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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES PER A L’INGRÉS

DE PERSONAL

Naturalesa i fonament
Article 1.  Fent ús de les  facultats conferides pels  articles 133.2  i 142 de la Constitució i per
l’article 108 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,. Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 al 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, este Ajuntament establix la
Taxa per concurrència  a les proves selectives convocades per la Corporació per a l’ingrés de
personal al seu servici, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen
a allò que s’ha previngut en l’Art. 57 del citat Reial Decret Legislatiu.

Fet imposable
Article  2.  Constituïx el  fet  imposable  de  la  Taxa l’activitat  administrativa  desenrotllada  amb
motiu de la convocatòria i celebració de proves selectives per a ingrés de personal al servici d’este
Ajuntament.

Subjecte passiu
Article 3. Són subjectes passius les persones físiques, que sol·liciten participar en la celebració de
les proves selectives per a ingrés del personal al servici d’este Ajuntament.

Quota tributària
Article 4. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa atenent a les classificacions de
personal en grups i al tipus de proves selectives.

Tarifa
Article 5. Les quotes es determinen d’acord amb la Tarifa següent:

CLASSE DE PROVA SELECTIVA

Grups de
contractació
Classificació

Accés a la Funció
Pública excepte

Policia

Contractacions
Temporals o

Nomenaments
interins

Accés a la
Funció Pública

Policia

Contractacions
temporals o

nomenaments interins
Policies

A1 32,25 € 28,00 € 102,00 € 51,00€

A2 29,00 € 25,70 € 102,00 € 51,00 €

C1 24,20 € 22,50 € 102,00 € 51,00 €

C2 21,50 € 18,80 €

E 18,80 € 16,00 €

Devengo
Article 6. Es devengará la Taxa i naix l’obligació de contribuir quan es presenta per l’interessat la
sol·licitud per a participar en les proves selectives.

Ingrés

1
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Article  7. Juntament amb  la  presentació  de  la  sol·licitud  de  participació  en  les  proves  es
presentarà còpia de la carta de pagament acreditada si haguera efectuat l’ingrés en les Arques
Municipals de la quota corresponent a la prova, en la participació de la qual es va sol·licitar.

Disposició  Final.- La  present  Ordenança  Fiscal  la  redacció  definitiva  de  la  qual  ha  sigut
aprovada pel Ple de la Corporació entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2003 romanent en vigor fins a
la seua modificació o derogació expresses.

A Chilches/Xilxes, a 28 de novembre de 2002. L’ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- Esta  Ordenança,  que  consta  de  set  articles,  va  ser  aprovada  pel  Ple  de
l’Ajuntament  en sessió ordinària,  ha sigut objecte  de  modificació  per  acord plenari  de  data  30
d’octubre de 2003, acord plenari de data 28 d’octubre 2004, acord plenari de 27 d’octubre de 2005,
acord plenari de 26 d’octubre de 2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord plenari de 30
d’octubre de 2008, acord plenari de 29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28 d’octubre de 2010,
acord plenari de 27 d'octubre de 2011 i acord plenari de 25 d'octubre de 2012. A Chilches/Xilxes, a
25 d’octubre de 2012. EL SECRETARI,
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