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28. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER DRETS D’EXAMEN 

23 d’agost de 2017-BOP 162 

Esta aprovació provisional va romandre exposada al públic des del dia següent de la 

seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, al núm. 111 de 12 de juny de 2017, 

fins el 24 de juliol de 2017, en que finalitzà el termini d’exposició pública previst en els 

articles 17, 1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 

Durant eixe termini no es va presentar ninguna al·legació. 

D’acord amb el que es preveu en l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals 

l’aprovació provisional s’elevarà a definitiva sinó es presentara cap reclamació. 

Contra l’aprovació definitiva es podrà interposar recurs potestatiu de reposició o 

directament, recurs contenciós-administratiu davant l’òrgan jurisdiccional competent, 

d’acord amb l’article 14 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-

Administrativa, durant el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 

publicació del present edicte, sense perjudici de la utilització de qualsevol altra via de 

recurs que s’estime oportuna. 

 

«Fent ús de les facultats conferides en els 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 del Règim Local, i de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, este Ajuntament acorda imposar la taxa per drets d’examen, que es regirà per la 

present Ordenança Fiscal. 

Article 1. Naturalesa i fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat tècnica i administrativa conduent a la 

selecció del personal funcionari, en propietat o interí, i laboral, indefinit i temporals, entre 

els que sol·liciten participar en les corresponents proves d’accés o promoció als Cossos o 

Escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per este 

Ajuntament, per mitjà de concurs, concurs-oposició o oposició de caràcter lliure. 

 

Article 2. Subjectes Passius. 

Són subjectes passius, d’acord  amb l’article 36 de la Llei 58/2003, General Tributària, 

les persones físiques que sol·liciten prendre part en alguna de les proves a què es refereix 

l’article anterior. 
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Article 3. Quota tributària. 

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

classificació professional en què es troben enquadrades les corresponents places/llocs de 

treball dins de la plantilla - tot d’acord amb l’article 76 i la Disposició Addicional 6a del 

text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre - en funció de la titulació exigida per a tindre accés a 

aquelles, sent les tarifes, les que s’expressen a continuació: 

A. AMB CARÀCTER GENERAL 

 SISTEMA SELECTIU: «OPOSICIÓ» 

 
Menys de 3 

exercicis/proves 

De 3a 6 exercicis / 

proves 

Més de 6 exercicis / 

proves 

Grup A1 50,00 € 60,00 € 70,00 € 

Grup A2 45,00 € 55,00 € 65,00 € 

Grup B 45,00 € 55,00 € 65,00 € 

Grup C1 35,00 € 45,00 € 55,00 € 

Grup C2 25,00 € 30,00 € 35,00 € 

Altres agrupacions 

professionals 
20,00 € 25,00 € 30,00 € 

 SISTEMA SELECTIU: «CONCURS-OPOSICIÓ» 

 
Menys de 3 

exercicis/proves 

De 3a 6 exercicis / 

proves 

Més de 6 exercicis / 

proves 

Grup A1 55,00 € 65,00 € 75,00 € 

Grup A2 50,00 € 60,00 € 70,00 € 

Grup B 50,00 € 60,00 € 70,00 € 

Grup C1 45,00 € 55,00 € 65,00 € 

Grup C2 30,00 € 35,00 € 40,00 € 

Altres agrupacions 

professionals 
25,00 € 30,00 € 35,00 € 

 

 SISTEMA SELECTIU: «CONCURS» 

Grup A1 40,00 € 

Grup A2 35,00 € 

Grup B 35,00 € 

Grup C1 30,00 € 

Grup C2 25,00 € 

Altres agrupacions 

professionals 
20,00 € 

 

 

 

mailto:simat@simat.org


 

 
____________________________________________________________________________

simat@simat.org / www.simat.org  

3

 

B. PROCESSOS SELECTIUS QUE DONEN LLOC A CONTRACTES 

LABORALS TEMPORALS O FORMACIÓ DE BOSSES DE TREBALL. 

 
Menys de 3 

exercicis/proves 

De 3a 6 exercicis / 

proves 

Més de 6 exercicis / 

proves 

Grup A1 25,00 € 30,00 € 35,00 € 

Grup A2 20,00 € 25,00 € 30,00 € 

Grup B 20,00 € 25,00 € 30,00 € 

Grup C1 15,00 € 20,00 € 25,00 € 

Grup C2 12,00 € 17,00 € 22,00 € 

Altres agrupacions 

professionals 
10,00 € 15,00 € 20,00 € 

 

Article 4. Meritació. 

Es merita la taxa i naix la corresponent obligació de contribuir per la inclusió en les 

llistes d’admesos de les mencionades proves . No obstant això, s’efectuarà el depòsit previ 

del seu import total dins del termini de presentació de sol·licitud d’inscripció en les proves 

selectives. 

Per tant, la no inclusió en la llista d’admesos atorga el dret a la devolució de les 

quantitats depositades, amb la sol·licitud prèvia expressa de l’interessat. Si en el termini de 

dos mesos des de la sol·licitud no rep comunicació esta s’entendrà estimatòria. 

 

Article 5. Normes de gestió. 

La taxa regulada en la present ordenança s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat tècnica i/o administrativa 

que constitueix el fet imposable no es realitze, procedirà la devolució de l’import 

corresponent. No obstant, no procedirà la devolució dels drets d’examen en els supòsits de 

no presentació o exclusió de les proves selectives per causes imputables a l’interessat. 

 

Article 6. Exempcions i bonificacions. 

Segons s’establisca en les bases aprovades per a cadascun dels processos selectius. 

 

 

Disposició Final 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació de la seua aprovació 

definitiva en el «Butlletí Oficial de la Província», i romandrà en vigor fins a la seua 

modificació o derogació expressa.» 
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Tot això en compliment del que disposa l’article 17.4, del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

 Simat de la Valldigna, maig 2017 

L’alcalde, 
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