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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43 

 
 

TAXA REGULADORA DRETS D’EXAMEN 

 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Aquesta entitat local, en exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, pels articles 
133.2 i 142 de la Constitució i 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la que en 
particular concedeix respecte a les taxes l’article 57 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 (TRLRHL), estableix la 
taxa per drets d’examen, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten 
a les disposicions contingudes en els articles 20 a 27 del mencionat text legal, i amb caràcter 
subsidiari, als preceptes de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 

 
 

Article 2. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei per aquest Ajuntament de la tramitació 
de l’expedient de comprovació que l’aspirant reuneix els requisits per a ser admès a la realització de 
les proves selectives per a selecció de personal funcionari i laboral vacant en la plantilla convocades 
pel propi Ajuntament i les diligències de confrontament de documents necessàries. 

 
 

Article 3. Subjecte Passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35 de la Llei general tributària, que resulten beneficiades o afectades per la prestació dels 
serveis establerts en l’article 2. 

Es consideraran subjectes passius a títol de contribuents els que sol·liciten l’expedició del document 
o la participació en les proves convocades per a la selecció de personal. 

Quant a la Responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles 41 a 
43 de la Llei general tributària. 

 
 

Article 4. Meritament 

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet 
imposable. A aquests efectes s'entén iniciada l’ activitat en la data de presentació de l’oportuna 
sol·licitud. 

 
 

Article 5. 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 a tindre accés a aquelles, 
d'acord amb la tarifa continguda en l'apartat següent: 

 

EPÍGRAFS IMPORT 
 

GRUP A (SUBGRUP A1) i assimilats 50,00 € 

GRUP A (SUBGRUP A2) i assimilats 50,00 € 

GRUP B i assimilats 45,00 € 

GRUP C (SUBGRUP C1) i assimilats 40,00 € 
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GRUP C (SUBGRUP C2) i assimilats 40,00 € 

GRUP D 30,00 € 

 

Article 6. Autoliquidació i ingrés. 

Els subjectes passius hauran de practicar autoliquidació en els impresos habilitats a aquest 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 no 
admissió de l'aspirant a les proves selectives. La sol·licitud d'inscripció haurà d’anar acompanyada, 
en tot cas, d’originals o fotocòpia compulsada de l'autoliquidació, degudament ingressada. Aquest 
ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ de conformitat amb el que disposa l’article 26 del TRLRHL. 

Procedirà la devolució de la taxa per Drets d'Examen, en el cas que el subjecte passiu no hagi estat 
admès al procés selectiu. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2021, entrarà  en 
vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

Publicació íntegra en el BOP núm. 246 de 27 de desembre de 2021. 


