
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
 
TAXA PER  DRETS D’EXAMEN (PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS)
 

Article 1. Fonament i naturalesa

 
Fent ús de les facultats concedides per l’art. 106 de la Llei 

Reguladora de les Bases de Regim Local, i conforme al que disposen els articles 15 a 

19 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, aquest Ajuntament 

Drets d’Examen, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual 

atenen al que preveu l’article 57 del citat Reial Decret Legislatiu.

 

Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d’e

desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves 

selectives convocades per aquest Ajuntament per a la selecció de personal.

Quedaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones q

certificat de l’Institut Nacional d’Ocupació i Servei Català d’Ocupació, en que se n’acrediti 

la situació de desocupat i de no percebre prestacions contributives.

 

Article 3. Subjecte passiu 

 
Són subjectes passius de la present Taxa les person

part en algun dels processos selectius convocats per l’Ajuntament d’Alella.

 

Article 4. Quota tributaria

 
La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en 

què es troben enquadrade

funcionari o personal laboral, d’acord amb les quotes que s’especifiquen a continuació:

 

GRUPS    
Grups A1 i A2   

Grups C1 i C2   

Agrupacions Professionals 

 

Article 5. Bonificacions i exempcions
 

1. Les persones que presentin un certificat de l’Institut

del Servei Català d’Ocupació en que s’acrediti la situació de desocupació i de 

no percebre prestacions contributives gaudiran d’una bonificació del 100%.

 

Article 6. Meritació 
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Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Regim Local, i conforme al que disposen els articles 15 a 

19 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, aquest Ajuntament estableix la Taxa per 

Drets d’Examen, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual 

atenen al que preveu l’article 57 del citat Reial Decret Legislatiu. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d’examen, l’activitat administrativa 

desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves 

selectives convocades per aquest Ajuntament per a la selecció de personal.

Quedaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones q

certificat de l’Institut Nacional d’Ocupació i Servei Català d’Ocupació, en que se n’acrediti 

la situació de desocupat i de no percebre prestacions contributives. 

 

Són subjectes passius de la present Taxa les persones físiques, que sol·licitin prendre 

part en algun dels processos selectius convocats per l’Ajuntament d’Alella.

Article 4. Quota tributaria 

La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en 

s les places corresponents dins de la plantilla de personal 

funcionari o personal laboral, d’acord amb les quotes que s’especifiquen a continuació:

 Import 
 20 euros 

 15 euros 

  10 euros 

Article 5. Bonificacions i exempcions 

Les persones que presentin un certificat de l’Institut Nacional d’Ocupació i/o 

del Servei Català d’Ocupació en que s’acrediti la situació de desocupació i de 

no percebre prestacions contributives gaudiran d’una bonificació del 100%.

 

TAXA PER  DRETS D’EXAMEN (PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS) 

7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Regim Local, i conforme al que disposen els articles 15 a 

19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 

estableix la Taxa per 

Drets d’Examen, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual 

xamen, l’activitat administrativa 

desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves 

selectives convocades per aquest Ajuntament per a la selecció de personal. 

Quedaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones que presentin 

certificat de l’Institut Nacional d’Ocupació i Servei Català d’Ocupació, en que se n’acrediti 

es físiques, que sol·licitin prendre 

part en algun dels processos selectius convocats per l’Ajuntament d’Alella. 

La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en 

s les places corresponents dins de la plantilla de personal 

funcionari o personal laboral, d’acord amb les quotes que s’especifiquen a continuació: 

Nacional d’Ocupació i/o 

del Servei Català d’Ocupació en que s’acrediti la situació de desocupació i de 

no percebre prestacions contributives gaudiran d’una bonificació del 100%. 



 

 

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en 

la sol·licitud corresponent per participar en les proves selectives.

 

Article 7. Autoliquidació i ingrés
 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

 

2. La falta de pagament de la taxa dins el termini fixat determina l

l’aspirant a les proves selectives i significa a tots els efectes el desistiment de la 

sol·licitud presentada.

 

3. Procedirà la devolució de la taxa en cas que l’Ajuntament no realitzi el procés 

selectiu. 

 

Disposició final 

 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2015 

entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 

continuaran vigents. 

 

  

 

 

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en que l’interessat presenti 

la sol·licitud corresponent per participar en les proves selectives. 

Article 7. Autoliquidació i ingrés 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

La falta de pagament de la taxa dins el termini fixat determina l

l’aspirant a les proves selectives i significa a tots els efectes el desistiment de la 

sol·licitud presentada. 

Procedirà la devolució de la taxa en cas que l’Ajuntament no realitzi el procés 

aprovada pel ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2015 

entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 

 

el moment en que l’interessat presenti 

La falta de pagament de la taxa dins el termini fixat determina la inadmissió de 

l’aspirant a les proves selectives i significa a tots els efectes el desistiment de la 

Procedirà la devolució de la taxa en cas que l’Ajuntament no realitzi el procés 

aprovada pel ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2015 

entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 


