TAXA PER LES PROVES SELECTIVES D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DE
L'AJUNTAMENT DE BELLEGUARD
Article 1. Naturalesa i fonament.
En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 108
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim local, i de conformitat amb el
disposat als articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i atenent el que disposa l'article 57
d'aquesta Llei, l'Ajuntament de Bellreguard estableix la taxa per la realització d'activitats
relacionades amb les proves selectives d'accés a la funció pública que siguen convocades per la
aquesta Corporació, l'exigència de la qual es regirà per la present Ordenança Fiscal i respecte allò
no regulat en ella l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació d'aquest Ajuntament.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat administrativa que desenvolupa
l'Ajuntament amb motiu de la convocatòria i celebració de proves selectives per a l'ingrés de
personal funcionari o laboral al seu servei, fins i tot quan les esmentades proves es refereixin a la
formació de borses de treball per a la contractació temporal o interina de l'esmentat personal per
necessitats conjunturals del servei.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques que sol·liciten participar
en la celebració de les proves selectives que constitueixen el fet imposable definit a l'article anterior.
Article 4. Quota tributària.
La quota tributària d'aquesta taxa s'estableix en la quantia fixa que es determina en el
següent quadre de tarifes que atén a la classificació del personal en els grups que estableix l'article
76 de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, Llei 7/2007 del 12 d'abril.
Quan les proves selectives es refereixen a personal no subjecte en estatut funcionarial, als
efectes de determinació de la tarifa aplicable, serà la pròpia convocatòria la que estableixi
l'equivalència amb els grups de l'esmentat article 25.
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Article 5. Meritació
La taxa es merita i naix l'obligació de contribuir en el moment en què es presente la
sol·licitud per ser admès i participar en les respectives proves selectives convocades.
Article 6. Liquidació i ingrés de la taxa.
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació que practicarà el subjecte passiu en el model
oficial que establesca l'Ajuntament havent de realitzar l'ingrés de la quota resultant en el temps,
forma i lloc que s'indique en cada convocatòria.
El justificant de l'ingrés realitzat s'adjuntarà a la sol·licitud de participació en la prova
selectiva en el mateix moment de la seva presentació o en un moment posterior, però sempre i en tot
cas amb interioritat a l'acabament del termini per presentar la sol·licitud. Sense aquest requisit no
serà admès a la celebració de les proves selectives.
Article 7. Devolució de la taxa.
L'import ingressat per aquesta taxa serà tornat al subjecte passiu només en els casos
següents:
a) D'ofici, quan el subjecte passiu no arribés a participar en les proves selectives per causa
imputable al propi Ajuntament.
b) Prèvia sol·licitud de l'interessat quan no fos admès a les proves selectives a causa de
extemporaneïtat en la presentació de la sol·licitud de participació.
Disposició final. - Aprovació i entrada en vigor.
La present Ordenança entrarà en vigor i serà d'aplicació a partir del dia següent al de
publicació de l'acord definitiu al Butlletí Oficial de la Província.

