ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Article 1. Fonament i naturalesa.
En 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 conformement al que disposen els articles
15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de
març, aquest Ajuntament estableix la taxa per optar a proves de selecció de personal, que es regirà per la
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que estableix l’article 57 de l’esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats amb relació a les proves de selecció de personal, per a l’ingrés en aquest Ajuntament,
independentment del sistema selectiu que es triï.

Article 3. Subjecte passiu i responsables.
Les persones que sol·licitin prendre part a les proves selectives que es convoquin per a l’exercici
de places o llocs d’ocupació al servei d’aquest Ajuntament estan obligades al pagament de la taxa en
concepte de subjectes passius o responsables.

Article 4. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquest
Ordenança.

Article 5. Exempcions, bonificacions i reduccions.
S’estableix una reducció del cinquanta per cent (50%) de la taxa als subjectes passius que estiguin
en alguna de les següents circumstàncies:
a) Estar en situació de desocupació. Aquesta situació s’acreditarà mitjançant fotocòpia
compulsada de la targeta o de l’informe del SOIB (o organisme equivalent fora de les Illes
Balears) que acrediti específicament la situació de desocupat.
b) Ser membre de família nombrosa. Aquesta situació s’acreditarà mitjançant fotocòpia
compulsada del títol de família nombrosa en vigor.
c) Tenir una discapacitat del trenta-tres per cent (33%) o superior. Aquesta situació s’acreditarà
mitjançant fotocòpia compulsada de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un
certificat expedit per la Direcció General de Dependència.
Article 6. Meritació.
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (RDLeg
2/2004), la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, a la data de
presentació de l’oportuna sol·licitud per prendre part a les proves selectives convocades. L’obligació de
contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la renúncia, desistiment o manca de
presentació del sol·licitant, llevat que siguin exclosos per no reunir els requisits exigits a les bases de la
convocatòria (excepte reunir el nivell mínim de coneixements de la llengua catalana) i en aquest cas
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s’aplicarà un quart de la tarifa fixa general (25%) i es tramitarà d’ofici la devolució de l’excés ingressat per
autoliquidació en concepte de tarifa fixa general.

Article 7. Declaració i ingrés.
El procediment d’ingrés serà, conformement al que preveu l’article 27 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (RDLeg 2/2004), el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran
d’autoliquidar la taxa en el moment d’iniciar-se la prestació del servei o l’activitat.

Article 8. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries, i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança Fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei
General Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, que va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple de la Corporació en
sessió de dia 27 de setembre de 2016, entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2016, romanent en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 172 de 13 de desembre de 2003.
Modificacions:
- BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
- BOIB núm. 152 de 3 de desembre de 2016
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Annex. Tarifes.
La tarifa corresponent per a cada procés selectiu serà el resultat de sumar les tarifes fixes i la tarifa variable
resultant en cada supòsit.
a) Tarifa fixa general.
Funcionaris
Subgrup A1
Subgrups A2/B/C1
Subgrups C2/AP

Laborals
Nivell 0
Nivells 1,2,3,4
Nivells 5,6,7,8

Tarifa
34,20
26,60
19,00

La distribució dels nivells de personal laboral s’ha realitzat a l’únic efecte de l’equivalència de tarifes
amb el personal funcionari.
L’atribució del grup o nivell respectiu es regirà en cada convocatòria per la normativa que resulti
d’aplicació.
b) Tarifa fixa acreditació nivell de coneixements de la llengua catalana.
Als aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió del nivell de coneixements mínims
de la llengua catalana i en conseqüència hagin de realitzar la prova específica corresponent hauran
d’ingressar per aquest concepte l’import de 12,00 €.
c) Tarifa variable.
Quan sigui necessària l’aportació de documentació acompanyant la sol·licitud de l’interessat per a
prendre part al procés selectiu, documentació que hagi de ser confrontada pels serveis administratius
d’aquest Ajuntament, s’abonarà per cada document confrontat la tarifa de 0,05€.
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