€ 
 
 
Article 7è. Acreditació 
 
La taxa s'acredita, i neix l'obligació de contribuir, quan es presenti la sol·licitud per participar en 
les proves selectives a que es refereix l'article 3 de la present Ordenança Fiscal. 
 
 
Article 8è. Normes de gestió 
 
El sistema d'ingrés serà el de l'autoliquidació, que es podrà fer efectiva mitjançant el web 
municipal. El justificant de pagament constitueix requisit imprescindible per poder participar en 
les proves selectives i s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud de participació en les mateixes. 
Les quotes ingressades per la present taxa únicament podran ser retornades, prèvia sol·licitud, 
quan l'activitat tècnica i/o administrativa a que es refereix l'article 2 d'aquesta ordenança no es 
realitzi per causes no imputables a dit subjecte passiu. No serà procedent la seva devolució en 
els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.  
 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General 
Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin. 
 
 
Article 10è. Inspecció i recaptació 
 
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb 
les disposicions que la complementin i la desenvolupin. 
 
    
Disposició final 
 
La present Ordenança, en el seu actual contingut, entrarà en vigor d'acord amb l'article 107.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, en el moment de la seva 
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 


