TAXA PER DRETS D’EXAMEN

Aprovació ple: 24-2-2014
Publicació al BOP núm. 102, d’1-5-2014
Entrada en vigor: 2-5-2014

ADMINIST 1/3

ARTICLE 1: FONAMENT
En virtut de la potestat reglamentària i tributària reconeguda a l'Ajuntament, en
els articles 4.1 a) i b) i el 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les
Bases del Règim Local, de conformitat amb el que preveuen els articles 20 al
27 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TR de la Llei Reguladora
de les Hisendes locals.
ARTICLE 2: FET IMPOSABLE
Constitueix l’objecte d’esta taxa la participació com a aspirant en proves
selectives d’accés o de promoció a places de Funcionaris.
ARTICLE 3: SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques que
sol·liciten la inscripció com a aspirants en les proves selectives que es refereix
l’article anterior.
ARTICLE 4: QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
CLASSIFICACIÓ
GRUP A1
GRUP A2
GRUP B
GRUP C1 (*)
GRUP C2
AGRUPACIONS
PROFESIONALS

QUOTA
TRIBUTÀRIA
40€
40€
30€
30€
25€
25€

(*) Si la convocatoria de C1 es tracta de policia local, s’incrementarà en 50€ per
la realització de proves médiques.
ARTICLE 5: MERITACIÓ
Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir en el moment de presentar la
sol·licitud d’inscripció en les proves selectives o d’aptitud a què es refereix
l’article segon.
ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’esta Taxa.
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ARTICLE 7: NORMES DE GESTIÓ
1. Esta Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, la sol·licitud no es tramitarà
fins tant s’haja efectuat el pagament, que haurà de realitzar-se en una de les
entitats financeres col·laboradores que figuren en l’anunci de convocatoria.
2. Meritada la taxa, no tindrà el subjecte passiu dret a devolució de quantitat, no
podrà anul·lar-se totalment o parcialment l'import de la liquidació per cap motiu.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor a partir de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Provincia de València, i romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.

ADMINIST 3/3

