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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D'EXÀMENS
I.- FONAMENT I NATURALESA.
Article 1r.Fent ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 20 a 27 i 57 del dit Text refós, este
Ajuntament establix la Taxa per drets d'examen, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
II.- FET IMPOSABLE.
Article 2n.Constituïx el fet imposable de la Taxa, l'activitat tècnica i administrativa conduent
a la selecció del personal funcionari i laboral entre qui sol·liciten participar en les
corresponents proves d'accés o de promoció als Cossos o Escales de funcionaris o a
les categories de personal laboral convocades per este Ajuntament.
III.- SUBJECTE PASSIU.
Article 3r.Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques que
concórreguen com a aspirants a concursos, oposicions i concursos-oposicions, siguen
de caràcter lliure o restringit, que convoque l'Ajuntament de Guadassuar, per a cobrir
en propietat o amb caràcter temporal plaça vacant de funcionaris o laborals.
IV.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
Article 4t.Les quotes a satisfer per cada un dels opositors o concursants es determinen en
funció del grup a què correspon la plaça a cobrir, segons els següents epígrafs i
escales:
Epígraf 1.- Drets d'examen per a proves selectives de torn lliure.
SUBGRUP QUOTES
Accés a plaça en
Accés a plaça amb
propietat
caràcter temporal.
A1
70 €
35 €
A2
60 €
30 €
C1
50 €
25 €
C2
40 €
20 €
Agrupacions Professionals
30 €
15 €
D. A. Llei 7/2007
Epígraf 2.- Drets d'examen per a proves selectives de promoció interna tant per
al personal funcionari com del personal laboral de l'Ajuntament de Guadassuar.
SUBGRUPS QUOTA
A1
35 €
A2
30 €
C1
25 €
C2
20 €
Agrupacions Professionals D.A. Llei 7/2007
15 €
No obstant això, estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
b) Gaudiran d'una bonificació del 50% en el pagament de la taxa els subjectes
passius que figuren com a demandants d'ocupació, amb una antiguitat mínima de dos
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anys, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives i
hagen esgotat o no estiguen percebent prestacions econòmiques de subsidi de
desocupació. Per a l'aplicació d'esta bonificació el subjecte passiu haurà d'acreditar les
circumstàncies descrites per mitjà de la presentació de certificat emés per l'Institut
Nacional d'Ocupació o, si és el cas, el Servici Regional d'Ocupació que corresponga.
V.- MERITACIÓ.
Article 5t.El meritació de la taxa es produirà en el moment de la sol·licitud d'inscripció de
les proves selectives.
La dita sol·licitud d'inscripció no es tramitarà mentres no s'haja fet efectiu l'import
de la taxa.
VI.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS.
Article 6t.El pagament s'efectuarà dins del termini de presentació de sol·licituds, en la
forma i lloc que es determine en la corresponent convocatòria.
VII.- NORMES DE GESTIÓ.
Article 7m.- La falta de pagament de la taxa en el termini d'admissió de
sol·licituds, determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.
A la sol·licitud d'inscripció haurà d'acompanyar-se, en tot cas, resguard
acreditatiu d'haver ingressat l'import de la taxa per drets d'examen.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat tècnica i/o
administrativa que constituïx el fet imposable de la taxa no es realitze, procedirà la
devolució de l'import corresponent. Per tant, no procedirà devolució alguna dels drets
d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables a
l'interessat.
DISPOSICIÓ FINAL.
Esta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de l'acord d'aprovació definitiva, així com del text íntegre de
l'Ordenança i començarà a aplicar-se a partir d'eixe moment, romanent en vigor fins a
la seua modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de 24
de setembre de 2015, i publicada en el BOP nº 234 de 4 de desembre de 2015.

