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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

CONCURRÈNCIA ALS PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
CONVOCATS PER L'AJUNTAMENT 

 

 
Article 1.- Naturalesa i fonament. 
 
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, i atenent el que disposa l'article 57 d'esta Llei, l'Ajuntament 
de Guadassequies establix la taxa per la concurrència als procediments 
selectius de personal convocats per l'Ajuntament. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable d'esta taxa l'activitat administrativa que 
desenvolupa l'Ajuntament de Guadassequies amb motiu de la convocatòria i 
celebració de procediments selectius de personal de la corporació. 
 
Article 3.- Subjecte passiu. 
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques que 
participen en els procediments selectius que constitueixen el fet imposable 
definit en l'article anterior. 
 
Article 4.-Quota tributària. 
La quota tributària d'esta taxa s'establix en la quantia fixa que es determina en 
el següent quadro de tarifa que atén a la classificació del tribunal que es 
realitze en la corresponents bases de la convocatòria en funció del grup en què 
quede enquadrada la plaça  dels establits per l'article 76 de la Llei 7/2007, de 
12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com al tipus o classe de 
proves selectives que en cada cas es tracte. 
 
 Categoria del tribunal     
                          Funcionaris de carrera                          Funcionaris interins 

                              laborals fixos                                   o laborals temporals 

 
 
Primera                  50 €                  25 € 

Segona                                     40 €                                               20 € 

Tercera                                              25 €                                               20 € 

Cos de la Policia Local                   60 €                                               40 € 
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Quan les proves selectives es referisquen a personal no subjecte a l'estatut 
funcionarial, a l'efecte de determinació de la tarifa aplicable serà la pròpia 
convocatòria la que establisca l'equivalència amb els grups del mencionat 
article 76. 
 
Article 5.- Merite i ingrés. 
La taxa es merita en el moment de presentació per l'interessat de la 
corresponent sol·licitud per a participar en les proves selectives, i s'exigirà per 
mitjà del règim d' autoliquidació. 
 
El justificant de l'ingrés realitzat s'adjuntarà a la sol·licitud de participació en el 
procediment selectiu en el mateix moment de la seua presentació o en un 
moment posterior, però sempre amb anterioritat a la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds de participació. 

 
La falta d'ingrés o de justificació del mateix dins del termini fixat serà causa 
d'exclusió del procés selectiu. 
 
Article 6.- Devolució de la taxa. 
L'import ingressat per esta taxa serà tornat al subjecte passiu només en els 
casos següents: 
 
a) d'ofici, quan li subjecte passiu no arribarà a participar en les proves 
selectives per causa imputable al propi Ajuntament. 
 
b) Per ser exclòs de la participació en el procés selectiu, per no complir els 
requisits exigits en la corresponent convocatòria. 
 
Article 7.- Exempcions. 
Estaran exempts del pagament d'esta taxa els següents subjectes passius: 
-Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Estos aspirants hauran 
de presentar certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgans 
competents d'altres Administracions Públiques que acredite discapacitat igual o 
superior al 33%. 
 
Article .- Bonificacions: 

 
- Tindran dret a una bonificació del 40% de la quota tributària els membres de 
família nombrosa. 
 
- Tindran dret a una bonificació del 50% les persones que concórreguen al 
procediment per mitjà de promoció interna. 
 
- Tindran dret a una bonificació del 40 % les persones desocupades que 
acrediten prou la seua condició de demandants d'ocupació en els termes que 
figuren en la convocatòria. 
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Disposició final.- Aprovació i entrada en vigor. 
La present Ordenança entrarà en vigor i s'aplicarà a partir de l'endemà al de 
publicació de l'acord definitiu en el "Butlletí Oficial" de la província, romanent en 
vigor fins que no es produïsca la seua derogació o modificació. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER  
ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I ALTRES SERVICIS PER 
TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
L'Ajuntament Ple en Sessió celebrada el dia  de  de 2.0, ha aprovat provisionalment 
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Atorgament de Llicències i Altres Servicis 
per Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. 
De conformitat amb l'article 49 de la Llei 7 /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local s'obri un període d'informació pública i audiència als interessats, pel 
termini de 30 dies hàbils següents a esta publicació, per a la presentació de 
reclamacions i suggerències. L'aprovació esdevindrà definitiva en el cas que no es 
formulen reclamacions. 
Per al supòsit d'aprovació definitiva , seguidament es publica  el text íntegre de 
l'ordenança, conforme  al que disposa la Llei Reguladora   de les Bases Règim Local i 
Llei de les Hisendes Locals. 
 
FONAMENT LEGAL 
Article 1.- Esta Entitat Local, d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 
7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribuïx l'article 15.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, i conforme al que disposa l'article 20 de la mateixa, 
modificat per la Llei 2571998, de 13 de juliol, establix la taxa per  atorgament de 
llicències i altres servicis per tinença d'animals potencialment perillosos, l'exacció de la 
qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança. 
 
FET IMPOSABLE 
Article 2.- El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constituïx la 
prestació de servicis de competència local que suposa l'atorgament de llicències per 
tinença d'animals potencialment perillosos, previst en l'article 13 de la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos, en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció 
dels Animals de Companyia i Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, 
pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos, i la resta de servicis que es presten en raó d'estos animals. 
 
SUBJECTE PASSIU 
Article 3- Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per l'activitat que realitza 
l'entitat local, en els supòsits que s'indiquen en l'article anterior. 
 
RESPONSABLES 
Article 4- 1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38 i 39 de la Llei General 
tributària. 
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. 
Aprovat pel Ple el 26/10/2011. 


