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3.23 TAXA PER CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES PER A 

L'INGRÉS DE PERSONAL 
 
 
 
Article 1r. Naturalesa i fonament 
Fent ús de les facultats que conferixen els 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 del 15.b al 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa establix la taxa per concurrència a les proves selectives 
convocades per la corporació per a l'ingrés de personal al seu servei, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que determina l'article 58 de l'esmentada Llei 
39/88. 
 
Article 2n. Fet imposable 
Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
convocatòria i celebració de proves selectives per a l’ingrés de personal al servei d'este Ajuntament. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques que sol·liciten participar en la celebració de 
les proves selectives per a ingrés del personal al servei d'este Ajuntament. 
 
Article 4t. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d’acord amb les classificacions del personal 
en grups i al tipus de proves selectives. 
 
Article 5é. Tarifa 
Les quotes es determinaran d'acord amb la tarifa següent: 
 

Grups temporals de classificació 
per a accés a la funció pública 

Euros 

A 24 
B 20 
C 16 
D 12 
E 8 

 
Article 6é. Meritació 
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presenta per l'interessat la sol·licitud per a 
participar en les proves selectives. 
No procedirà la devolució de l'import per la no-concurrència de l'interessat a la celebració de 
qualsevol de les proves que consistisca l'oposició. 
 
Article 7é. Ingrés i exempció 
Juntament amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves, es presentarà una còpia 
de la carta de pagament acreditativa d'haver efectuat l'ingrés en les arques municipals de la quota 
corresponent a la prova de la participació que es va sol·licitar. 
 
No s'exigirà l'ingrés al personal de l'Ajuntament que es presente a les proves selectives de personal, 
tant en torn lliure com en torn restringit. 
 
Tampoc s'exigirà l'ingrés de la taxa a tota persona que figure com a demandant d'ocupació durant el 
termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves corresponents. Seran 
requisits necessaris per al gaudiment d'esta exempció que, en eixe mateix termini, no hagueren 
rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni s'hagueren negat a participar, llevat de causa justificada, 
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en accions de promoció, formació o reconversió professionals. La certificació relativa a la condició de 
demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en l'oficina dels serveis públics 
d'ocupació. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple el 23/12/2004) 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província i s'aplicarà per a l'Ajuntament i els diversos organismes autònoms administratius que 
depenen d’este a partir de l'endemà a la publicació abans referida, i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
 

(Acord d'imposició: Ple de data 2 de maig de 2002) 
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