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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
DRETS D'EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES
(número 25)
1. FONAMENT
ARTICLE 1r. L'Ajuntament de Peníscola, fent ús de les facultats concedides pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el disposat en els
articles 15 al 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, acorda establir taxes per drets
d'examen i participació en proves selectives per a cobrir llocs de treball vacants en
aquest Ajuntament, l'exacció de les quals es regirà pel disposat en aquesta Ordenança
Fiscal.
2. FET IMPOSABLE
ARTICLE 2n. Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes l'activitat tècnica i
administrativa que condueix a la selecció de personal funcionari i laboral, de caràcter
permanent o eventual, entre els quals sol·liciten participar com a aspirants en
oposicions, concursos o proves selectives d'accés o de promoció a places de treball
convocades per l'Administració Local.
3. SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3r. Són subjectes passius d'aquestes taxes en concepte de contribuents, les
persones físiques que sol·liciten la inscripció com a aspirants en les proves selectives
per a l'ingrés del personal al servei d'aquest Ajuntament.
4. QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 4t. Les quanties de les taxes seran les següents:
GRUP
AiB
C
DiE
Policia en qualsevol grup

ACCÉS PERMANENT
35 €
25 €
20 €
50 €

ACCÉS TEMPORAL
20 €
20 €
20 €
30 €

5. IMPORT
ARTICLE 5é. Es reporten les taxes i naix l'obligació de contribuir quan es presente per
l'interessat la sol·licitud per a participar en les proves selectives a què es refereix
l'article 2n de la present Ordenança Fiscal.
6. NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6é.1. El sistema d'ingrés serà el d'autoliquidació, el justificant de pagament
del qual constitueix requisit imprescindible per a poder participar en les proves
selectives i haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud de participació en aquestes.
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2. Les quanties exigibles per la taxa es consignaran expressament en les disposicions
que convoquen les proves selectives. L'ingrés d'aquestes taxes es realitzarà en el
compte bancari que es determine en cada convocatòria.
3. Les quotes ingressades per les presents taxes només podran ser retornades,
després de sol·licitud prèvia, al subjecte passiu si no resulta admés en la llista
definitiva d'aspirants admesos i exclosos, o quan l'activitat tècnica i/o administrativa a
què es refereix l'article 2n d'aquesta Ordenança no es realitze per causes no
imputables al subjecte passiu.
7. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
ARTICLE 7é. Serà d'aplicació a aquestes taxes el règim d'infraccions i sancions
tributàries regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i desenvolupen, a tenor del disposat en l'article 11 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
8. NORMES COMPLEMENTÀRIES
ARTICLE 8é. En allò no previst en la present Ordenança i que en faça referència a
l’aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquestes taxes, es realitzarà
d'acord amb el que preveuen la Llei General Tributària i les altres Lleis de l'Estat
reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i altra legislació vigent de caràcter local i general que li siga
d'aplicació.
9. VIGÈNCIA
ARTICLE 9é. Aquesta Ordenança consta de 9 articles i començarà a regir una vegada
aprovada pel Ple de l'Ajuntament i siga publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província, en compliment del que estableix l'article 17.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, i continuarà en vigor fins que se n'acorde la derogació o modificació, si
s’escau.

Peníscola, 7 de novembre de 2007.
El regidor d'Hisenda

Jesús Ayza Castell

