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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER  
PROCESSOS DE SELECCIÓ 

 
 
Article 1  
 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133 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, de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de 
documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada llei. 
 
Article 2  
 
Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa per processos selectius, l’activitat administrativa 
desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirants a proves selectives 
convocades per aquest Ajuntament o els seus organismes autònoms per a la selecció i 
provisió en propietat o interinatge de les places de funcionari i personal laboral vacants a la 
plantilla. 

 
Article 3  
 
Subjecte Passiu 
 
Són subjectes passius les persones físiques que sol·liciten prendre part en alguna de les 
proves indicades en l’article anterior.  
 
Article 4  
 
Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5  
 
Quota Tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada en funció del grup en què 
es troben enquadrades les corresponents places dins de la plantilla de funcionaris o assimilats 
al mateix dins de la plantilla de personal laboral, en funció de la titulació exigida per a l’ingrés, 
d’acord amb la tarifa continguda en l’article següent. 
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Article 6  
 
Tarifes 
 
Les tarifes a que es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 

Grup A (subgrup A1) 30,00 € 
Grup A (subgrup A2) 30,00 € 
Grup B 25,00 € 
Grup C (subgrup C1) 25,00 € 
Grup C (subgrup C2) 25,00 € 
Agrupacions professionals       20,00 € 
Policia local 35,00 € 

  
 
 
Article 7  
 
Beneficis fiscals 
 
Quedaran exemptes del pagaments de la present taxa, les persones que reuneixin de forma 
acumulativa els dos requisits següents: 
 

1. Trobar-se en situació d’atur, acreditant-ho mitjançant certificat de l’Institut Nacional 
d’Ocupació o del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 

2. No percebre cap tipus de prestacions contributives, acreditant-ho mitjançant certificat 
emès per la Tresoreria General de la seguretat Social o altres organismes públics.  
 

Article 8  
 
Acreditament 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la 
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
 
Article 9  
 
Règim de declaració i d’ingrés 
 
1.- Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació. Quan es formuli la sol·licitud es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.  
 
2.- L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
 
 
Article 10  
 
Infraccions i sancions  
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
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Disposició Addicional - Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
 
Disposició final 
 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sentmenat a __ de ___ de 
___ i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 

 
 

 

  
 


