Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14-C
TAXA PER DRETS D’EXAMEN
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), i la disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de
13 de juliol, l’Ajuntament estableix la taxa per drets d’examen, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació de la sollicitud d’admissió als
processos selectius per als concursos i oposicions convocats per l’Ajuntament.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques que sollicitin ser admeses
a algun dels processos selectius convocats per l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals als article 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’exempció les persones en situació d’atur.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons
la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les
tarifes següents:
Temporal a partir de 6 mesos. Oposició lliure concurrència.

Nivells A1/A2
Nivells C1/C2
Agrupació professionals

Concurs
18,00 €
12,50 €
7,50 €

Concurs/Oposició o Oposició
23,00 €
18,00 €
12,50 €
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Convocatòria per bossa de treball
Els treballadors municipals (promoció interna)

7,50 €
5,50 €

Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita quan es presenti la sollicitud que iniciï l’actuació o l’expedient,
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament
corresponent.
En cas que el sollicitant no sigui admès, es retornarà l’import ingressat, que tindrà
caràcter pregat, i és procedirà al cobrament de la quantitat de 4,50€ en concepte
de tramitació i revisió.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant rebut informàtic expedit
pel departament, no obstant, es podrà realitzar pel procediment del segell
municipal adherit a l'escrit de sollicitud o de tramitació del document o l'expedient.
El segell pot ésser substituït per la impressió mecànica de la taxa.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal, o en qui delegui.
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de
Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament
reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la
deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu
dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini,
si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sollicitud serà arxivada.
Article 9. 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.

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.

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

2

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 27 d’octubre
de 2015 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretària

Vist i plau
l’alcaldessa
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