1.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència a
proves selectives de personal de l'ajuntament de xativa

Article 1. Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 108 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 al 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, aquest Ajuntament 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 s'atenen al que
prevé l'article 58 de l'Esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Fet imposable.
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
servei de l'Ajuntament de Xátiva.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones físiques, que sol·liciten participar en la
celebració de les proves selectives per a ingrés del personal al servei d'aquest
Ajuntament.
Article 4. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa atenent a les classificacions
de personal en grups i al tipus de proves selectives.
Article 5. Tarifes.
Les quotes es determinaran d´acord amb les tarifes dels epígrafs següents:
CATEGORIA
Grup A1
Grup A2
Grup B
Grup C1
Grup C2
Grups AAPP

TARIFA
52,35
42,10
34,60
31,85
25,65
20,55

En el cas que les proves del C/C1 siguen per a l´ingrés en el cos de la Policia Local,
s´aplicará un recàrrec de 32 euros sobre la taxa establida.
Epigraf 2. Proves selectives de Personal temporal (borsa de treball):
CATEGORIA
Grup A1
Grup A2
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TARIFA
26,70
21,55

Grup B
Grup C1
Grup C2
Grups AAPP

19,50
15,40
10,25
5,15

Article 6. Meritació.
Es meritarà la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presenta per l'interessat la
sol·licitud per a participar en les proves selectives que es tracte.
Article 7. Ingrés.
Junt amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves selectives, es
presentarà còpia del pagament acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de la quota
corresponent a la prova la participació de la qual se sol·licita.
L'ingrés haurà de realitzar-se en el compte que es designarà en les bases
especifiques de cada convocatòria .
Articule 8. Exempció i Bonificació
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa:
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini,
almenys, d'un any anterior a la data de finalització del termini de presentació de
sol.licituds de proves selectives d´accés als Cossos i Escales de
funcionaris/funcionàries o a les categories de personal laboral de l`ajuntament de
Xàtiva.
Dones victimes de violència de gènere així com a les persones titulars i integrants de
família monoparentals.
Se sol·licitarà a Serveis Socials de l'Ajuntament de Xàtiva emeta certificació
actualitzada de ser víctima de violència de gènere.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent els empleats/empleades que participen
en processos de funcionarización i/o de consolidació d'ocupació així com els
funcionaris/funcionàries que participen en processos de promoció interna y les
persones, membres d´una familia nombrosa
Articule 9. Devolució
Procedirà la devolució de les taxes que s'hagueren exigit quan no es realitze el seu
fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu.
Per tant, no procedirà devolució alguna dels drets d'examen en els supòsits
d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a l'interessat, circumstància
que haurà de fer-se constar en les bases de les corresponents convocatòries.
L'exclusió per no complir els requisits o no aportar els documents exigits en la
convocatòria no donarà lloc a la devolució dels drets d'examen.
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En el cas que procedisca el dret a la devolució de la taxa correspondrà a l'entitat
convocant procedir al reconeixement del dit dret i dur a terme la posterior tramitació
per al seu abonament.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, i romanent en vigor
fins a la seua modificació o derogació expressa.
(Aprovació última modificació en el Ple de la Corporació de 22/12/2017 publicada en
el Butlletí Oficial de la Província núm)
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