
 

 
 

 

 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACI Ó 
DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS EN PROVES I EXPEDIENTS DE 
SELECCIÓ I HABILITACIÓ DE PERSONAL 

I. NATURALESA I FONAMENT  
 
Article 1 

Este Ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de 
la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i pels articles 57 i 20.1 i concordants del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de l’esmentat text refós, 
establix la taxa per prestació dels serveis administratius en proves i expedients 
de selecció i habilitació de personal, que s’ha de regir per esta ordenança 
fiscal. 

II. FET IMPOSABLE 

Article 2 

Constituïx el fet imposable d’esta taxa la prestació per este Ajuntament i els 
seus Organismes Autònoms  dels serveis següents: 
 

a) Processos de selecció per a l’accés a places de naturalesa 
permanent. 
b) Processos de selecció per a accés a places de naturalesa temporal. 

III. SUBJECTE PASSIU 

Article 3 

Són subjectes passius d’esta taxa els que sol·liciten els serveis corresponents. 

IV. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 4 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’esta taxa. 

V. QUOTA TRIBUTÀRIA 

Article 5 

La quantia de la taxa es determina d’acord amb el que disposa el quadre de 
tarifes següent: 
 
1. PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L’ACCÉS A PLACES DE NAT URALESA 
PERMANENT, EXCEPTE LES PLACES PERTANYENTS AL COS DE  
POLICIA LOCAL: 



 
1.1 Grup A (subgrups A1 i A2)..................................... .......... 62,07 euros 
1.2 Grup B i C (subgrups C1 i C2)...........................................37,24 euros 
1.3 Agrupacions professionals de la DA 7a de la Llei 7/2007. 24,82 euros 

 
2. PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L’ACCÉS A PLACES DE NAT URALESA 
PERMANENT PERTANYENTS AL COS DE LA POLICIA LOCAL: 
 
 2.1 ..........................................................................................62,07 euros 
 
3. PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A L’ACCÉS A PLACES DE 
NATURALESA TEMPORAL: 
 
 3.1 Grup A...............................................................................37,24 euros 
 3.2 Grup B i C................................................................…......24,82 euros 
 3.3 Grup D i E .........................................................................18,62 euros 

VI. MERITACIÓ I INGRÉS 

Article 6 

La taxa es merita quan es presten els servicis corresponents. Esta taxa 
s’exigirà en règim d’autoliquidació, segons els model que determine este 
Ajuntament, i haurà de ser ingressada abans de la sol·licitud de participació, i 
caldrà adjuntar a esta còpia el document acreditatiu de l’ingrés efectuat. 
 
Serà procedent la devolució de la quantitat ingressada en concepte de taxa en 
el cas que el subjecte passiu no siga admés a formar part en les proves de 
selecció per no tindre els requisits exigits en la convocatòria corresponent, en 
els supòsits de desistiment o renúncia dins dels quinze dies hàbils següents a 
la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, i quan el servei no es 
preste per causes no imputables a dit subjecte passiu. 

VII. INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 7  

Cal aplicar en tot el que es referix a infraccions i sancions tributàries les 
determinacions que conté el títol IV de la Llei 58/2003, General Tributària, i les 
disposicions que la complementen i la despleguen. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, i s’aplicarà a partir de l’1 de gener de l´exercici 
següent, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
 
 
• Data aprovació provisional: Ple 28 d’octubre de 2013 (BOP núm. 263 de 05/11/2013). 
• Publicació acord definitiu: BOP núm. 310 de 31/12/2013. 
 
• Data aprovació provisional: Ple 2 de novembre de 2017 (BOP núm. 213 de 7/11/2017). 
• Publicació acord definitiu: BOP núm. 2 de 3/01/2018. 

 



• Data aprovació provisional: Ple 7 d’octubre de 2021 (BOP núm. 203 de 20/10/2021). 
•   Publicació acord definitiu: BOP núm. 244 de 21/12/2021. 
 




