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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS 
SELECTIUS PER A LA COBERTURA DE PLACES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
AMB CARÀCTER DEFINITIU 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats concedides 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 es disposa en els article 15 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
participació en processos selectius per a la cobertura de places de la plantilla de personal 
amb caràcter definitiu, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual 
atenen al que preveu l’article 57 del citat Reial Decret Legislatiu. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
sol·licitud per concórrer com a aspirant a processos selectius convocats per aquest 
Ajuntament per a la cobertura de places de la plantilla de personal amb caràcter definitiu, ja 
sigui com a funcionari de carrer o com a personal laboral fix. 
 
Aquesta taxa només s’exigirà en processos selectius on el sistema de selecció sigui obert 
(d’accés lliure a la participació de qualsevol persona que compleixi els requisits), però no en 
aquells processos selectius en els quals el sistema de selecció sigui la promoció interna. 
 
Article 3r.- Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin la participació com a aspirants en els processos selectius a què es refereix l’article 
anterior. 
 
Article 4t.- Exempcions i bonificacions 
No es preveu cap exempció ni bonificació del deute tributari que els subjectes passius hagin 
de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 5è.- Quota tributària 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa que ascendeix a 35 €. 
 
Article 6è.- Meritació de la taxa 
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en que la persona interessada 
presenti la sol·licitud corresponent per participar en el procés selectiu. 
 
Article 7è.- Règim de declaració i ingrés 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, havent-se de satisfer el seu import abans o en el 
mateix moment de presentar la sol·licitud de participació en el procés selectiu. 
 
L’Ajuntament podrà efectuar les comprovacions que corresponguin sobre l’autoliquidació i 
l’import pagat, i dictar les liquidacions que escaiguin. 
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Article 8è.- Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que està establert en la Llei 
General Tributària i la normativa que la desplega. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Botarell de data 5 de juliol de 
2022, entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial 
de la Província, mantenint-se vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 


