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Ajuntament de Térmens 

 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30.  
 
TAXA PER DRETS D’EXAMEN PER A LES PROVES D’ACCÉS A LES 
PLACES CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT DE TÉRMENS 
 
 
Article 1. Fonament 
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 
El fet imposable consisteix en l'activitat tècnica i administrativa conduent a la 
selecció de  personal de les places de la plantilla municipal dels diferents grups 
de classificació de funcionaris i personal laboral, que es regeixen per les 
corresponents bases generals i/o específiques. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
Tenen la consideració de subjectes passius  en concepte de contribuents, les 
persones físiques que sol·licitin ser admeses a algun dels processos selectius 
convocats d’aquest Ajuntament. 
 
Article 4. Quota tributària  
La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del 
grup en què es troben enquadrades les places corresponents dins de la 
plantilla de personal funcionari o personal laboral,  d’acord amb les quotes que 
s’especifiquen a continuació.  
 
Els drets d’examen per a l’accés a cadascuna de les convocatòries són els 
següents:  

Grups Imports 
GRUP A (Subgrup A1) 20,00 € 
GRUP A (Subgrup A2) 18,00 € 
GRUP C (Subgrup C1) 18,00 € 
GRUP C (Subgrup C2)   10,00 € 
Agrupacions professionals (AP)  10,00 € 
 
Article 5. Bonificacions i exempcions  
 
Estan exempts del pagament de la taxa: 
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a)Les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini, com 
a mínim, d'un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves selectives 
en les que sol·licitin la seva participació.  
 
Són requisits per gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat 
cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa 
justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, 
així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim 
interprofessional. 
 
b)Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100. 
 
Els sol·licitants que acreditin ser membres d’una família nombrosa tindran dret 
a una reducció del 50% de l’import de la taxa. 
 
 
Article 6. Meritament 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de presentació 
de la sol·licitud. El pagament de la taxa es farà per autoliquidació en el moment 
de presentar la corresponent sol·licitud; o bé, dins del termini de presentació de 
sol·licituds. 
La falta de pagament de la taxa dins del termini fixat significarà a tots els 
efectes el desistiment de la sol·licitud presentada. 
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 
Després de l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, entrarà en vigor 
l’endemà de la publicació del text complert en el Butlletí Oficial de la Província  
de Lleida i continuarà vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació.  
 
 


