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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.11 
 

TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A LES CONVOCATÒRIES PER A LA  SELECCIÓ DE 
PERSONAL 

 
 
Article 1r.-  Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la inscripció a convocatòries per a la selecció de personal que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n.- Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les convocatòries públiques d'accés, en 
propietat o per contracte indefinit, a les places vacants existents a la plantilla de funcionaris i a 
la plantilla laboral permanent aprovades per l'Ajuntament o pels altres organismes municipals. 
 
 
Article 3r.- Subjectes passius  
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la inscripció a les convocatòries 
per a la selecció de personal que fa aquest Ajuntament. 
 
 
Article 4t.- Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
Estan exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones que es troben en situació d’atur i 
que no reben la prestació econòmica d’atur o bé només reben algun subsidi per 
desocupació. 
 
L’acreditació d’aquesta circumstància es farà mitjançant document on consti que s’està en 
atur i certificat del servei d’ocupació competent conforme no es cobra la prestació 
econòmica d’atur o que s'està percebent algun subsidi per desocupació. 
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Article 6è.-  Quota tributària 
 
La base de la taxa serà determinada pel grup de classificació en què s'integra la plaça a la qual 
es vol accedir, mitjançant la inscripció a la convocatòria corresponent. 
 
Les tarifes que s’han de satisfer són les següents: 
 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ IMPORT 
GRUP A  
A1 34,00€ 
A1 per mitjans telemàtics 17,00€ 
A2 26,00€ 
A2 per mitjans telemàtics 13,00€ 
GRUP B 23,00€ 
GRUP B per mitjans telemàtics 11,50€ 
GRUP C  
C1 21,00€ 
C1 per mitjans telemàtics 10,50€ 
C2 15,50€ 
C2 per mitjans telemàtics 7,75€ 
GRUP E/AP 12,50€ 
AP per mitjans telemàtics 6,25€ 

 
 
 
Article 7è.-  Acreditament, declaració i ingrés 
 
L’ingrés de la taxa ha d’ésser previ a la sol·licitud d’inscripció i es realitzarà en règim 
d’autoliquidació.  
 
El pagament de la taxa s’acredita en el moment de fer la inscripció, mitjançant còpia del 
comprovant de l’ingrés realitzat. 
 
En el cas que la sol·licitud s'efectuï amb certificat digital l'ingrés de la taxa i la seva 
acreditació s'efectuarà  amb posterioritat a la  sol·licitud d'inscripció. 
 
L’import de la taxa es retornarà en els supòsits d’exclusió que no siguin per causa imputable 
a l’aspirant, prèvia sol·licitud. 
 
 
Article 8è.- Infraccions i sancions 

 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 



  

2017 
 

 

 
 

La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 19 d’octubre d 2016 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
 


