
   

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER DRETS D’EXAMEN 

Publicada al BOP núm.37, de 13 de febrer de 2008 
 

 
 
 

ARTICLE 1. Fonament i règim. 

 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i 

els articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19, 20.4 i 57 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per drets 

d'examen, les normes de la qual s'atenen al que disposa el Reial Decret Legislatiu 

mencionat. 

ARTICLE 2. Fet imposable. 

 Constituïx el fet imposable de la taxa la participació com a aspirant en les 

proves selectives d'accés o de promoció als cossos i escales de funcionaris o a les 

categories de personal laboral convocades per l'Ajuntament de Faura, així com la 

participació en les proves selectives per a la cobertura en règim laboral temporal i 

interí de les places convocades per este Ajuntament. 

ARTICLE 3. Subjecte Passius. 

  Són 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 referix l'article 

anterior. 

ARTICLE 4. Meritació. 

 La meritació de la taxa es produïx en el moment de la sol·licitud d'inscripció en 

les proves selectives o d'aptitud a què es referix l'article 2, i s'ha de fer el pagament de 

la taxa per a poder participar. 



   

 La taxa s'abonarà durant el període de temps en què estiga obert el termini per 

a la presentació de sol·licituds de participació, que és el determinat en cada una de les 

bases que regisquen les convocatòries per a la provisió, en els seus diferents règims, 

de les places que s'oferisquen. 

ARTICLE 5. Base imposable i quota tributària. 

 Les tarifes de les taxes són les següents, determinades per una quantia fixa en 

funció del grup de classificació o de titulació en què es troben classificades les 

corresponents places: 

1. Places de funcionaris de carrera o interins: 

- Subgrup a1 i A2: 60,00 euros. 

- Grups C1 i C2: 30,00 euros. 

- Agrupacions professionals (grup E): 20,00 euros. 

2. Personal laboral: 

- Fix: 30,00 euros. 

- Interí: 20,00 euros. 

 Les tarifes s'incrementaran amb els honoraris dels professionals que 

intervinguen en quant les proves selectives requerisquen reconeixement mèdic, 

psicotècnic, etc. 

ARTICLE 6. Normes de gestió. 

 La taxa s'exigix en règim d'autoliquidació simultània amb la sol·licitud de 

participació proves selectives. 

 La gestió de la taxa s'efectua pels servicis competents d'este Ajuntament. 

ARTICLE 7. Exempcions i bonificacions. 

 No es concedixen més exempcions o bonificacions que les expressament 

previstes en les lleis o les derivades de l'aplicació dels tractats internacionals. 

 No obstant el que establix el punt anterior, de conformitat amb el que disposa 

l'article 24.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, s'establix una 

bonificació del 50% sobre les tarifes establides en l'article 5 anterior, si el subjecte 

passiu justifica, dins de qualsevol data del termini de presentació de sol·licituds, que 



   

està desocupat per un període superior a sis mesos, la qual cosa s'acreditarà per mitjà 

de la presentació de la targeta de demanda d'ocupació del SERVEF. 

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 la persona interessada. 

ARTICLE 9. Infraccions i sancions tributàries. 

  En tot el que es referix a infraccions i sancions tributàries i les seues diferents 

qualificacions, així com a les sancions que corresponguen, s'aplicaran les normes 

establides en la vigent Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí 

Oficial de la província, i s'aplicarà fins que es modifique o derogue expressament. 

 

Faura, 5 de febrer de 2008 

L’alcalde, 

 

Antoni F. Gaspar Ramos 

 

 


