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1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ens estableix la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a les places 
convocades pel mateix consistori, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació de la sol·licitud d’admissió als 
processos selectius inclosos a l’Oferta Pública d’Ocupació, que es convoquin per a la 
provisió de places corresponents al torn lliure i al torn de promoció interna dels diferents 
grups de classificació de la plantilla de funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques que sol·licitin ser admeses a algun 
dels processos selectius convocats dins de l’Oferta Pública d’Ocupació. 
 
 
Article 4. Quota tributària 
 
Els drets d’examen per a cadascuna de les convocatòries corresponents al torn lliure de 
l’Oferta Pública d’Ocupació, es fixa en la quantitat de 20,00 €. 
 
 
Article 5. Bonificacions i exempcions 
 
Estan exempts del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 
per 100. 
 
Els drets d’examen per a les convocatòries corresponents al torn de promoció interna de 
l’Oferta Pública d’Ocupació, tindran una reducció del 50 % de l’import de la taxa. 
 
 
Article 6. Acreditació 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de presentació de la instància. 
El pagament de la taxa es podrà fer per autoliquidació en el moment de presentar la 
corresponent instància; o bé, dins del termini de presentació d’instàncies. 
 
La falta de pagament de la taxa dins del termini fixat significarà a tots els efectes el 
desistiment de la instància presentada. 
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En el supòsit que l’interessat no fou admès en el procés selectiu, l'import de la taxa es 
retornarà prèvia sol·licitud expressa d’aquest. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i el seu període de vigència es mantindrà fins que es modifiqui 
o derogui expressament. 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de 
l'endemà de la seva notificació. 
 
 


