Ordenança fiscal núm. 15
TAXA PER DRETS D’EXAMEN
Art. 1r.- Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats concedides per l'art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, i conforme al que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret
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, que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 57 del citat Reial
Decret Legislatiu.
Art 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d'examen, l'activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves selectives
convocades per aquest Ajuntament per a la selecció i provisió en propietat o interinatge de les
places de funcionari i del personal laboral vacants en la plantilla.
Quedaran exemptes del pagament dels drets d'examen les persones que presenten certificat
de l'Institut Nacional d'Ocupació o del Servei d’Ocupació de Catalunya en què s'acrediti la
situació de desocupat i de no percebre prestacions contributives.
Art. 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius de la present Taxa les persones físiques que sol·licitin prendre part en
alguna de les proves indicades en l'article anterior.
Art. 4t.-Quota Tributària
La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en què es
troben enquadrades les corresponents places dins de la plantilla de funcionaris o assimilats al
mateix dins de la plantilla de personal laboral, en funció de la titulació exigida per l’ingrés,
d'acord amb la tarifa continguda en l'apartat següent:
EPÍGRAFS IMPORT
GRUP A (SUBGRUP A1)
GRUP A (SUBGRUP A2)
GRUP B
GRUP C (SUBGRUP C1)
GRUP C (SUBGRUP C2)
Agrupacions professionals

25,00 €
25,00 €
25,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Art. 5é.- Meritació
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què l'interessat presenti la
sol·licitud corresponent per participar en les proves selectives.
Art.6é.- Autoliquidació i ingrés
Els subjectes passius hauran de practicar autoliquidació en els impresos habilitats a l’efecte per
l'Ajuntament, i realitzar-ne l’ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada o en la Caixa
Municipal, si està operativa, abans de presentar la sol·licitud corresponent d'inscripció, i no se
n’admetrà el pagament fora de tal termini.
La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior determinarà la
inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.

La sol·licitud d'inscripció haurà d'acompanyar-se, en tot cas, d’originals o fotocòpia compulsada
de l'autoliquidació, degudament ingressada.
Article 7º Exempcions i Bonificacions
1. Es concedirà una bonificació a aquelles persones que acreditin la condició de minusvalia
amb la graduació següent:
1. Grau de minusvalia entre el 33 i el 65 % ................40 %
2. Grau de minusvalia superior al 65 % ....................100 %
El grau de minusvalia igual o superior al 33 % s'acreditarà mitjançant una resolució o certificat
expedit per l'òrgan competent de la comunitat autònoma de residència de l’aspirant.
Art 8é.- Normes de Gestió
Procedirà la devolució d’ofici de la taxa per drets d'examen quan no es realitzi el fet imposable
per no haver estat admés al procés selectiu.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 29 d’octubre de 2013, entrarà en vigor l’1 de gener de 2014, un cop publicada
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.

