
17. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D'EXAMEN 

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que disposa l'article 20 en relació amb els
articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei regula -
dora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per drets d'examen.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Constitueix el  fet  imposable de la  taxa l'activitat  tècnica i  administrativa desenvolupada amb motiu  de la
convocatòria i celebració de les proves selectives del personal al servei de l'Ajuntament de Vinaròs, així com
per a la provisió de llocs de treball, i qualssevol uns altres convocats per l'Ajuntament, que impliquen la consti -
tució d'un tribunal de selecció, o una comissió de valoració  

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

Seran subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten la inscripció com a aspirants en les proves
selectives o de provisió de llocs de treball, descrites en el fet imposable.

ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quantia de la taxa vindrà determinada conformement a les tarifes que a continuació s'assenyalen:

CATEGORIA QUOTA

ALTRES  AGRUPACIONS  PROFESSIO-
NALS (Llei 7/2007)

10,00 €

GRUP C (SUBGRUP C2) 12,00€

GRUP C (SUBGRUP C1) 18,00€

GRUP B 22,00€

GRUP A (SUBGRUP A2) 25,00€

GRUP A (SUBGRUP A1) 30,00€

GRUP C POLICIA (SUBGRUP C1) 80,00€

GRUP A POLICIA (SUBGRUP A2) 85,00€

GRUP A POLICIA (SUBGRUP A1) 90,00€

ARTICLE 5. MERITACIÓ

Es reporta la taxa i  naix l'obligació de contribuir  en el moment de la sol·licitud d'inscripció en les proves que
constitueixen objecte del fet imposable.

ARTICLE 6. RÈGIM D'INGRÉS

La sol·licitud no es tramitarà fins que no s'haja efectuat el pagament. Juntament amb la sol·licitud de partici-
pació en les proves es presentarà una còpia de la carta de pagament acreditativa d'haver efectuat l'ingrés en les
arques municipals



ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i es facultarà a l'Alcaldia per a l'aprovació de l'imprès oficial corres -
ponent.

En el cas que un aspirant resulte exclòs de la llista definitiva d'admesos tindrà dret a sol·licitar la devolució del
75% de la taxa satisfeta.

Anualment es procedirà a l'actualització de la taxa mitjançant l'aplicació de l'índex de preus al consum comprès
entre els mesos d'octubre i octubre

ARTICLE 8. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguen
en cada cas, s’obeirà al que es disposa en els articles  183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, d’acord amb el que s'estableix en l'article 11 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.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l'aprovació de la present ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen, quedarà derogada
l'anterior.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present  ordenança  fiscal,  que  va  ser  aprovada  pel  Ple  d'aquest  Ajuntament  en  sessió  celebrada  el  dia
12/02/2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, serà apli-
cable a partir del 10 d'Abril de 2008, i romandrà en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la seua dero-
gació expressa.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.


