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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D'EXAMEN 

 

Article 1. Fonament i règim 

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 a 19, 20 a 27 i 57 del R.D. Leg. 2/2004, 
del 5 de març, Text Refòs de la Llei d'Hisendes Locals, establir la Taxa reguladora per Drets 
d'Examen que es regirà per la present Ordenança: 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la participació com a 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 d'Almoines, així com la participació en proves 
selectives per a la cobertura en règim laboral temporal i interí de les places convocades per 
este Ajuntament. 

 

Article 3. Subjectes passius 

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

 

Article 4. Merite 

El merite de la taxa es produirà en el moment de la sol·licitud d'inscripció en les proves 
selectives o d'actitud a què es referix l'article 2n, 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 serà el determinat en cada una de les bases 
que regisquen les convocatòries per a la provisió, en els seus distints règims, de les places 
que s'oferisquen. 

 

Article 5. Base imposable i quota tributària 

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 i 
funcionarización s'aplicaran les tarifes següents: 

I.- Escala d’Administració General 

- -Grup A1 (antic grup A) o laboral fix al nivell equivalent 50,00 € 

- -Grup A2 (antic grup B) o laboral fix al nivell equivalent 45,00 € 

- -Grup B o laboral fix al nivell equivalent 40,00 € 

- -Grup C1 (antic grup C) o laboral fix al nivell equivalent 40,00 € 

- -Grup C2 (antic grup D) o laboral fix al nivell equivalent 40,00 € 

- -Agrupacions Professionals (antic grup E) o laboral fix al nivell Equivalent 25,00 € 

 

II.- Escala d’Administració Especial, proves selectives de Policia Local. 

- -Grup C1 80,00 € 
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Article 6. Normes de gestió 

Els subjectes passius hauran de practicar autoliquidació, en els impresos habilitats a este 
efecte per l'Ajuntament, i realitzar el seu ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada, 
abans de presentar la corresponent sol·licitud d'inscripció, no admetent-se el pagament fora 
de tal termini. 

La falta del pagament de la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, determinarà 
la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives. 

A la sol·licitud d'inscripció haurà d'acompanyar-se, en tot cas, originals o fotocòpia 
compulsada de l'autoliquidació, degudament ingressada. 

 

Article 7. Exempcions i bonificacions 

7.1.- Es troben exempts del pagament de la Taxa aquells subjectes passius que es troben 
en alguna de les situacions següents: 

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, segons certificat emés per 
l'INSERSO, el qual s'acompanyarà a la instància de sol·licitud. 

- Les persones inscrites en l'INEM com a demandants d'ocupació, no subsidiaris, 
segons certificat emés per l'INEM, el qual s'acompanyarà a la instància de sol·licitud. 

7.2.- Gaudiran d'una bonificació del 50 % aquells subjectes passius, membres de famílies 
nombroses que tinguen reconeguda tan condició. 

No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les 
lleis o les derivades de l'aplicació dels Tractats internacionals. 

 

Article 8. Devolució 

Procedirà la devolució de la taxa per drets d'examen quan no es realitze el fet imposable per 
causes no imputables al subjecte passiu. 

Per tant, no procedirà devolució alguna dels drets d'examen 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 referix a infraccions i sancions tributàries i les seues distintes qualificacions, 
així com les sancions que a les mateixes corresponga, s'aplicaran les normes establides en 
la vigent Llei General Tributària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Primera. 

En el no previst en la present Ordenança caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat en al Llei 
d'Hisendes Locals, la Llei General Tributària, la Llei de Drets i Garanties del Contribuent i la 
resta de normativa d'aplicació. 

Segona. 

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'haja publicat el seu text íntegre en el 
Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini assenyalat en l'article 65.2. de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, romanent en vigor fins a 
la seua modificació o derogació expressa. 


