2.1.6. Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per prestació dels servicis
administratius en proves i expedients
de selecció de personal
Aprovació per acord de data: 27.10.2006
Publicació BOP: 29.12.2006
Aplicable a partir de: 01.01.2007
Modificada per acord de data: 28.09.2007
Publicació BOP: 29.12.2007
Aplicable a partir de: 01.01.2008
Modificada per acord de data: 25.09.2008
Publicació BOP: 24.12.2008
Aplicable a partir de: 01.01.2009
Modificada per acord de data: 24.09.2010
Publicació BOP: 29.12.2010
Aplicable a partir de: 01.01.2011
Modificada per acord de data: 30.09.2011
Publicació BOP: 28.12.2011
Aplicable a partir de: 01.01.2012
Modificada per acord de data: 28.09.2012
Publicació BOP: 18.12.2012
Aplicable a partir de: 01.01.2013
Modificada per acord de data: 27.09.2013
Publicació BOP: 19.12.2013
Aplicable a partir de: 01.01.2014
Modificada per acord de data: 25.09.2015
Publicació BOP: 23.12.2015
Aplicable a partir de: 01.01.2016

2.1.6. Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per prestació dels servicis
administratius en proves i expedients de
selecció de personal
I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb les disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, este ajuntament establix l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per
prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal, les
normes de la qual atenen el que es preveu en els articles 20 a 27 del text refós esmentat.
II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació per l’Ajuntament de València dels
servicis següents:
a) Processos de selecció per a l’accés a places de naturalesa permanent.
b) Processos de selecció per a l’accés a llocs de treball de naturalesa temporal.
III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius de les taxes regulades en esta ordenança, en concepte de
contribuents les persones físiques que sol·liciten la prestació dels servicis previstos en
l’article 2.
IV. MERITACIÓ I PAGAMENT
Article 4
1. La taxa es meritarà en el moment de sol·licitar la inscripció en les proves selectives
corresponents. Esta inscripció no es tramitarà mentre que no s’haja fet efectiu l’import
de la taxa, a l’efecte de la qual, en el moment de la presentació de la sol·licitud, haurà
d’adjuntar-se el document justificatiu de l’ingrés efectuat.
2. Serà procedent la devolució de la quota ingressada quan no es realitze el fet imposable
per causa no imputable al subjecte passiu. Per tant, no serà procedent la devolució 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 convocatòries
corresponents.

V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d’acord amb les tarifes següents:

GRUP
A1
……………………………………........…..
GRUP
A2
…………………………………….….....….
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B
……………………………………………
CRUP
C1
…………………………………………..
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C2
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AGRUPACIONS PROFESSIONALS ……...

Tarifas/Euros
46,87
41,41
41,41
35,97
29,44
23,97

VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 6
1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que
tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què es finalitze el
termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
Els percentatges de bonificació seran els següents, d’acord amb les categories de
família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les
Famílies Nombroses:
Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
Categoria especial: 100 % de bonificació en la quota íntegra.
Els beneficiaris hauran d’adjuntar a la instància de sol·licitud de participació en les
proves corresponents fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsat.
2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes
passius següents:
2.1. Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, que
hauran d’adjuntar a la sol·licitud certificat acreditatiu d’esta condició.
2.2. Les persones que figuren com a demandants d’ocupació durant el termini,
almenys, d’un mes anterior a la data de la convocatòria.
Seran requisits per a beneficiar-se de la bonificació que, en el termini indicat, no hagen
rebutjat oferta d’ocupació adequada ni s’hagen negat a participar, excepte causa
justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així
mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim
interprofessional. El certificat relatiu a la condició de demandant d’ocupació, amb els
requisits assenyalats, se sol·licitarà a l’oficina dels servicis públics d’ocupació. Quant a
l’acreditació de les rendes, es realitzarà per mitjà de l’aportació en còpia de la declaració
anual de l’IRPF de la part corresponent a ingressos del contribuent de l’any anterior de
què es tracte, o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l’IRPF.
Els dos documents hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud.
VII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7
Caldrà ajustar-se a les disposicions de la Llei General Tributària i la resta de disposicions
que la complementen i la despleguen, i de l’Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la
Província, començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor
fins que se n’acorde la modificació o derogació.

